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Resumo 

Introdução: Uma composição corporal melhorada e a adequação da ingestão 

alimentar são determinantes na performance desportiva. Face à escassez de 

literatura incidente neste tema, considera-se pertinente a realização deste 

trabalho.  

Objetivos: Caracterizar a composição corporal e avaliar a ingestão alimentar de 

jogadores de futebol profissionais seniores. 

Metodologia: A composição corporal de 13 atletas foi avaliada através da recolha 

da massa corporal, estatura, pregas cutâneas e perímetros. Posteriormente, 

calculou-se o índice de massa corporal e o somatório das 8 pregas e estimou-se a 

massa gorda e a massa muscular. A ingestão alimentar foi aferida pela aplicação 

de um diário alimentar, preenchido com recurso a um manual de quantificação de 

medidas caseiras, durante três dias consecutivos, nomeadamente dia de treino, 

jogo e folga. O gasto energético foi calculado através da taxa metabólica de 

repouso e da atividade física diária, estimada através dos equivalentes 

metabólicos. 

Resultados: A ingestão energética foi significativamente inferior ao gasto 

energético nos três dias (p=0,001;p=0,002;p=0,006). A mediana da ingestão de 

hidratos de carbono foi de 3,39g/kg/dia e não foi diferente entre os dias avaliados 

(p=0,348). Encontrou-se uma correlação negativa significativa entre o somatório 

das 8 pregas e a ingestão energética, de hidratos de carbono e de gordura nos dias 

de treino e jogo. 

Conclusão: A ingestão energética e de hidratos de carbono está abaixo das 

recomendações, ao contrário da ingestão proteica e lipídica. A intervenção 

nutricional deve-se focar em atingir uma ingestão adequada de hidratos de 
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carbono, assim como na regulação da ingestão de acordo com as exigências físicas 

previstas para cada dia. 

 

Palavras-chave: Futebol; composição corporal; gasto energético; ingestão 

alimentar 
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Abstract 

Introduction: An adequate body composition and food intake are determinant in 

sports performance. Available literature on this topic is scarce, so it is relevant to 

carry out this work. 

Aims: To characterize body composition and evaluate the energy and nutritional 

intake of senior professional soccer players. 

Methodology: The body composition of 13 athletes was assessed by collecting 

body mass, height, skinfolds and perimeters. Subsequently, the body mass index 

and the sum of the 8 skinfolds were calculated and the fat mass and muscle mass 

were estimated. Food intake was measured by applying a food diary, filled out 

using a homemade measures quantification manual, for three consecutive days, 

namely training, game and rest day. Energy expenditure was calculated using the 

rest metabolic rate and daily physical activity was estimated using the metabolic 

equivalents. 

Results: Energy intake was significantly lower than energy expenditure in the 

three days (p=0.001; p=0.002; p=0.006). The median carbohydrate intake was 

3.39 g/kg/day and it was not different between the evaluated days (p=0.348). A 

significant negative correlation was found between the sum of the 8 skinfolds 

and energy intake, carbohydrate and fat intake on training and game days. 

Conclusion: Energy and carbohydrate intake are below recommendations, unlike 

protein and lipid intake. Nutritional intervention should focus on achieving an 

adequate intake of carbohydrates, as well as regulating intake according to the 

physical requirements planned for each day. 

 

Keywords: Soccer; body composition; energy expenditure; food intake 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

AIQ – Amplitude interquartil 

DA – Diário alimentar 

IE – Ingestão energética 

GE – Gasto energético 

HC – Hidratos de carbono 

MG – Massa gorda 

MM – Massa muscular 

SP – Somatório das 8 pregas 

TMR – Taxa metabólica em repouso 

VET – Valor Energético Total 

% MG – Percentagem de massa gorda 

% VET – Percentagem do valor energético total 
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Introdução 

O futebol é o desporto mais popular no mundo(1-3). Esta modalidade é 

bastante exigente, sendo caracterizada por exercício aeróbico intermitente, com 

períodos de alta intensidade(2, 3), no entanto a maior parte da distância percorrida 

durante os jogos é a uma intensidade baixa a moderada(4). Assim, presume-se que 

as principais vias energéticas utilizadas sejam a oxidação de glicose ou a 

glicogenólise(3, 5). Nas últimas décadas, a exigência física do jogo ao nível 

profissional tem aumentado(6, 7) e, consequentemente, a procura pela otimização 

desportiva reflete-se no aumento da investigação científica nesta área(2). 

