
Alguns autores indicam que, para
potenciar a performance, é importante
o consumo de hidratos de carbono
específicos e na proporção adequada,
sendo a ingestão concomitante de
hidratos de carbonos de alto (géis,
barras, frutas, marmelada) e baixo
índice glicémico (aveia, pão, massa ou
arroz integral, quinoa), na proporção 2:1,
a mais indicada.
Os hidratos de carbono de menor índice
glicémico são, globalmente, mais
indicados para antes da prova,
enquanto os de índice mais elevado
serão mais interessantes para depois
da mesma.

HIDRATOS DE  CARBONO

DICAS DE NUTRIÇÃO

Já as necessidades do ponto de vista
proteico estão preconizadas num
mínimo de 20 g de proteína em
intervalos de 3-4 horas para maximizar
a síntese e regeneração de proteína
muscular. Boas fontes proteicas para
antes e/ou depois da prova incluem ovo
/ claras, lacticínios magros, carnes
magras e peixe, devendo ser ingeridas
com os alimentos fornecedores de
hidratos de carbono anteriormente
referidos.

PROTE ÍNAS

Relativamente à hidratação, é crucial reidratar convenientemente, tanto durante cada
sessão de exercício como ao longo do dia, para repor as perdas que ocorrem pelo suor e
respiração.
O Colégio Americano de Medicina Desportiva “recomenda a ingestão de ≈5–7 mL/kg
pelo menos 4h antes do exercício (…). Para além dos fluidos, também deverão ser
ingeridos 20– 50mL/kg de sódio”. Neste contexto, as bebidas desportivas são boas
opções para garantir uma adequada hidratação em treinos de duração superior a
60minutos.
Por último, importa referir que quaisquer recomendações sobre o consumo de alimentos
antes das provas devem ser experimentadas previamente, de modo a ir adaptando a
tolerância do atleta e não haver complicações gastrointestinais no momento da prova.
Neste sentido, e tendo em conta todas as especificidades anteriormente referidas, é
importante um acompanhamento adequado por parte de um profissional de nutrição, de
modo a garantir o melhor desempenho, recuperação e condição de saúde do atleta.

HIDRATAÇÃO

O trail running classifica-se como um desporto de endurance, assumindo-se como uma
prova que acarreta preocupações nutricionais específicas e muito exigentes. Com efeito,
o consumo alimentar antes, durante e após as provas exerce grande influência na
performance do atleta.
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