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Indivíduos que praticam exercícios
de hipertrofia muscular, podem apresentar
IMC (índice de massa muscular) elevado
devido ao aumento do peso referente à
elevação da massa muscular.
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Hipertrofia muscular é o aumento de
massa muscular decorrente do treinamento
de força, onde ocorrem alterações estruturais
do músculo.

o

A refeição consumida antes do treino

deve ser pobre em alimentos gordurosos e
rica em carboidratos
o

Ex.: pães, torradas, arroz, batata, mel,

biscoitos, frutas
Uma nutrição adequada é um dos fatores
que podem:
 Aperfeiçoar o desempenho;
 Reduzir a fadiga;
 Obter uma recuperação
muscular mais rápida;
 Aumentar as reservas de
energia;
 Reduzir as possibilidades
de contrair enfermidades.

o

Tomar 1 copo de água a cada 15

minutos ajuda a prevenir a desidratação
durante o exercício, que reduz o desempenho
o

Durante o exercício prolongado (>

1h) é interessante fazer a ingestão de
carboidratos

e

bebidas

isotônicas,

para

reposição também de minerais

Em situações de jejum, onde as primeiras
fontes de energia já foram utilizadas, o
corpo começa a utilizar gordura (ácidos
graxos livres) e proteína (aminoácidos) pra
produzir energia, gerando assim, fadiga e
catabolismo muscular durante o treino (o
catabolismo é a degradação, consumo ou
destruição de um composto, tecido ou
substância).

o

A alimentação deve contar com fontes

de carboidratos rapidamente absorvíveis
(banana

nanica,

mandioquinha,

polenta,

nhoque, mamão papaya, abacaxi, melão,

o
Não há necessidade de consumir
fontes de proteína (carnes, produtos lácteos,
ovos) em excesso
o
O consumo de 1,6 a 1,7 g de
proteína/kg de peso/dia é o suficiente
o
A utilização dos carboidratos em
exercícios de força é essencial para
melhorar o rendimento esportivo e ajudar na
hipertrofia muscular
o
Recomenda-se de 5 a 10 g de
carboidratos/kg de peso/dia, para que ocorra
uma adequada recuperação do glicogênio
muscular e aumento da massa muscular
o
O consumo de carboidratos se faz
necessário antes, durante (em alguns casos)
e após o exercício, a fim de dar energia,
manter os níveis de glicose sanguínea e
regular os estoques de glicogênio
o
O glicogênio é uma fonte primária de
energia e consiste em estoque de glicose
produzido pelo corpo para utilizar nos
momentos em que falta glicose no sangue
o
É
extremamente
importante
o
consumo de água, inclusive durante o
exercício, pois é fundamental para manter a
temperatura e a hidratação corporal,
maximizando assim o desempenho

batata doce, batata inglesa, pão francês,
melancia, tapioca) e com fontes proteicas
(leite e derivados, ovos, carnes, soja)
o

