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RESUMO 
A nutrição e o exercício físico são inseparáveis na busca incessante por um corpo esteticamente agradável e 

saudável. Sem uma alimentação equilibrada em macro e micronutrientes não é possível alcançar o objetivo 

principal da maioria dos desportistas, que é a hipertrofia muscular. Nesse sentido, o presente estudo teve 

como objetivo central estimar o consumo alimentar de macronutrientes e micronutrientes em praticantes de 

musculação, em Paranacity-PR. Para tanto, foram selecionados (n=34) praticantes experientes de 

musculação de ambos os sexos, que aceitaram voluntariamente participar do presente estudo. Dos indivíduos 

entrevistados, foram verificados valores mais elevados para o consumo de alimentos minimamente 

processados (p<0,001). Destarte, o presente estudo observou que os praticantes de musculação têm 

consciência da necessidade da alimentação adequada, bem como os hábitos alimentos coerentes para se 

obter hipertrofia muscular. Não obstante, isso não eximi a necessidade da inserção do profissional 

nutricionista para adotar um plano alimentar junto a população em questão com o intuito de orientar os 

profissionais de saúde no que concerne a ingestão dietética diária de macro e micronutrientes em praticantes 

de musculação no contexto de treinamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos industrializados; Consumo de alimentos; Exercício físico; Musculação.  

INTRODUÇÃO 

O estudo do consumo alimentar de uma população é capaz de conceber uma série 
de informações que, de certa maneira, refletem a organização social, possibilitando otimizar 
estratégias de melhorias associadas aos aspectos culturais, nutricionais, socioeconômicos 
e demográficos (CARVALHO; ROCHA, 2011). Além do mais, a procura da saudabilidade 
por meio da alimentação ponderada unida aos exercícios físicos vêm crescendo entre 
aqueles que antes meramente se preocupavam com a estética, assim como para outros 
grupos com maior preocupação em relação à saúde (LIMA; LIMA; BRAGGION, 2015).  

Nesse contexto, a insatisfação corporal e a procura por uma vida saudável têm 
crescido exponencialmente. Em virtude disso, ocorre-se uma busca infindável por uma 
alimentação balanceada, tal como a procura por academias com o intuito de praticar EF. À 
vista disso, a consumação de EF realizados periodicamente e de forma adequada, melhora 
a saúde e qualidade de vida, sobretudo quando associada a uma alimentação equilibrada 
(KARKLE, 2015). 

Nessa conjuntura, os treinamentos com pesos estão entre os métodos de atividade 
física mais eficientes para modificar de forma favorável a composição corporal, tendo em 
vista que atualmente o padrão de corpo ideal, é uma musculatura bem desenvolvida 
(SEHNEM; SOARES, 2015). Dentre as diversas modalidades, a musculação pode ser 
caracterizada como um método de treinamento resistido, que objetiva o desenvolvimento 
muscular por meio do treinamento sistematizado com pesos (MORAIS; SILVA; MACEDO, 
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2014). Ademais, a prática da musculação tem se tornado frequente por uma considerável 
amostra da população, devido os benefícios que ela pode trazer para a saúde dos 
praticantes (OLIVEIRA et al., 2009). 

Frente a isso, para um bom desempenho, é imprescindível adotar uma alimentação 
adequada, concomitantemente a consumação de EF, visto que os dois se complementam, 
ou seja, se não houver uma alimentação ponderada não lograrão bons resultados (RAMOS; 
NAVARRO, 2012; OLIVEIRA; FAICARI, 2017). Nesse sentido, a alimentação pode ser 
caracterizada como um ponto fundamental para um desempenho físico em qualquer 
modalidade esportiva, uma vez que são proporcionados consumos calóricos adequados de 
todos os nutrientes, tendo em vista a melhoria da capacidade de realizar o treinamento 
físico-esportivo (KARKLE, 2015; CASSIA; SILVA; MACEDO, 2014; VAZ; BENNEMANN, 
2014).  

