


capítulo 2

Cuidados com a 
saúde e nutrição 

nos esportes



Uma das principais características da maioria dos seres vivos do reino animal é a capacidade de realizar 
movimentos. Todo animal, independente de seu tamanho ou complexidade estrutural, move-se pelo ambiente 
para encontrar alimento, buscar refúgio ou se defender de predadores. Não seria exagero considerar que, para 
os animais, o movimento é a base da vida.

Durante quase 2 milhões de anos, o homem viveu sob intensa atividade física. Sua alimentação (animais 
e vegetais de difícil acesso), e sua proteção contra inimigos naturais e contra as adversidades climáticas 
só eram asseguradas graças ao empenho de esforços físicos. Apesar da ajuda de ferramentas e armas, o 
homem primitivo tinha necessidade de utilizar a capacidade e a aptidão física cotidianamente para garantir 
sua sobrevivência.

Essa necessidade perdurou até a Idade Moderna. Mesmo após a invenção das máquinas a vapor, o dia a dia 
do homem moderno ainda incluía intensa atividade física. No último século, porém, as máquinas passaram a 
executar grande parte do trabalho pesado necessário para conseguir alimento e abrigo. As tarefas típicas de 
hoje requerem poucos movimentos: o transporte é motorizado; dispositivos tecnológicos desempenham as 
mais variadas funções e a proteção contra adversidades climáticas é quase sempre assegurada quando se 
tem uma moradia e um local de trabalho planejado. Caso deseje, o homem moderno pode levar uma vida 
isenta de esforço físico intenso, razão pela qual alguns estudiosos já sugerem nova denominação à espécie 
humana: Homo sedentarius.

Claro que existe uma parcela da população empenhada em manter uma prática regular de exercícios físicos 
e esportes. Mas não se trata mais de uma questão de sobrevivência. Os motivos agora estão no campo do 
lazer e do entretenimento, ou são estéticos, ou visam a um estilo de vida mais saudável. O tempo dedicado à 
atividade física e, sobretudo, a motivação para praticar essa atividade física foram substancialmente alterados, 
levando à redução dos movimentos do homem moderno.

O sedentarismo é 
o maior inimigo do 

homem moderno, ao 
passo que a atividade 
física habitual e uma 

boa alimentação 
são seus melhores 

aliados na conquista 
do bem-estar
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Como se não bastasse, também mudaram o tipo 
de alimento consumido e a maneira de se alimentar 
(frequência, quantidades, duração da refeição). Nas 
duas últimas décadas, mudou o perfil nutricional que 
havia caracterizado a sociedade brasileira entre 1930 e 
1980. Doenças relacionadas à escassez de alimentos, 
como desnutrição, hipovitaminose A, pelagra, anemia 
ferropriva e bócio, passaram a coexistir com doenças 
relacionadas ao excesso nutricional – obesidade, 
diabetes, dislipidemias (alta taxa de colesterol e 
triglicérides), hipertensão e vários tipos de câncer. 

Esse processo, conhecido como “transição nutricional 
brasileira”, evidencia a necessidade de governos e 
organizações não governamentais de repensar a 
saúde pública, no sentido de melhorar a orientação à 
população e também o treinamento dos profissionais 
do setor para reconhecer precocemente essas doenças 
e saber como tratá-las. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE – 2008, 2009), no Brasil, a obesidade atinge 

Na década de 1990, o índice de obesos no Brasil passou de 11% para 15%, num processo 
de transição nutricional que evidencia a necessidade de repensar a saúde pública

Quando faltam nutrientes

Além da desnutrição, resultante da falta generalizada de nutrientes, diversas doenças 
decorrem de deficiências na ingestão ou metabolização de vitaminas ou minerais 
importantes, com consequências graves:

Hipovitaminose A é a carência de vitamina A, associada à perda de visão, problemas no 
sistema imunológico e na formação de tecido muscular.

Pelagra é deficiência de vitamina B1. Afeta o metabolismo energético, causa fadiga 
muscular e mental, além de reduzir a absorção e a metabolização de outras vitaminas 
do complexo B.

Anemia ferropriva é a falta de ferro.  Afeta o sistema imunológico e também o 
metabolismo energético, causando fadiga mental e física. Em crianças, chega a 
comprometer a capacidade de raciocínio.

O Bócio decorre da deficiência de iodo e altera a produção de hormônios da tireoide. 
Chega a causar hipotireoidismo (tendência de engordar mesmo sem excessos 
alimentares) e grande inchaço do pescoço. A ingestão excessiva de produtos à base de 
soja pode afetar a metabolização do iodo e também causa hipotireoidismo.
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12,4% dos homens e 16,9% das mulheres com mais de 20 anos; 4,0% dos homens e 5,9% das mulheres 
entre 10 e 19 anos e 16,6% dos meninos e 11,8% das meninas entre 5 a 9 anos. A obesidade aumentou 
de 11% para 15%, entre 1989 e 1997, e se manteve estável desde então, sendo maior no Sudeste do País 
e menor no nordeste. 

Isso é preocupante, já que o excesso de gordura corporal, principalmente a abdominal, está diretamente 
relacionado ao aumento de colesterol e triglicérides, ao aumento da pressão arterial e ao excesso de produção 
de insulina, todos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o diabetes e as doenças 
cardiovasculares. A obesidade, além dos fatores de risco, apresenta fatores comportamentais e socioculturais. 

Sabe-se que o comportamento alimentar é estabelecido ao longo da vida, a partir do período intrauterino. As 
experiências positivas ou prazeres da mãe são detectados pelo feto por meio da presença de substâncias 
no líquido amniótico. Quando a pessoa cresce e se desenvolve, o meio passa a influenciar diretamente suas 
escolhas alimentares, o que implica em estabelecer novos paladares ou aversões ao consumir determinados 
alimentos. E também esses padrões de preferência podem ser alterados pelo contexto social, como amigos, 
família e mídia. 

Com as mudanças no poder aquisitivo da população brasileira, nas últimas décadas, verificou-se aumento e 
predomínio no consumo de alimentos industrializados, comprados em supermercados, em todas as classes de 
renda, com redução de alimentos naturais. Segundo pesquisas, os refrigerantes constituem a representação 
máxima dessa industrialização, simbolizando a mudança no comportamento alimentar da população.