Para além da componente genética, da aptidão física e dos atributos 

técnico-táticos inerentes à prática desta modalidade, a componente psicológica é 

igualmente importante para maximizar o rendimento, até porque a fadiga mental 

prejudica a execução de ações específicas como a corrida, o passe e o remate.(8) 

Numa equação tão complexa, qualquer melhoria num dos seus elementos 

pode ter um impacto significativo na performance desportiva. Ter uma 

composição corporal adequada às exigências da modalidade e à posição em campo 

ajuda a melhorar a performance(9, 10). Há também uma relação entre a massa gorda 

(MG) e a velocidade, potência e o risco de lesão(11). Por outro lado, a massa 

muscular (MM) aparece associada a maior potência e força(12).  

Ter hábitos alimentares adequados promove o alcance de uma composição 

corporal melhorada, mas, a nutrição, também pode desempenhar um papel 

fundamental na otimização do treino, na adaptação metabólica e na 

recuperação(13-16). Para além disto, quando há disponibilidade energética 

conjugada com treino de força específico, a síntese de MM é potencializada(17). 
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Apesar das reconhecidas vantagens da nutrição na performance, vários 

estudos descrevem a ingestão energética (IE) e/ou nutricional dos atletas como 

inadequada(13, 18-20). A ingestão de hidratos de carbono (HC) costuma ser 

insuficiente face à demanda fisiológica(13, 18-20). Por outro lado, é habitual 

encontrar um aporte proteico excessivo e/ou um teor de gordura elevado na 

dieta(18, 19).  

Estes dados revelam a importância da intervenção por parte do 

nutricionista. O conhecimento acerca da ingestão alimentar dos atletas, aliada ao 

da composição corporal, é um aspeto de importância fulcral de identificação de 

possíveis melhorias alimentares, assim como eventuais carências nutricionais, 

permitindo ajustar com maior rigor as intervenções individuais. 

Sendo estes fatores tão relevantes e decisivos, e uma vez que existem 

poucos estudos a nível nacional que os abordam, considera-se pertinente uma 

investigação que incida neste tema. 

Este estudo será útil para identificar inadequações nutricionais, 

alimentares e parâmetros antropométricos neste grupo de jovens adultos. Os 

dados obtidos irão permitir uma intervenção mais eficaz por parte dos 

profissionais que contactam com este tipo de atletas. 
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Objetivos 

• Descrever a composição corporal de atletas de futebol seniores. 

• Comparar a ingestão alimentar de atletas de futebol seniores em três 

momentos: dia de treino, dia de jogo e dia de folga. 

• Avaliar a adequação nutricional através da comparação da ingestão 

energética de macronutrientes com as recomendações. 

 

Metodologia 

Amostra 

Os participantes deste estudo foram recrutados de três equipas de futebol 

de 11 do Sporting Clube de Braga (SCB), nomeadamente a equipa B, a equipa de 

Sub-23 e a equipa de Sub-19 do clube para esta modalidade.  A amostra inicial 

incluía 39 atletas, todos de nacionalidade portuguesa, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 24 anos.  

Recolha de dados 

Os atletas foram devidamente informados por escrito sobre os objetivos e 

a metodologia deste estudo. Foi recolhido o consentimento informado, livre e 

esclarecido de todos os atletas de acordo com a Declaração de Helsínquia, sendo 

dada a possibilidade de não participar ou desistir a qualquer momento do estudo 

(Anexo A). Este estudo teve a aprovação da Comissão de Ética da Universidade do 

Porto (Parecer Nº91/CEUP/2020). Os dados foram recolhidos entre o mês de 

Novembro e Dezembro, com a autorização do clube.  
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Medidas Antropométricas e Composição Corporal 

Os dados antropométricos foram recolhidos por dois nutricionistas 

qualificados pertencentes ao Departamento de Nutrição do SCB, de acordo com o 

protocolo da International Society for the Advancament of Kinanthropometry(21). 

A massa corporal (kg) foi registada através de uma balança SECA; a estatura (m) 

com o auxílio de um estadiómetro vertical SECA; o valor do perímetro do braço, 

da coxa e geminal, com recurso a uma fita métrica flexível; e, por fim, a espessura 

da prega tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaca, supraespinal, abdominal, 

crural e geminal (mm) por um lipocalibrador Harpenden (±0,1mm), na equipa B, 

e um lipocalibrador SlimGuide (±0,5mm), nas equipas de Sub-23 e Sub-19. Estes 

dados foram recolhidos em momentos pré-treino num ambiente calmo e privado 

e serviram para aferir o somatório das 8 pregas (SP) e estimar a MG (em 

percentagem) e a MM (em kg). A %MG foi estimada através da equação de Reilly 

et al(22) e a MM através da equação de Lee et al(23). 