Logo, no que concerne o consumo alimentar dos praticantes de musculação, faz-se 
necessário identificar o consumo dos alimentos, considerando o nível de processamento. 
Sendo assim, classificam-se os alimentos em: a) in natura: alimentos obtidos diretamente 
de plantas ou de animais; b) minimante processados: são alimentos que sofreram baixas 
intervenções antes de chegarem aos consumidores; c) processados: alimento fabricados 
pela indústria com a adição de sal, açúcar ou diferentes substâncias de uso culinário e d) 
ultraprocessados: trata-se de alimentos no qual seu processo de fabricação engloba 
inúmeros métodos de processamento e componentes, muitos destes, de uso 
exclusivamente industrial (MONTEIRO et al., 2016).  

Por esse motivo, urge uma busca incessante de uma melhor eficiência no que se 
refere o processo do consumo de alimentos saudáveis. Desse modo, sugere-se a utilização 
do Guia Alimentar da População Brasileira, considerando que o referido Guia tem o 
propósito de aplicar recomendações saudáveis, a fim de proporcionar saúde, sabor e um 
balanceamento dos diferentes tipos de alimentos. Nesse sentido, o Guia Alimentar para a 
População Brasileira estabelece-se uma forte relação com a reeducação alimentar, 
promovendo mudanças de hábitos alimentares, elevando o consumo de alimentos in natura 
e atenuando o consumo de alimentos processados e ultraprocessados (BRASIL, 2014). 
Nesse contexto, o presente estudo buscou analisar o consumo alimentar segundo o nível 
de processamento em praticantes de musculação no município de Paranacity-PR. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Caracterização do estudo 

Trata-se de uma pesquisa de campo, transversal e descritiva, de acordo com 
Thomas, Nelson e Silverman (2012).  

População e amostra  

A amostra do estudo foi composta por (n = 34) praticantes de treinamento resistido, 
com idade maior ou igual a 18 anos, sendo 17 do sexo masculino e 17 do sexo feminino, 
devidamente matriculados nas academias de musculação.  

Delineamento da pesquisa  

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Unicesumar (CEP) sob registro nº 2.840.567/2018. Os responsáveis assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Ressalta-se, ainda, que o estudo seguiu todas as 
recomendações propostas na resolução 466/2012 do Ministério da Saúde, assim como a 
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declaração de Helsinque. A coleta de dados sucedeu-se nas próprias academias, em 
diferentes dias e horários, por um pesquisador devidamente treinado. Os dados foram 
coletados nos meses de julho e agosto de 2018.  

Critérios de inclusão e exclusão  

Como critério de inclusão, foram aceitos os indivíduos com as seguintes 
características: a) os participantes deveriam estar acertadamente matriculados nas 
academias; b) ser maiores de idade e praticantes de musculação com no mínimo, 6 meses 
de experiência; c) realizar o preenchimento do recordatório alimentar e d) ter frequência 
semanal de pelo menos 3x na semana, com o treinamento resistido. Os critérios de 
exclusão foram: a) ser menor de idade e b) não possuir nenhum vínculo com as academias 
do estudo.  

Instrumentos de investigação  

O Recordatório alimentar 24h baseia-se em uma entrevista conduzida por um 
profissional devidamente treinado, cujo objetivo seja obter informações que permitam 
definir e quantificar a alimentação consumida no período de referência, geralmente 24 
horas. Em geral, a entrevista é conduzida de modo a solicitar ao entrevistado que recorde 
o consumo em ordem cronológica.  

Aplicação do instrumento 

Para avaliar o consumo alimentar foram aplicados 3 recordatórios alimentares de 
24h, para cada participante em 3 dias não consecutivos, sendo 1 desses dias no final de 
semana. Todos os participantes foram orientados a anotar de forma de forma detalhada: 
(a) modo de preparo, (b) ingredientes, (c) marca do alimento e (d) classificação do alimento 
em: diet/light/normal. 

