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Resumo: O objetivo do presente estudo é verificar através de uma pesquisa de 

campo, hábitos alimentares no pré e pós-treino em praticantes de corrida de 

rua da cidade de Apucarana-Pr. Foram selecionados para a pesquisa 20 

praticantes de ambos os sexo, idade entre 18 a 59 anos onde responderão um 

questionário de práticas alimentares pré e pós-treino, assim levantando 

informações sobre frequência alimentar, praticas de alimentação, se já fez ou 

possuem algum acompanhamento nutricional no presente período. 

Portando realizando o presente estudo pretendo verificar se os praticantes 

possuem conhecimento sobre a importância de uma alimentação correta tanto 

no pré quanto no pós-treino, se as informações que os mesmos possuem estão 

corretas e se foi elaborada por um profissional especializado. 

Palavras chaves: Prática esportiva, saúde física, alimentação. 

 

Abstract: THe objective of this study is to verify through a field research, pre 

and post workout eating habits in practitioners of street racing in the city of 

Apucarana-Pr. Were selected for the survey 20 practitioners of both gender, 

age between 18 to 59 years answer a questionnaire of pre and post workout 

food practices, thus raising information about, food frequency food practices, if 

you've done or have some nutritional accompaniment in this period. 

Porting performing this study plan to verify that the practitioners have 

knowledge about the importance of a correct power supply in both the pre-and 

post-workout, if the information that they have are correct and if was prepared 

by a professional Specialized. 
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 INTRODUÇÃO 

           Corrida de rua é um esporte com grande número de adeptos, tanto 

pelos seus benefícios para a saúde, como a facilidade de sua prática e o seu 



baixo custo. Atualmente, o critério da Federação Internacional das Associações 

de Atletismo (IAAF, 2005). Define as Corridas de Rua como as disputadas em 

circuitos de rua, avenidas e estradas com distancias oficiais variando entre 05 e 

100 km (AZEVEDO, 2015). Tanto para esportistas como para atletas, manter 

hábitos alimentares adequados e uma alimentação equilibrada é necessário 

para suprir a demanda energética requerida pelo exercício, pois a mesma 

fornece uma ingestão ideal de nutrientes importantes para o rendimento físico. 

Porém, muito mais do que o rendimento no esporte, a nutrição para prevenção 

de doenças é fundamental para ambas as populações. Esta população 

necessita manter hábitos alimentares adequados e uma dieta equilibrada, que 

lhes garanta a promoção da qualidade de vida e saúde, e também o controle 

do peso e da composição corporal, melhorando o desempenho esportivo e 

garantindo resultados positivos em competições (NACIF e VIEBIG, 2006).              

A Manutenção de um balanço energético é fundamental para a preservação da 

massa magra, das funções imune e reprodutiva, e um ótimo desempenho. 

Quando a ingestão dietética não é suficiente para atender a demanda 

energética, pode ocorrer perda de massa magra resultando em diminuição da 

força, além de ser um potencial risco para o desenvolvimento de alguma 

deficiência de micronutrientes (ACSM, ADA e DC, 2000). A prática de qualquer 

atividade física tem um gasto energético considerável, devido ao aumento de 

energia, há uma mudança nas necessidades nutricionais conforme a rotina de 

treino. Portanto uma alimentação personalizada e equilibrada é essencial para 

não só fornecer a energia necessária para o desenvolvimento máximo do 

atleta, como para obter a recuperação plena (GOMES et al., 2009). Portanto 

torna-se importante conhecer hábitos alimentares nas refeições que antecedem 

e postergam os treinos de uma população fisicamente ativa. 

 

 OBJETIVO 

Verificar hábitos alimentares no pré e pós-treino de praticantes de corrida de 

rua; 

Apontar os alimentos mais consumidos no pré e pós-treino; 

Identificar o consumo de suplementos alimentares;  

Constatar se os praticantes possuem acompanhamento nutricional; 

 



MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa trata-se de um estudo quantitativo e transversal, onde os 

participantes responderão a um questionário obtendo 09 perguntas fechadas e 

01 questionário de frequência alimentar. Como amostra participarão da 

pesquisa 20 voluntários, de ambos os sexos, de idade entre 18 a 59 anos, 

praticantes de um grupo de corrida de rua da cidade de Apucarana-Pr. 

 A pesquisa só acontecerá após aprovação do comitê de ética em pesquisa 

com seres humanos da FAP – CETI-FAP, conforme a resolução 466/2012.  

Os participantes responderão a um questionário, sobre práticas alimentares pré 

e pós-treino O questionário elaborado para esta pesquisa, contém 09 

perguntas, sendo 03 de dados pessoais, 06 sobre dados pessoais, 03 sobre 

alimentação e 01 frequência alimentar. Questionário foi validado por três 

professores do curso de Nutrição da FAP-Faculdade de Apucarana-PR. 

 A aplicação do questionário ocorrerá no mês de Novembro, em um dia 

específico de treinamento, autorizado pelo participante. Após a explicação 

sobre a pesquisa, os voluntários assinarão o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido TCLE, para confirmar a participação na pesquisa, preenchendo o 

questionário após a assinatura do termo. Os critérios de inclusão serão 

avaliados apenas os praticantes que executam treinamento no mínimo de 03 

vezes na semana e preencheram corretamente o questionário e os critérios de 

exclusão adotados será excluir da pesquisa aqueles indivíduos que faltarem no 

dia da pesquisa ou preencheram o questionário de forma inadequada e 

incorreta. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS  

Com a pesquisa pretende-se conhecer os hábitos alimentares dos corredores 

de rua, que devido ao crescimento do esporte faz o indivíduo procurar sobre 

alimentação e seus benefícios, porém nem todas as informações da mídia são 

verdadeiras, e a dieta deve ser individualizada e prescrita por profissionais da 

área. 
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