Além do aspecto econômico, outro aspecto social importante é exercido pela mídia, como mostra um estudo 
realizado em 2010, no qual se observa uma associação significativa entre televisão e ingestão alimentar. 
Crianças e adolescentes que despendem mais tempo assistindo à televisão tendem a ingerir menos frutas e 
verduras e mais porções de salgadinhos, doces e bebidas com elevado teor de açúcar. 

Entretanto, iniciativas de orientação nutricional podem contribuir para mudar este panorama. Um projeto de 
pesquisa com estudantes matriculados na 4ª série de escolas municipais e estaduais de Niterói, no Rio de 
Janeiro, avaliou a eficácia de um programa de prevenção de sobrepeso por meio do estímulo à redução do 
consumo de refrigerantes. A substituição do refrigerante por suco provou que medidas simples podem ser 
bem-sucedidas.

À alimentação errada ainda se somam vícios prejudiciais à saúde, como o fumo, o álcool 
e outras drogas, além do estresse psíquico diário de trabalhos predominantemente 
intelectuais. E os hábitos continuam mudando ao sabor dos modismos, do mercado, 
da distribuição de renda e de outros fatores econômicos. As sociedades modernas se 
dividiram em populações sujeitas à escassez ou ao excesso de alimentos, à escassez 
ou ao excesso de estímulos, cada vez mais distantes do equilíbrio físico.

Para trabalhar com a saúde e a nutrição nos esportes, portanto, é importante entender 
os reflexos dessa longa evolução do corpo humano e das transformações sociais. 
É preciso propor ajustes para dar chance ao organismo do homem moderno de se 
adaptar a novos padrões de movimento e dieta, adequados à sua época e ao seu 
ritmo cotidiano. É preciso evitar a anunciada evolução para o Homo sedentarius e 
criar, quem sabe, uma alternativa mais próxima do Homo esportivus.

Com o aumento do poder 
aquisitivo, a população 
brasileira passou a consumir 
mais alimentos industrializados 
e reduziu o consumo de 
alimentos naturais
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Atividade física eleva a qualidade de vida
Não se pode negar que a evolução tecnológica melhorou a qualidade 
de vida do homem moderno. Um bom indício é o progressivo 
aumento da longevidade da espécie humana, decorrente de avanços 
na área médica. A maioria desses avanços auxilia no tratamento e 
na prevenção das doenças infectocontagiosas, mas, infelizmente, 
ainda não tem o mesmo êxito na prevenção das enfermidades 
crônico-degenerativas, como as doenças dos vasos (varizes, AVC) e 
do coração, a hipertensão, a obesidade, o diabetes e o câncer, entre 
outras.

Uma boa parte da população de países desenvolvidos e em 
desenvolvimento morre precocemente ou se torna menos produtiva 
por doenças de alguma forma relacionadas a hábitos alimentares 
equivocados e rotinas com excesso de estresse intelectual ou 
psicológico e escassez de atividade física. É irônico admitir que os 
mesmos avanços tecnológicos associados à elevação do padrão de 
vida do homem moderno também acarretam uma série de riscos para 
sua saúde, deixando-o vulnerável a inimigos “invisíveis”.

Mudar esta realidade é o grande desafio do século XXI, imposto, em especial, aos profissionais de saúde. 
Como reduzir ao mínimo a predisposição do homem moderno ao sedentarismo? Quais as alternativas para 
efetivamente promover a adoção de um estilo de vida ativo e saudável para a população?

Programas voltados à prática de atividades físicas, estruturados e orientados de forma adequada, podem 
preservar o bom estado de saúde, mediante a melhoria da capacidade funcional dos indivíduos. Mas a 
motivação para participar de tais programas precisa ser forte, para contornar a “lei do mínimo esforço” e evitar 
desistências. 

Neste sentido, os esportes se destacam como alternativas de atividade física, com vantagens sobre o mero 
movimentar-se, por diversas razões: 

• A prática de esportes inclui a socialização do praticante, mesmo quando não é uma modalidade 
coletiva. Sempre existe torcida, professor, treinador, metas, adversários ou outros praticantes.

• Existem numerosas modalidades à escolha do praticante.

• Muitas modalidades estão associadas a manifestações culturais, o que facilita o envolvimento dos 
indivíduos e de suas comunidades.

• Jogos amistosos e competições de todo tipo estão muito presentes na mídia e isso funciona como 
incentivo.

• Existem muitos atletas consagrados para servir de modelo ou inspiração.

• Praticar esportes inclui ter uma disciplina, fazer treinamentos regulares, seguir regras e conhecer 
melhor o próprio corpo e seus limites (nem que seja para romper tais limites).

A prática de esportes 
inclui a socialização 
do praticante: sempre 
há torcida, treinador, 
metas, e outros 
praticantes
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A aquisição e a manutenção de hábitos de vida saudáveis por meio da prática de esportes são recomendáveis 
para todas as idades e todos os segmentos da população. E quanto mais precoce for o envolvimento, maiores 
as chances de o indivíduo conquistar equilíbrio e qualidade de vida pela atividade física escolhida, mesmo que 
as modalidades esportivas mudem ao longo da vida.

Cabe aqui detalhar as definições técnicas de atividade física, exercício físico e esporte, mencionadas na 
introdução deste caderno, para facilitar a elaboração de projetos com o objetivo de promover a saúde por 
meio da prática de esportes. 

A atividade física, como qualquer movimento do corpo, consome energia. Mas a quantidade de energia 
consumida depende da intensidade, duração e frequência com que se realizam as contrações musculares, 
além da quantidade de massa muscular envolvida nos movimentos do corpo. A quantidade de energia 
consumida pode variar de uma pessoa para outra ou em uma mesma pessoa, conforme alterações do peso 
corporal e do índice de aptidão física (ou quanto se está, de fato, “em forma”, como se diz popularmente).

Para promover saúde a partir de atividades físicas é preciso estar atento ao tipo exercício realizado e aos 
respectivos impactos no organismo de cada pessoa. As atividades físicas do cotidiano são classificadas em 
quatro categorias básicas:

1. Realização de tarefas domésticas

2. Atividades no desempenho de uma ocupação profissional

3. Atividades de lazer e de tempo livre

4. Envolvimento em programas de condicionamento físico e/ou prática de esportes

Mesmo que uma pessoa gaste muita energia em todas as categorias acima, apenas os programas de 
condicionamento físico e a prática de esporte levam à melhoria do estado de saúde porque introduzem a 
prática habitual da atividade física e elevam os índices de aptidão física.