Todos os recordatórios alimentares 24h coletados foram calculados por intermédio 
do software Avanutri (versão 2004®, Avanutri equipamentos de avaliação Ltda, Três rios, 
Rio de janeiro, Brasil). Subsequentemente, os alimentos foram classificados de acordo com 
o nível de processamento, classificando em: in natura, minimamente processado, 
processados e ultraprocessados. De modo que fossem seguidas as classificações 
estabelecidas pela versão mais recente do Guia alimentar para a População Brasileira 
(2014). 

Em seguida, os dados foram tabulados no programa Excel, com a quantidade em: 
gramas (g), calorias (kcal), Valor energético total (VET) e % do VET, de cada nível de 
processamento. Em nenhum momento os pesquisadores interferiram nas respostas e 
preenchimento dos questionários.  

Analise estatística  

A normalidade da distribuição dos dados foi verificada para todas as variáveis, por 
meio do teste de Kolmogorov–Smirnov. Mediante a corroboração, os dados foram 
expressos pela média e (±) desvio padrão. Para verificação do nível de processamento dos 
alimentos ingeridos, nas quatro categorias: a) in natura, b) minimamente processados, c) 
processados e ultraprocessados, empregou-se uma análise de variância de um caminho 
com medidas repetidas, utilizando o teste de Bonferroni, caso necessário. O tamanho de 
efeito foi calculado a partir do eta square (η²), com a classificação proposta por Cohen 
(1969): 0,01 até 0,06 (efeito pequeno); de 0,06 até 0,14 (efeito médio) e > 0,14 (efeito 
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grande). Foi adotado um nível de significância de 5% para todas as análises consumadas. 
As análises foram desempenhadas utilizando o pacote estatístico SPSS versão 20.0 (IBM, 
Estados Unidos da América). 

 
RESULTADOS  

 Participaram do presente estudo (n=34) alunos que frequentam regularmente as 
academias de musculação, sendo a frequência semanal de pelo menos 3x na semana. 
Nessa conjuntura, verificou-se o consumo de alimentos in natura, minimamente 
processados, processados e ultraprocessados pelos praticantes de musculação. A tabela 
1 apresenta o consumo alimentar de acordo com o nível de processamento dos alimentos 
dos indivíduos.  
 
Tabela 1 - Consumo em gramas, gramas totais, percentual do consumo em gramas, calorias, valor 
energético total e percentual do valor energético total de alimentos in natura, minimamente 
processados, processados e ultra processados de praticantes de musculação (n = 34). 

Nível de processamento dos 
alimentos 

Gramas (g) % de gramas Calorias (kcal) % do VET 

In natura 224,6 ± 160,1  13,0 ± 10,7 119,6 ± 100,3 6,2 ± 6,2 

Minimamente processados 1094,1 ± 496,0* 60,4 ± 19,4* 1358,0 ± 736,7* 60,8 ± 18,6 

Processados 359,6 ± 503,2 18,6 ± 21,1 450,2 ± 444,1† 21,0 ± 18,6† 

Ultraprocessados 158,5 ± 263,8 7,7 ± 11,0 283,8 ± 385,8 11,8 ± 14,7* 

Nota: os dados são expressos pela média e (±) desvio padrão; * = valores mais elevados para os alimentos 

minimamente processados quando comparadas às demais subclassificações de alimentos (p< 0,001); † = 

valores mais elevados para as calorias contidas nos alimentos processados quando comparado aos alimentos 

in natu ra (p< 0,01); VET = valor energético total. 

Para o consumo em gramas de alimentos in natura, minimamente processados, 
processados e ultraprocessados, foram observadas diferenças entre as subclassificações 
dos alimentos (F3,99 = 37,71; p< 0,001; η² = 0,53; efeito grande), com o teste de Bonferroni 
indicando valores mais elevados para o consumo de alimentos minimamente processados 
quando comparado às demais classificações (p< 0,001), respectivamente.  

Relativamente para o consumo em gramas percentuais de alimentos in natura, 
minimamente processados, processados, foram detectadas diferenças entre as 
subclassificações dos alimentos (F3,99 = 55,90; p< 0,001; η² = 0,62; efeito grande), com o 
teste de Bonferroni indicando valores mais elevados para o consumo de alimentos 
minimamente processados quando comparado às demais classificações (p< 0,001), 
respectivamente.  