Ingestão Alimentar 

O registo da ingestão alimentar dos atletas foi feito com recurso a um diário 

alimentar (DA) de 3 dias consecutivos, respetivamente dia de treino, dia de jogo 

e dia de folga, de acordo com o calendário da equipa a que cada atleta pertencia 

no momento de recolha dos dados. Para ajudar no preenchimento do DA, foi 

fornecido um Manual Fotográfico de Medidas Caseiras em formato digital a todos 

os atletas da amostra. Este documento foi adaptado do Manual Fotográfico para 

Quantificação de Alimentos utilizado no Inquérito Alimentar Nacional e de 

Atividade Física(24). Para além disso, com objetivo de diminuir o sub-relato da 
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ingestão alimentar, foi requisitado o envio de fotografias, via WhatsApp, do 

almoço e do jantar. Toda esta metodologia foi explicada através de uma palestra 

dada aos atletas, treinadores e team-managers do clube. 

A conversão de alimentos para nutrientes foi feita através do software 

Nutrium(25), ao qual foram acrescentados alimentos e receitas. Estimativas de 

porções foram feitas com recurso ao Manual Fotográfico para Quantificação de 

Alimentos(24) e ao livro Pesos e Porções de Alimentos(26).  

Gasto Energético 

A taxa metabólica de repouso (TMR) foi estimada através da equação de 

Ten Haaf et al(27) para atletas. O gasto energético (GE) foi calculado para o dia de 

folga através da multiplicação da TMR por um Physical Activity Level de 1.55, 

correspondente a um dia de atividade física leve(28). Foi atribuído custo energético 

adicional, de acordo com os equivalentes metabólicos, no dia de treino (7 

kcal/kg/h) e no dia de jogo (10 kcal/kg/h). No dia de treino, dois dos atletas 

realizaram apenas trabalho de ginásio, sendo que neste caso foi atribuído um custo 

energético adicional de 5 kcal/kg/h(29). 

Análise Estatística 

O tratamento estatístico foi efetuado com recurso ao programa IBM SPSS 

Statistics (versão 26.0) para MacOS. Devido ao tamanho reduzido da amostra, 

optou-se pela realização de testes não paramétricos. A estatística descritiva 

consistiu no cálculo de frequências relativas e absolutas, de medianas e amplitude 

interquartil (AIQ), pelo que os valores são apresentados na forma de mediana 

(AIQ). A associação entre o SP e a ingestão energética e nutricional dos atletas foi 
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calculada através da correlação de Spearman. As diferenças entre o GE e a IE para 

cada dia foram calculadas pelo teste de Wilcoxon e as diferenças em função do 

dia avaliado foram calculadas através do teste de Friedman. Quando se verificou 

uma diferença significativa neste último, foi realizado um teste post hoc, com 

recurso ao teste de Wilcoxon, com correção de Bonferroni. Todos os testes foram 

realizados com um intervalo de confiança de 95%. 

Resultados 

Da amostra inicial, foram excluídos 

19 indivíduos por não entregarem o DA, 6 

por preencherem o DA de forma 

incompleta e 1 por ter rescindido 

contrato com o clube antes da recolha de 

dados iniciar. Assim, a amostra que 

compõe este trabalho inclui 13 jogadores 

profissionais de futebol do sexo masculino 

(Mediana de idade=19; AIQ=2). A 

caracterização antropométrica e da 

composição corporal da amostra está 

retratada na tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Caracterização antropométrica e da 

composição corporal. Resultados expressos em 

mediana (AIQ). 

 
Total 

(n=13) 

Massa corporal (kg) 71,2 (13,1) 

Estatura (m) 1,81 (0,13) 

IMC (kg/m2) 21,9 (2,9) 

MG  

    % 8,79 (0,92) 

    kg 6,7 (1,8) 

Somatório das 8 pregas (mm) 48,0 (14,5) 

MM (kg) 35,9 (4,0) 

Abreviaturas: IMC, índice de massa corporal, MG, 

massa gorda; MM, massa muscular 
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Na tabela 2, estão discriminados o GE, a ingestão energética e nutricional 

dos atletas em função do dia. Verificou-se que o GE é significativamente superior 

em dia de treino e dia de jogo quando comparado com dia de folga (p=0,003; 

p=0,036, respetivamente). No entanto, observou-se que não há diferenças 

significativas entre a IE (p=0,292) dos dias de treino, jogo e folga. Verificou-se 

também que a IE é significativamente inferior ao GE nos três dias (p=0,001; 

p=0,002; p=0,006). 