Há situações em que as primeiras três categorias 
de atividade física do nosso cotidiano podem 
induzir à melhora nos índices de aptidão física, 
pois implicam em alta demanda física ou alto 
consumo de energia. Mesmo assim, não se 
igualam ao exercício físico ou ao esporte devido 
às dificuldades quanto ao seu planejamento e a 
sua estruturação. 

A prática de esportes – seja esporte de alto 
rendimento ou de lazer – requer níveis elevados 
de atividade física. O esporte de alto rendimento, 
com certeza, repercute positivamente quanto 
às modificações dos índices de aptidão física. 
Entretanto, o mesmo esporte, praticado na forma 
de lazer, também pode induzir a alterações 
satisfatórias, sobretudo no campo da saúde.

EM RESUMO

Milhões de anos de evolução moldaram o 
corpo do homem primitivo para um cotidiano 
de atividades físicas destinadas a garantir 
a própria sobrevivência. No último século, 
porém, inovações tecnológicas reduziram 
drasticamente a necessidade de atividade 
física e o homem moderno chegou a um 
nível inimaginável de sedentarismo, ao ponto 
de comprometer sua saúde. Para reverter 
este quadro é preciso induzir as pessoas a 
praticar atividades físicas, exercícios físicos 
ou, melhor ainda, esportes.
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Aptidão física é para se conquistar
Se há unanimidade quanto à importância da aptidão física para a 
prática habitual de atividade física, falta consenso quanto à definição 
exata da expressão. Aptidão física – ou condição física – seria uma 
tradução da expressão em inglês physical fitness. Corresponde à 
expressão popular “ficar em forma” e, tradicionalmente, aplicava-
se apenas às capacidades individuais desenvolvidas pela prática 
de esportes de alto rendimento, transmitindo a falsa ideia de que 
apresentar bom estado de saúde e bem-estar dependia de elevada 
condição atlética.

Nas últimas décadas, o conceito de aptidão física incorporou princípios 
básicos alicerçados em informações científicas. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) refere-se à aptidão física como a capacidade ou o 
potencial de realizar trabalho muscular de maneira satisfatória. Estar 
apto fisicamente significa apresentar um bom desempenho quando 
submetido a esforço físico. 

Mais recentemente, em consequência de novas correlações 
estabelecidas entre atividade física e saúde, alguns estudiosos passaram 
a caracterizar a aptidão física como um estado dinâmico de energia 
e vitalidade que permite a cada pessoa manter a alegria de viver ao 
realizar as tarefas do cotidiano; manter ocupações ativas nas horas de 
lazer; enfrentar emergências imprevistas sem fadiga excessiva e ainda 
evitar o aparecimento e o desenvolvimento de disfunções hipocinéticas 
(associadas à falta de movimento), enquanto funcionam no pico da 
capacidade intelectual. 

Em outras palavras, o conceito de aptidão física estendeu-se do domínio 
restrito do esforço físico para o conjunto de condições de saúde e 
bem-estar físico e psicológico no ambiente cotidiano de cada um. 

Os componentes da aptidão física devem ser considerados em duas 
vertentes: aqueles relacionados à saúde e aqueles relacionados ao 

Desafio: O equilíbrio é dinâmico

Crie um projeto divertido de incentivo à prática de esportes para a promoção de hábitos 
saudáveis, dirigido a um grupo de risco: cardiopatas, obesos, diabéticos, hipertensos. 
A meta é ajudar as pessoas do grupo a se identificarem com alguma modalidade 
esportiva e a praticarem o esporte regulamente, conquistando o equilíbrio por meio do 
movimento.

Ao elevar sua aptidão física, a pessoa passa a ter mais energia e 
vitalidade para realizar as tarefas do cotidiano e manter a alegria 
de viver
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desempenho atlético. Uma clara distinção entre essas duas vertentes ajuda a estabelecer metas e estratégias 
na prática de esportes.

A aptidão física relacionada à saúde prevê o desenvolvimento de atributos biológicos que ofereçam 
alguma proteção contra o aparecimento de distúrbios orgânicos induzidos pelo estilo de vida sedentário. 
Portanto, tende a ser extremamente sensível ao nível de prática habitual de atividade física e leva em conta o 
genótipo, a idade e o estilo de vida do praticante.

Fazem parte da aptidão física relacionada à saúde indicadores voltados às dimensões morfológicas, funcional-
motora, fisiológica e comportamental. A dimensão morfológica reúne indicadores de controle de peso corporal 
e distribuição de gordura corporal. A funcional-motora engloba a função cardiorrespiratória – representada 
pelo consumo máximo de oxigênio – e a função músculo-esquelética, que indica resistência, força muscular 
e flexibilidade. A dimensão fisiológica inclui indicadores clínicos como pressão arterial, tolerância à glicose 
e sensibilidade insulínica, oxidação de substratos, níveis de lipídios sanguíneos e perfil das lipoproteínas. A 
dimensão comportamental refere-se à tolerância ao estresse. 

Já a aptidão física relacionada ao desempenho atlético inclui atributos biológicos necessários à 
prática mais eficiente de esportes de alto rendimento. Algumas modalidades esportivas exigem o 
envolvimento simultâneo de vários componentes, em adição aos aspectos relacionados à saúde. Isso 
inclui, por exemplo, a capacidade de realizar esforços físicos que solicitam ações explosivas, de elevada 
intensidade, longa duração e altamente complexas quanto à coordenação motora, como as jogadas de 
squash ou basquetebol, por exemplo.

Alguns esportes, como 
o squash, exigem alto 
desempenho atlético para a 
realização de ações explosivas 
e de grande complexidade 
quanto à coordenação motora
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Saúde, doença e bem-estar
A prática habitual de atividade física, exercício físico e esporte exigem 
decisões e atribuições para nortear a promoção de saúde. Com 
alguma frequência, a expressão saúde é caracterizada, de forma 
simplista e vaga, como a mera ausência de enfermidades. Como a 
saúde não é um fenômeno objetivo e diretamente observável, essa 
visão deturpada chega a influenciar ações de órgãos governamentais 
e da medicina privada. 