No que concerne o consumo calórico de alimentos in natura, minimamente 
processados, processados e ultraprocessados, foram identificadas diferenças entre as 
subclassificações de alimento (F3,99 = 43,05; p< 0,001; η² = 0,56; efeito grande), com o teste 
de Bonferroni indicando valores mais elevados para o consumo de alimentos minimamente 
processados quando comparado aos alimentos in natura, processados e ultra processados 
(p< 0,001), respectivamente. Além disso, foram observados valores mais elevados para o 
consumo calórico de alimentos processados quando comparado aos alimentos in natura 
(p< 0,001). 
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Para os valores percentuais do VET de alimentos in natura, minimamente 
processados, processados e ultraprocessados, foram detectadas diferenças entre as 
subclassificações de alimento (F3,99 = 65,40; p< 0,001; η² = 0,66; efeito grande), com o teste 
de Bonferroni indicando valores mais elevados para o consumo de alimentos minimamente 
processados quando comparado aos demais (p< 0,01). Adicionalmente, foram observados 
valores mais elevados para o consumo de alimentos processados quando comparado aos 
alimentos in natura (p< 0,01).  

DISCUSSÃO 

A importância da educação alimentar e nutricional nos campos da saúde, 
alimentação e nutrição, assim como o seu percurso histórico, têm sido discutidas por 
diferentes autores (BOOG, 1997; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008). Nesse sentido, cresce a 
procura incessante atribuída a importância da educação alimentar e nutricional no contexto 
da promoção da saúde e da alimentação saudável, sendo uma estratégia fundamental para 
enfrentar os novos desafios que abarcam os campos da saúde, alimentação e nutrição 
(MENDONÇA; LOPES, 2012; BOOG, 2013; CERVATO-MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO 
2016).  
 

Em vista disso, foram encontrados valores mais elevados para o consumo de 
alimentos minimamente processados, quando comparado aos alimentos in natura, 
processados e ultra processados. Em congruência, alguns estudos verificaram que 
praticantes de musculação consomem, esporadicamente, alimentos hipercalóricos, ou seja, 
acima das recomendações nutricionais quando comparado aos sedentários, devido a 
modismos e falta de orientações adequadas (LIMA; LIMA; BRAGGION, 2015).   

 
Nesse sentido, respostas similares foram obtidas em pesquisa prévia feita Applegate 

(1996), na qual foram verificados o consumo de alimentos minimamente processados e 
baixo consumo de alimentos processados e ultraprocessados por atletas. Além disso, o 
autor reforça que ainda que os praticantes de treinamento resistido possuíam limitado 
conhecimento no que concerne aos níveis de classificação dos alimentos. Não obstante, a 
fundamentação pelo aporte dietético diário se faz presente com conhecimentos empíricos 
em conformidade com preocupação acentuada em aumentar a massa musculoesquelética. 

 
Do mesmo modo, Silva, Trindade e Rose (2003), verificaram que apesar dos atletas 

serem limitados ao conhecimento acerca dos níveis de processamento dos alimentos, o 
consumo alimentar pode constituir um prognóstico de dieta baseada integralmente em 
tabus e práticas alimentares, na maioria das vezes inadequadas. À vista disso, estes 
indivíduos praticantes de modalidades esportivas enfatizam preponderantemente a 
aparência física, a configuração e formatos corporais sintônicos, assim como o aumento da 
massa muscular. Como consequência, utilizam-se dos mais variados artifícios para 
alcançar os resultados a curto prazo.  
 