 

Relativamente à ingestão nutricional de macronutrientes, quer em valor 

relativo ao VET, quer ajustado à massa corporal dos atletas, as diferenças 

encontradas entre os três dias não têm significado para a ingestão de HC (p=0,584; 

p=0,368), de proteína (p=0,430; p=0,146) e de gordura (p=0,056; p=0,291). Por 

fim, a ingestão de açúcar também não foi significativamente diferente nos dias de 

treino, jogo e folga.  

Tabela 2 – Gasto energético, ingestão energética e nutricional nos dias de treino, jogo e folga. 
Resultados expressos em mediana (AIQ). 

 Total  
(n=13) 

Treino 
(n=13) 

Jogo 
(n=13) 

Folga  
(n=13) 

P2,B 

GE (kcal/dia) 3331 (631) 3614 (407) a 3380 (1340) a 3112 (413) <0,001* 

IE (kcal/dia) 1995 (803) 2044 (820) 2047 (960) 2055 (1057) 0,292 

P1,A 0,001 0,001 0,002 0,006  

Hidratos de Carbono      

    g/kg/dia 3,39 (1,36) 3,57 (1,86) 2,94 (1,65) 3,25 (1,73) 0,368 

    % VET 47,2 (9,5) 47,0 (9,7) 46,0 (6,3) 47,1 (11,7) 0,584 

    Dos quais açúcares (g) 73,8 (27,4) 65,7 (27,5) 85,1 (34,6) 74,5 (56,5) 0,397 

Proteína      

    g/kg/dia 1,64 (1,69) 2,06 (1,21) 1,63 (1,29) 1,43 (1,04) 0,146 

    % VET 22,7 (8,5) 24,9 (10,6) 24,0 (6,0) 21,8 (11,7) 0,430 

Gordura      

    g/kg/dia 0,84 (0,60) 0,79 (0,53) 0,80 (0,67) 0,92 (0,84) 0,291 

    % VET 29,3 (5,7) 25,0 (6,9) 30,0 (5,8) 30,0 (7,8) 0,056 
Abreviaturas: GE, gasto energético; IE, ingestão energética; VET, valor energético total. 

1 Teste de Wilcoxon 

2 Teste de Friedman 
A Entre as variáveis GE (kcal/dia) e IE (kcal/dia) 
B Entre as variáveis do dia de treino, jogo e folga 
* Diferenças entre pares reveladas pelo teste post-hoc de Wilcoxon; a presença de letras diferentes em expoente 
indica a presença de diferenças significativas 
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Na tabela 3 está representada a correlação entre o SP e a ingestão 

energética e nutricional dos atletas em função do dia. Constatou-se que um maior 

SP está associado a uma menor IE, sendo significativa nos dias de treino (p=0,031) 

e de jogo (p=0,001). Nestes dias, também se verificou que a um maior SP se associa 

uma menor ingestão de HC (p=0,004; p=0,001, respetivamente) e a uma menor 

ingestão de gordura (p=0,039; p=0,001, respetivamente), ambas expressas em 

g/kg/dia. Para todos os parâmetros, a correlação foi mais forte no dia de jogo que 

no dia de treino. A mesma associação não se observou para a ingestão de HC e 

gordura expressas em %VET, nem para a ingestão proteica e de açúcares. 

Discussão 

A monitorização da evolução da composição corporal é essencial para 

avaliar o sucesso da intervenção, seja nutricional ou de treino(30). A composição 

corporal caracterizada neste estudo é semelhante à descrita por Ruiz et al. numa 

equipa de futebol com média de 20,9 anos de idade(31), apenas a MG encontrada 

Tabela 3 – Associações entre o somatório das 8 pregas (mm) e a ingestão energética e 

nutricional. 

 Total  

ρ (p) 

Treino 

ρ (p) 

Jogo 

ρ (p) 

Folga  

ρ (p) 

IE (kcal/dia) -0,676(0,011)* -0,599(0,031)* -0,791(0,001)* -0,264(0,384) 

HC     

    g/kg/dia -0,742(0,004)* -0,742(0,004)* -0,819(0,001)* -0,357(0,231) 

    % VET -0,016(0,957) -0,022(0,943) 0,176(0,566) -0,132(0,668) 

    Dos quais açúcares 

(g) 

-0,297(0,325) -0,401(0,174) -0,451(0,122) -0,115(0,707) 

Proteína     

    g/kg/dia -0,401(0,174) -0,253(0,405) -0,621(0,024) -0,396(0,181) 

    % VET 0,099(0,748) 0,236(0,437) -0,011(0,972) 0,060(0,845) 

Gordura     

    g/kg/dia -0,582(0,037)* -0,577(0,039)* -0,786(0,001)* -0,225(0,459) 

    % VET 0,044(0,887) 0,115(0,707) -0,071(0,817) 0,083(0,789) 

ρ – teste de Spearman 

Abreviaturas: IE, ingestão energética; HC, hidratos de carbono; VET, valor energético total. 
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(11,2%) é superior, o que pode ser explicado pela diferente fórmula utilizada para 

estimar este parâmetro. A escolha de uma equação validada numa população 

semelhante à amostra em estudo ajuda a reduzir o erro na estimativa da MG(10). 