A título de ilustração, vale citar planos de saúde que cobrem 
tratamentos e hospitalizações de elevado custo financeiro quando 
é diagnosticada alguma doença, contudo, não cobrem exames 
periódicos de custo significativamente menor, direcionados à 
prevenção e à detecção precoce de distúrbios orgânicos, antes que 
se transformem em patologias de difícil controle. 

Muitas vezes, esses distúrbios orgânicos se manifestam por conta 
de hábitos alimentares incorretos, estilo de vida sedentário, falta de 
controle do estresse, uso de tabaco, consumo abusivo de bebidas alcoólicas ou de drogas. Fica, então, a 
dúvida se hoje realmente existem planos de saúde ou planos de doença.

Na verdade, saúde se traduz em múltiplos aspectos voltados ao completo bem-estar físico, mental e social. 
Saúde é muito mais do que não estar doente, é apresentar evidências ou atitudes que afastem ao máximo os 
comportamentos e os fatores de risco associados ao surgimento das enfermidades.

Admitir que muitos sintomas decorrem de maus hábitos de saúde é o primeiro passo para estabilizar ou 
reverter disfunções crônico-degenerativas que se instalam em longo prazo – as chamadas doenças silenciosas. 
Entre elas estão várias cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, câncer, osteoporose e todas as 
complicações irreversíveis associadas a elas.

Nessa perspectiva, fica evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário: é um 
processo multifatorial e contínuo. É necessário adquirir e reconstruir a saúde de forma individualizada e 
constante ao longo de toda a vida. Isso significa que a saúde também é comportamental e não apenas de 
natureza biológica. Ela depende também de um contexto psicossocial e cultural específico. 

Cada pessoa pode estar posicionada em algum lugar entre os extremos de saúde positiva e negativa. A saúde 
positiva está associada à capacidade de apreciar a vida e de resistir aos desafios do cotidiano, enquanto a 
saúde negativa está associada ao aparecimento de morbidades e, no extremo, à mortalidade. 

Além dos fatores individuais, há fatores sociais e econômicos a considerar, como os que determinam a 
expectativa de vida de uma região ou de um país. No Brasil, uma criança nascida em 1900 tinha expectativa 
de vida de 42 anos. Atualmente, a perspectiva está por volta de 74 anos. Muitos fatores associados ao 
aumento da longevidade podem ser atribuídos aos avanços na medicina. A descoberta e a produção de novos 
fármacos, o desenvolvimento de novos equipamentos terapêuticos e de técnicas cirúrgicas mais eficientes 
oferecem mais chances de sobrevida, mesmo aos portadores de tumores e doenças associadas aos aparelhos 
cardiovasculares, respiratórios e metabólicos.

Saúde se traduz em 
múltiplos aspectos 
voltados ao completo 
bem-estar físico, mental 
e social
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Tal eficiência no tratamento das doenças leva as pessoas a viverem por mais tempo e a ampliar as chances 
de bem-estar, mesmo com o avanço da idade. O bem-estar se reflete na capacidade individual de viver 
com alegria e satisfação e manter-se um ser ativo na sociedade. O bem-estar é, portanto, um importante 
componente associado à qualidade de vida. 

Então, deve-se adotar como principal meta não somente a busca da longevidade, mas, sobretudo, o aumento 
na expectativa de vida saudável. Estudos realizados em alguns países desenvolvidos mostram que, em média, 
seus habitantes usufruem de 84% dos anos de vida de maneira saudável. Nos 16% restantes têm o bem-
estar gravemente comprometido. Aqui no Brasil, infelizmente, não há levantamentos estatísticos nesse sentido. 
O que se sabe é que o comprometimento do bem-estar não acontece necessariamente na terceira idade. 
Com a sedentarização da sociedade, muitos adultos jovens enfrentam disfunções e limitações orgânicas e, 
portanto, não conseguem usufruir de sua vida de modo saudável. 

Para os epidemiologistas, qualquer morte antes dos 65 anos é prematura. Os quatro fatores mais importantes 
nas estatísticas de mortes prematuras das sociedades ocidentais são apresentados na figura desta 
página. Aspectos associados à biologia humana – inclusive predisposição genética ao aparecimento e ao 
desenvolvimento de disfunções orgânicas – respondem por 16% das causas de morte prematura. Outra 
parcela está relacionada a problemas ambientais (22%) e aos sistemas de atendimento médico (10%). O 
restante, que corresponde a mais da metade das mortes prematuras (52%), depende do estilo de vida. 

No Brasil, as doenças crônico-degenerativas representam a primeira causa de morbidade e mortalidade na 
população adulta, superando com larga vantagem as demais doenças. Segundo estatísticas do Ministério 
da Saúde, em 2010, o índice de mortalidade por doenças cardiovasculares chegou próximo de 40% em 
pessoas com mais de 45 anos. Também causou 15% das mortes na faixa etária de 15 a 44 anos. Além 
disso, estima-se que 15% das pessoas com mais de 20 anos são hipertensas, 7,6% são diabéticas e 
36% apresentam algum grau de excesso de peso corporal. Ou seja, o sedentarismo atinge precocemente 
pessoas em plena fase produtiva.

FATORES DE MORTES PREMATURAS

Estilo
de vida
52%

Serviços
de saúde
10%

Meio
ambiente
22%

Biologia
humana
16%

Fatores de 
mortes prematuras

EM RESUMO

Ter saúde não é o mesmo que não ficar 
doente. Para ser saudável, alcançar o 
bem-estar e ampliar a expectativa de 
vida saudável é preciso ter capacidade de 
apreciar a vida e de resistir aos desafios 
do cotidiano. E um bom caminho para 
chegar lá passa pela prática de exercícios 
físicos ou esportes que desenvolvam 
aptidão física, ou seja, a capacidade de 
apresentar um bom desempenho quando 
se submeter a esforço físico.

56



O esporte constrói hábitos saudáveis
Na adolescência, muitos jovens enfrentam pela primeira vez condutas de risco, tanto para a saúde presente 
como para a saúde futura. O uso de tabaco e o consumo de bebidas alcoólicas ou de outras drogas que 
causam dependência estão na linha de frente, acessíveis a todos. Também na adolescência, muitos jovens 
abandonam a prática adequada e suficiente de atividade física e alimentação equilibrada, mobilizados que 
estão por modismos ou pela necessidade de aceitação em um grupo. 