Resultados divergentes foram encontrados no estudo de Oliveira et al. (2013), no 
qual foram verificados que muitos indivíduos desconhecem a importância da alimentação, 
antes da consumação de atividade física. Em vista disso, a literatura aponta que para o 
trabalho muscular, torna-se necessário adequar o padrão dietético. Com igualdade, 
iminentes investigações indicam paulatinamente que ainda perdura a falta de informações 
confiáveis em relação à nutrição, apesar do elevado número de participantes com bom nível 
de instrução, levando os praticantes de EF a manterem hábitos alimentares inadequados, 
ou consumir erroneamente suplementos alimentares, prejudicando o alcance de seus 
objetivos com a prática de EF (ADAM et al., 2013).  
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Sob outra conjuntura, a alimentação adequada desempenha um papel muito 
importante no EF, pois prepara o organismo para o esforço físico, bem como fornece o 
aporte de nutrientes necessários que irão variar de acordo com o tipo de exercício 
consumado, assim como o objetivo que se pretende lograr com a perda de peso ou ganho 
de massa muscular. No entanto, para que cada indivíduo alcance seu estado ótimo de bem-
estar, equilíbrio e desempenho físico, é necessário analisar suas reais necessidades pelas 
características e condições adquiridas que são predispostas, constituindo-se uma dieta 
variadas (BLANCO; SUAREZ,1998).  

 
De acordo com Silva, Fonseca e Gagliardo (2012), foram averiguados que a prática 

do EF acarreta um aumento do dispêndio energético e das necessidades calóricas. Além 
disso, o melhor desempenho irá depender da alimentação, uma vez que uma dieta 
balanceada, adequada em quantidade e qualidade, de acordo com as recomendações 
dadas à população em geral, é imprescindível para a formação, reparação e reconstituição 
dos tecidos, mantendo sua estrutura e suas funções, possibilitando assim, a realização dos 
EF. Do mesmo modo, Katiuce, Trussadi e Oliveira (2006), analisaram que dentre os 
benefícios que uma alimentação equilibrada proporciona ao indivíduo, estão a redução de 
fadiga de lesões, aperfeiçoamento do desempenho físico pela reserva energéticas e 
atenuação das possibilidades de enfermidades nos indivíduos. 

 
Cabe salientar que ainda são controversos dados alusivos as reais necessidades 

nutricionais dos frequentadores de academias, que não necessariamente tem a 
performance como objetivo principal (PEREIRA; LAJOLO; HIRSCHBRUCH, 2003). Nesse 
cenário, alguns autores verificaram que o consumo de carboidratos devem ser a base da 
alimentação de qualquer indivíduo e, sobretudo, dos praticantes de EF (LIMA; LIMA; 
BRAGGION, 2015). Resultados similares foram encontrados no estudo de Moreira e 
Rodrigues (2014), no qual foram verificados que o consumo de carboidratos, segundo a 
Recommended Dietary Allowances (RDA) deve ser à base da alimentação de qualquer 
indivíduo, tendo em vista que o carboidrato representa a fonte energética mais importante 
durante e após o exercício, uma vez que promove maiores estoques de glicogênio 
muscular. 

         Por fim, este estudo aponta que em ambos os sexos o consumo de alimentos 
minimamente processados foi elevado entre os praticantes de treinamento resistido. 
Entretanto, vale frisar que a única discrepância presente dos alimentos minimantes 
processados em relação à in natura é que os minimamente processados são lavados, 
selecionados, cortados e colocados em embalagens para serem vendidos. Além disso, 
salienta-se que as limitações do método de avaliação de consumo empregado, o inquérito 
recordatório de 24h, que apesar de ser um método amplamente utilizado em vários estudos 
nacionais e internacionais, não reflete a dieta habitual por ser um instrumento de avaliação 
a curto prazo e pode sofrer a influência da capacidade cognitiva relacionada a memória dos 
entrevistados (JAIME et al., 2003).  

 

CONCLUSÃO  

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que a dieta dos praticantes deste 
estudo se apresentou adequada, visto que se obteve alta ingestão dietética de alimentos 
minimamente processados. No entanto, mesmo possuindo conhecimento empírico sobre 
as demandas energéticas necessárias, ressalta-se a importância e a necessidade da 
inserção do profissional nutricionista capacitado para dar respaldo aos praticantes de 
musculação, frente a administração de macro e micronutrientes no contexto de treinamento. 
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