Tais condutas clássicas do estilo de vida podem se sobrepor, aumentando a exposição a riscos à saúde. A 
dependência de tabaco, por exemplo, está frequentemente associada ao consumo de bebida alcoólica e 
de drogas ilícitas. Do mesmo modo, jovens com comportamentos sedentários, normalmente, tendem a se 
alimentar de maneira inadequada.

A oportunidade de praticar um esporte pode interferir nessas condutas de risco e ampliar a proteção à 
saúde, em especial se essa oportunidade surge associada ao lazer e não à obrigação. O esporte, nesse 
contexto, pode ser considerado uma ação de promoção e educação para a saúde. Alguns estudos já apontam 
evidências claras de que os jovens praticantes de esportes são mais propensos a utilizar alimentos saudáveis 
e a controlar eficientemente seu peso corporal. 

A prática de esporte eleva a autoestima e a autoconfiança, reduz sintomas de depressão, melhora o rendimento 
escolar e diminui a possibilidade de evasão. 

No sentido inverso, a prática de esporte afasta os jovens de comportamentos sociais não-recomendados, como 
uso de tabaco, o consumo exagerado de bebida alcoólica e de outras drogas, incluindo maconha, cocaína, 
crack, heroína e alucinógenos. Também ajuda a reduzir o uso de armas, o envolvimento em agressões, eventos 
de violências e atos de delinquência.

Entre as mulheres, as que praticam esportes tendem a ter menor número de parceiros, a iniciar mais 
tardiamente as experiências sexuais e a utilizar preservativos com mais frequência, reduzindo as chances de 
contrair doenças sexualmente transmissíveis ou ter uma gravidez indesejada.

João Malavolta, criador 
da ONG Ecosurfi, dá 
aulas gratuitas a jovens 
de baixa renda
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O envolvimento com o esporte pode ter um papel protetor contra comportamentos de risco à saúde. Em 
um primeiro momento, isso se dá por influência positiva de professores, treinadores e dirigentes. Depois, a 
prática de esporte oferece ao jovem a possibilidade de participar de atividades estruturadas e em equipe, 
o que permite construir relações sociais mais consolidadas. Com isso, são promovidos os valores básicos 
de convívio em sociedade, como fair play, companheirismo, solidariedade, paralelamente à superação, 
autorrealização e conquista.

Não são poucas, no Brasil, as iniciativas de mobilização de crianças e jovens em torno de esportes capazes 
de produzir efeitos positivos, mesmo em ambientes desfavoráveis. A Fundação Gol de Letra, dos ex-jogadores 
de futebol Raí e Leonardo, atua em comunidades carentes do Rio de Janeiro e de São Paulo; a Ecosurfi, 
de Itanhaém, no litoral sul paulista, mobiliza crianças e adolescentes em torno do surfe e da conservação do 
mar; o Centro de Desenvolvimento de Badmigton, em Gravatá, na zona rural de Pernambuco, já tirou vários 
meninos da rua e diversos professores voluntários apresentam o esporte quase desconhecido aos jovens de 
periferia no Rio de Janeiro, em Macapá e em Campinas.

O que costuma chamar a atenção da mídia, em todas essas iniciativas, é a transformação da vida e do estado 
de saúde dos jovens, operada pela prática do esporte, seja ele qual for. 

EM RESUMO

Praticar atividade física habitualmente é 
um bom caminho para aumentar a aptidão 
física e promover a saúde. Melhor ainda 
se a prática é de um esporte que pode 
interferir em condutas de risco e ampliar 
a proteção à saúde. Estudos mostram que 
os jovens praticantes de esportes são mais 
propensos a utilizar alimentos saudáveis e a 
controlar eficientemente seu peso corporal. 
O esporte ainda eleva a autoestima e 
a autoconfiança, reduz sintomas de 
depressão, melhora o rendimento escolar e 
diminui a possibilidade de evasão. 

58



O perigo do outro extremo: excessos, anabolizantes  
e aditivos

Na carreira meteórica de Ronaldo 
Fenômeno faltou tempo para o 
organismo se adaptar ao nível de 
exigência do esporte, gerando 
lesões repetitivas e distúrbios de 
metabolismo

As melhorias no estado de saúde não são estabelecidas 
unicamente por índices cada vez mais elevados de 
aptidão física, mas também têm interações com fatores 
associados ao estilo de vida, às condições ambientais, 
aos atributos pessoais e à hereditariedade. Os maiores 
benefícios para a saúde são alcançados quando 
uma pessoa deixa de ser sedentária e passa a níveis 
moderados de prática habitual de atividade física. Mas os 
benefícios tendem a diminuir se a pessoa passa à prática 
excessiva de esportes ou exercícios físicos. Aqui se aplica 
o mesmo princípio do velho ditado: “Entre o remédio e o 
veneno, a diferença é a dose”.

Ao tornar o exercício físico uma prática habitual, a pessoa 
se envolve em um amplo processo de adaptação, com 
repercussão nos diferentes domínios do comportamento 
humano e com benefícios mais significativos para a 
saúde. Mas é preciso ter paciência e estar atento aos 
sinais do organismo. Em muitos casos o excesso de 
esportes ou de exercícios físicos também traz riscos 
à saúde, sobretudo se falta paciência para esperar o 
organismo se adaptar ao novo condicionamento físico e 
aos novos níveis de exigência.

Vale lembrar o exemplo de jogadores de futebol como 
Ronaldo Fenômeno (Ronaldo Luís Nazário de Lima) e 
Adriano (Adriano Leite Ribeiro). Ambos alcançaram a fama 
rápido demais e não tiveram tempo de adaptar o corpo e 
os hábitos às demandas crescentes dos esforços físicos. 
Os níveis de aptidão física responderam a treinamentos 
em quantidade e intensidade cada vez maiores, mas 
a ocorrência de lesões repetitivas e de distúrbios de 
metabolismo demonstrou que eles ultrapassaram os 
próprios limites. 

Outro risco para quem já é adepto do esporte ou da 
atividade física habitual é o uso de anabolizantes e 
aditivos com o objetivo de melhorar o rendimento físico 
ou aumentar a massa magra (porção do corpo isenta de 
gordura). Infelizmente, o uso abusivo de suplementos 
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PRÁTICA HABITUAL DE ATIVIDADE FÍSICA

BAIXO MODERADO ELEVADO
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alimentares e drogas ilícitas é crescente em academias e ambientes de prática esportiva, vinculados diretamente 
à finalidade estética e ergogênica (melhora do rendimento). 

As substâncias mais comuns são anabólicos esteroides, androgênios, hormônios peptídicos e diuréticos. 
Nenhum deles pode ser usado sem recomendação médica. Para usá-los, deve-se ter indicação clínica 
comprovada e evidente. Em 2009, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBME) 
elaborou diretrizes sobre suplementação dietética baseadas em evidências de estudos recentes e extensa 
revisão da literatura. O documento explicita claramente as restrições ao uso desses suplementos. 

Os esteroides anabolizantes são drogas sinteticamente derivadas da testosterona, o hormônio sexual masculino. 
Nas últimas décadas, foram adotados por atletas de elite, em especial aqueles envolvidos em esportes de 
força e velocidade, para melhora do desempenho físico nas competições. Os abusos geraram punições 
rigorosas. Nos Jogos Pan-americanos de 2007, no Rio de Janeiro, a nadadora Rebeca Gusmão ganhou 
quatro medalhas, mas foi flagrada num exame antidoping que revelou alto índice de testosterona e perdeu as 
medalhas Dois anos depois, por decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, ela foi banida da natação.

Os esteroides anabolizantes também são empregados, com abuso, por frequentadores de academias, mais 
interessados nas alterações provocadas na composição corporal, como o aumento da massa magra e a 
redução da gordura subcutânea. Esse uso indiscriminado, porém, causa uma série de efeitos colaterais. Os 
mais comuns são surgimento de acne, atrofia testicular (redução de peso e volume dos testículos), retenção 
hídrica, alterações do humor e ginecomastia (aumento do volume das mamas nos homens). Além disso, leva 
a grandes alterações bioquímicas no organismo, afetando a produção de diversos hormônios importantes 
(incluindo os sexuais), enzimas do fígado e células responsáveis pela formação dos glóbulos sanguíneos. 

Com frequência, isso aumenta o fator de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Pesquisas 
com ratos demonstraram que esteroides anabolizantes associados a treinamento físico aeróbio leva a 
alterações no coração, com perda de função. Ou seja, é um excesso (culto à aptidão física), com efeito 
semelhante à escassez (sedentarismo).

Outra preocupação é com a contaminação 
por anabolizantes esteroides em suplementos 
alimentares e produtos vegetais, tais como 
vitaminas, creatinas e aminoácidos. Em geral, não 
há indicações dessas substâncias nas formulações 
e rótulos, levando a um consumo indevido, em 
dosagens desconhecidas pelo esportista. Um 
estudo conduzido pelo Instituto Nacional de Análise 
Química e Bioquímica do Reino Unido mostrou 
que 25% dos suplementos americanos analisados 
estavam contaminados. 

No Brasil, o Instituto Adolfo Lutz recebeu numerosas 
denúncias e analisou 111 produtos apreendidos em 
academias de ginástica paulistas pelo serviço de 
vigilância sanitária local. O índice de contaminação 
por esteroides anabólicos foi o mesmo: 25%.

Na prática de atividade física, 
os exageros podem trazer 
tantos problemas quanto o 
sedentarismo. Os maiores 
ganhos de saúde estão nos 
níveis moderados
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Nutrição e desempenho esportivo
Se, por um lado, os suplementos sem receita oferecem risco e, por outro, hábitos e comportamentos alimentares 
podem ser determinantes para o estado de saúde do indivíduo, cabe perguntar: qual a alimentação ideal para 
quem se exercita ou pratica algum esporte? Pode-se dizer que os princípios são os mesmos da alimentação 
para qualquer cidadão, mas a quantidade de calorias e de nutrientes varia de acordo com o sexo, a idade, o 
nível de sedentarismo ou condicionamento físico e até mesmo com a presença de doença ou histórico familiar 
de doenças, casos em que a alimentação tem caráter preventivo e curativo.

Quando se realiza qualquer exercício, seja de caráter recreativo ou competitivo, a principal preocupação é 
com a hidratação e a termorregulação (regulação da temperatura do corpo). O mecanismo mais eficaz para 
promover a troca de calor do corpo com o meio ambiente é a evaporação do suor. E esta evaporação é 
influenciada pela umidade relativa do ar. O aumento da umidade relativa do ar diminui a taxa de evaporação do 
suor, limitando a liberação do calor corporal. Conforme o indivíduo se exercita ou treina, a temperatura central 
aumenta e a consequência é a gradativa diminuição do desempenho físico, que pode, inclusive, culminar com 
colapso, exaustão, insolação e até mesmo a morte. 

Para evitar esta situação é importante verificar alguns pontos:

1. O horário dos exercícios físicos

2. O padrão de sudorese da pessoa (se sua muito ou pouco)

3. O comportamento da frequência cardíaca

4. A taxa respiratória

5. A variação de peso antes e após o exercício 

6. O tempo de fadiga do organismo
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Quando uma pessoa desidrata, além de água, perde no suor uma quantidade expressiva de sódio e, numa 
proporção bem menor, magnésio, cálcio e potássio, entre outros. A perda de sódio é uma das principais 
causas de câimbras nos esportes.

Normalmente, conforme o Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências (IM/ANC), a ingestão 
adequada de sal é de 3,8 gramas por dia (g/dia), sendo 1,5 g de sódio e 2,3 g de cloreto. Mas pessoas 
fisicamente ativas têm uma necessidade aumentada de sal, chegando a valores próximos ou maiores que 5,8 
g de sal (2,3 g de sódio) por dia.

Se as perdas durante a atividade física são importantes e podem variar tanto com as condições do ambiente, 
como devemos nos hidratar? O que beber? Quanto beber? E se o indivíduo for hipertenso?

Para o IM-ANC, os valores adequados de ingestão de água correspondem a 3,7 litros por dia (l/dia) para 
homens e 2,7 l/dia para mulheres. Para indivíduos fisicamente ativos, as necessidades diárias de líquidos 
geralmente ultrapassam 3-4 litros por dia e podem, algumas vezes, exceder 10 litros por dia.

A maneira mais fácil de monitorar o estado de hidratação é analisar a variação de peso antes e após o 
exercício e a coloração da urina. Esportistas que perdem mais de meio quilo de um dia para o outro, após os 
exercícios, são aqueles que requerem maior atenção para prevenir a desidratação. Quando estão desidratados, 
os rins ficam sem água e perdem proteína, deixando a urina escura e com cheiro forte. 

A água é sempre o líquido mais recomendado e deve ser 
a bebida predominante. Os sucos de frutas naturais podem 
complementar a necessidade diária de liquídos. Mas devem-
se evitar os refrigerantes, as bebidas à base de cafeína e de 
álcool por serem ricas em açúcar ou por provocarem aumento 
das perdas hidrícas corporais, principalmente nas pessoas que 
suam demais. 

A água e as bebidas esportivas não são perigosas para 
praticantes de exercício físico ou atletas quando consumidas 
nos volumes recomendados, em quantidades próximas a dos 
valores perdidos no suor. Entretanto, a água mata a sensação 
de sede antes que a reposição de líquidos corporais seja 
atingida. Isso quer dizer que a sensação de sede não deve ser 
a única medida da quantidade de líquido a ser consumida sob 
essas condições. O consumo de uma bebida esportiva com 
a quantia adequada de sódio (mínimo de 100mg) estimula a 
ingestão continuada, repondo, de maneira mais adequada, as 
necessidades de líquidos e eletrólitos de um indivíduo ativo.

Vale explicar que o sódio não é o único componente de uma 
bebida esportiva. Na verdade, o principal componente da 
bebida para a prática de exercício ou esporte é o carboidrato, 
pois é ele o principal combustível energético para corpo e 
músculos ativos. 

Água é sempre o líquido mais 
recomendado para hidratação 
durante a prática de esportes. 
Sucos e bebidas isotônicas 
pedem atenção: as doses 
diferem para cada atleta
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Mas qualquer pessoa pode usar uma bebida esportiva? Este tipo de bebida não engorda? O sódio não é 
perigoso? Para responder a estas questões, temos sempre que analisar as variáveis contextuais. Por exemplo: 
há quanto tempo o indivíduo realizou a última refeição antes de se exercitar? Se foi há mais de três horas 
ou se a refeição foi pobre em carboidratos (arroz, batata, macarrão, pão, etc.) isso não faria diferença? Para 
responder a essas questões, faz-se necessário abordar os temas alimentação e nutrição, e a relação destes 
com o exercício.

A nutrição é a ciência que estuda os processos fisiológicos envolvidos na aquisição de substâncias essencias 
para a manutenção dos processos vitais. As substâncias são os nutrientes veiculados até o nosso corpo por 
meio dos alimentos que comemos. 

Os nutrientes podem ser divididos em dois grandes grupos, os macro e os micro. Macronutrientes são os 
nutrientes requeridos em grandes quantidades pelo nosso organismo (grama por quilo por dia ou g/kg/dia) e 
compreendem os carboidratos, os lipídios (óleos e gorduras), as proteínas e as fibras. Já os micronutrientes são 
requeridos em quantidades muito pequenas (micrograma por dia ou mcg/dia) e compreendem as vitaminas 
e os minerais. 

Os carboidratos, assim como lipídios, fornecem energia. As proteínas fornecem material estrutural para a 
construção do nosso esqueleto, órgãos, pele, hormônios, células imunes, cabelo, entre outros. Os carboidratos 
estão entre os principais nutrientes (cada 1g fornece 4 Kcal). O sistema digestivo converte carboidratos em 
glicose (açúcar no sangue), que é a energia das células. Os carboidratos são classificados em simples ou 
complexos, dependendo de sua estrutura química. Carboidratos simples são os açúcares e carboidratos 
complexos são os amidos e os glicogênios (encontrados nos músculos e fígado).

Uma alimentação saudável deve conter todos os nutrientes, tem que ser variada nos diferentes tipos de 
alimentos e fracionada várias vezes ao dia. Indivíduos ativos requerem mais energia (calorias) do que os 
sedentários, pois além dos processos vitais (como respiração e circulação), necessitam de energia para se 
manterem em movimento (exercício). O equilíbrio ou balanço energético é alcançado quando a energia gasta 
é igual à consumida pelo corpo. 

Sucos naturais de frutas 
podem suprir a necessidade 
de líquidos de forma 
complementar à água, mas 
refrigerantes devem ser 
evitados pois contêm grande 
quantidade de açúcar e sódio
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Se a ingestão energética não suprir a energia demandada pelo 
exercício, o indivíduo perde peso e massa muscular, assim 
como a habilidade para se exercitar. Em outras palavras, o tipo, 
a quantidade, a composição e o momento de ingestão alimentar 
afetam o desempenho no exercício e a recuperação após o 
exercício, o peso e a composição corporal e, consequentemente, 
a saúde.

Quando um indivíduo se exercita por uma hora ou mais por dia, a 
alimentação deve ser ajustada. Durante o exercício, o corpo obtém 
energia da “queima” dos substratos: carboidratos, lipídios (gorduras) 
ou proteínas. O tipo de substrato predominante na reposição 
depende tanto da intensidade e da duração do exercício realizado 
como do nível de condicionamento físico e estado nutricional. 

Se uma pessoa realiza exercícios com alta intensidade e curta 
duração (como uma corrida de 100 metros rasos) ou baixa 
intensidade e longa duração (maratona), ela necessita de 
carboidrato como fonte energética. Esse carboidrato é suprido por 
meio de bebidas isotônicas compostas de água, maltodextrina, 
frutose e glicose. A maltodextrina é produzida, em geral, a partir 
de amido de milho. É um carboidrato modificado artificialmente, de 
forma a ficar com uma molécula maior que um açúcar e menor 
que um amido. Isso permite a passagem rápida pelo estômago e a 
absorção quase imediata pelo intestino. Assim, esse carboidrato se 
transforma em energia para sustentar o movimento.

Já nos exercícios de longa duração, mas baixa intensidade (como 
uma caminhada de mais de uma hora de duração), a energia sai 
do próprio organismo do esportista. A energia é obtida pela queima 
da gordura corporal combinada com glicose, e a mobilização dessa 
gordura ocorre dentro das células. Na musculação, o substrato de 
base é a proteína. Mas ela nunca deve ser ingerida em grandes 
quantidades. É preciso estar sempre atento ao limite imposto pelo 
peso do esportista e por seus hábitos alimentares.

Para proporcionar o crescimento da massa muscular (hipertrofia), 
o consumo médio deve ficar em torno de 1,7 grama de proteína 
por quilo por dia. Assim, um esportista com 85 kg deve consumir 
diariamente apenas 144,5 gramas de proteína, incluindo o 
suplemento e a soma de todas as proteínas ingeridas nas refeições, 
tais como carne, ovos, leite e derivados e soja. O ideal é que 30% 
da proteína sejam de origem vegetal e 70% de origem animal, 
sendo que ovos e carne são metabolizados com mais facilidade 
pelo organismo de adultos do que o leite. 

O tenista Gustavo Kuerten 
(Guga) tinha razão ao consumir 
bananas no intervalo dos 
jogos: a fruta tem alto teor de 
potássio, que ajuda a evitar 
câimbras, e carboidratos, que 
fornecem energia
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Um bife de alcatra de 100 gramas tem cerca de 27 gramas de proteína. Assim, quem se alimenta bem com 
carne, ovos e demais proteínas não precisa recorrer a suplementos, cujo consumo excessivo pode levar ao 
comprometimento das funções hepática e renal. A proteína só estimula o crescimento da massa muscular se a 
necessidade de carboidrato for suprida na dieta e no exercício. Para 1,7 grama de proteína por quilo de peso 
por dia é necessário 1,2 g de carboidrato/kg/dia. Além desse limite, a proteína não será metabolizada para o 
fim desejado. Ela será transformada em energia para suprir a falta de carboidrato.

Mesmo quando a pessoa precisa perder peso por uma questão de saúde, a dieta não pode se limitar a uma 
categoria de alimento. Essa é uma das razões pela qual a bebida esportiva deve conter, além de água, sódio 
e carboidrato ou tipos de carboidrato: além de hidratar a bebida deve suprir o corpo como a fonte de energia 
mais importante.

Outras características importantes de uma bebida são a sua composição e a sua concentração de carboidrato 
em relação ao volume da solução. Esses fatores interferem na velocidade com que a bebida passará pelo 
estômago e será absorvida pelo intestino, na taxa de absorção dos nutrientes, no controle termorregulatório e, 
consequentemente, na hidratação do esportista. A substituição das bebidas isotônicas por sucos de frutas não 
funcionam, em geral, porque os sucos contém alta dosagem de frutose e fibras. É preciso um tempo maior 
para a digestão e absorção pelo intestino. Por isso, a ingestão de sucos durante a prática de um esporte de 
alta intensidade pode provocar ânsia e mesmo vômito. 

Quem se alimenta bem e come 
refeições balanceadas não 
precisa recorrer a suplementos, 
que sobrecarregam fígado 
e rins
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Para incluir uma fruta regional ou outro alimento na composição de uma bebida isotônica é preciso processar 
o carboidrato de modo a reduzir o tamanho de sua molécula, algo que pode ser feito através de hidrólise, um 
processo industrial simples e barato, portanto viável mesmo em condições experimentais.

Outro modo de usar os sucos é diluí-los em água até alcançar uma concentração correta. Jovens de baixa 
renda já obtiveram bons resultados com o uso de caldo de cana ou groselha. A diluição foi pesquisada por 
nutricionistas e ambas as alternativas funcionaram bem em substituição aos isotônicos industrializados, bem 
mais caros. No caso da groselha, por exemplo, cada litro foi misturado a nove litros de água. 

Vale avaliar, portanto, o uso de bebidas esportivas do tipo isotônicas ou hidroeletrolíticas disponíveis no 
mercado brasileiro. Elas são acessíveis a todos? A sua composição química está adequada para a prática de 
exercícios ou esportes? Será que não somos capazes de criar bebidas à base de componentes regionais, de 
baixo custo e composição mais adequada?

Por todo o País, temos acesso a vários tipos de bebidas – como sucos e água de coco – que não são, 
necessariamente, os mais indicados para este fim, mas são largamente usados. Nos dias de hoje, faz-se 
necessário o desenvolvimento de políticas públicas de alimentação e educação nutricional para promover a 
saúde e a prática esportiva. As bebidas seriam parte desses programas, assim como outros produtos, como 
os suplementos de proteína. 

EM RESUMO

Para acelerar os benefícios da atividade 
física frequente, muitas pessoas recorrem 
a anabolizantes e aditivos sintéticos, cujo 
consumo inadequado provoca os mesmo 
males decorrentes do sedentarismo. A 
alternativa mais saudável é conhecer a 
função de cada tipo de alimento e garantir 
uma alimentação balanceada, sem 
descuidar das necessidades específicas 
durante a prática de esforços físicos mais 
intensos, como a hidratação e a reposição 
de micronutrientes.
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Desafio: Personalize a bebida esportiva 

As exigências físicas de cada esporte são muito diferentes entre si. E as pessoas, então, 
nem se fala! Por que então todos os esportistas devem tomar a mesma bebida isotônica? 

Com tantas frutas e substâncias derivadas de plantas tropicais, certamente existem 
alternativas regionais para criar um leque mais amplo de opções e até misturas 
personalizadas. Só não se esqueça de verificar se o alimento transita rapidamente pelo 
estômago, sendo absorvido sem demora pelo intestino, a característica mais importante 
das bebidas esportivas.

PARA SABER MAIS

Site com informações sobre esporte e saúde.
www.brasilescola.com/educacaofisica/esporte-saude.htm

Revista eletrônica de ciências. Disponibiliza artigos direcionados à prática de esporte e saúde.
www.cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_22/esportesaude.html

Site da ONG Saúde Esporte, com a finalidade de desenvolver projetos voltados à promoção do bem-
estar e da qualidade de vida mediante a prática de esporte.
www.saudeesporte.com.br

Ecosurfi
www.ecosurfi.org

Fundação Gol de Letra
www.goldeletra.org.br

CONSULTE O KIT PEDAGÓGICO

Este capítulo está relacionado aos Planos de Aula 2 e 3 e às Fichas de Atividades 3 (Deslocamento e 
atividade física), 4 (O uso de anabolizantes), 5 (Obesidade e atividade física) e 6 (Suplementos nutricionais)
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