Outra solução válida é utilizar o SP(10, 30). Santos et al. descreveu a composição 

corporal de atletas de várias modalidades, tendo encontrado um SP médio de 58,1 

mm que, mesmo sem incluir a prega supraespinal, é um resultado superior ao 

descrito neste trabalho (48,0 mm)(32).  

Apesar da popularidade desta modalidade e da reconhecida importância da 

ingestão energética e nutricional adequadas na performance, os estudos que 

abordam este tema são escassos(33), particularmente em adultos. 

O GE estimado neste estudo (3331 kcal/dia) foi inferior ao de 10 jovens 

jogadores profissionais com mediana de idade de 17 anos (3618 kcal/dia), 

calculado pelo mesmo método(34). Um GE semelhante foi encontrado por Anderson 

et al. (3566 kcal/dia) em jogadores profissionais da Premier League, através do 

método da água duplamente marcada(35). Embora o GE estimado ser mais baixo do 

que noutros trabalhos, a IE é significativamente inferior nos três dias avaliados, o 

que supõe a ideia de que os jogadores de futebol não ingerem energia suficiente 

para suprir as suas necessidades, tal como encontrado noutros desportos de 

equipa(18, 36, 37). 

Independentemente do nível competitivo, a fadiga surge de forma 

cumulativa e progressiva, principalmente com o aproximar do final de cada parte 

do jogo(38). Ainda que os fatores que causam fadiga não serem claros, a redução 

dos níveis de glicogénio muscular parece ser um fator chave(39).  A ingestão 
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nutricional de jogadores de futebol, especialmente em atletas masculinos, tem 

sido descrita como inadequada(33) e este estudo não parece fugir à norma. 

A mediana da ingestão de HC neste trabalho foi de 3,39 g/kg. Tal como na 

análise da IE, não foram encontradas diferenças significativas entre a ingestão de 

HC nos três dias avaliados, quer no seu valor absoluto, quer em percentagem. Isto 

sugere que os jogadores não ajustam a sua ingestão de acordo com as exigências 

físicas previstas para cada dia, ao contrário do que foi relatado por Anderson et 

al. e Brinkmans et al.(35, 40). De qualquer das formas, a ingestão deste 

macronutriente é inadequada, o que pode ser, em teoria, consequência da 

associação da ingestão dos HC com o aumento da MG por parte dos atletas. Vários 

estudos observaram o mesmo resultado nesta modalidade(13, 19, 20, 34, 41).  

Em dias de treino moderado, é recomendada uma ingestão de 5-7 g/kg e 

em dias de treino intenso ou de preparação para um jogo, sugere-se uma ingestão 

de 7 até 12 g/kg(42). Todavia, quando analisadas tendo em conta o GE, estas 

recomendações podem estar descontextualizadas. Brinkmans et al. demonstrou 

que uma ingestão igual ao limite superior da recomendação para dias de jogo (12 

g/kg/dia) num jogador de futebol de 80kg equivale a 3840 kcal. Por conseguinte, 

argumentou que, considerando ainda a ingestão proteica e de gordura, este limite 

superior pode ser exagerado(40). Antes de um jogo de futebol, os jogadores nunca 

devem ingerir menos de 3 g/kg/dia de HC, devendo atingir preferencialmente as 

8 g/kg/dia(43). Ainda assim, este valor poderá ser difícil de atingir. Tendo em conta 

a diferença entre os valores de ingestão habitual e os recomendados, 6 a 7 

g/kg/dia de HC pode ser uma meta mais realista.  
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 Num estado de baixa disponibilidade de glicogénio muscular, a performance 

cognitiva, o humor e a perceção de fadiga são afetados(44). Para além disso, há 

uma maior dificuldade de concentração e um maior risco de lesão do músculo 

esquelético durante o treino ou competição(45). Face ao desafio de cumprir as 

recomendações, a ingestão de HC simples é prática comum em momentos antes e 

durante treinos intensos ou jogos, visto que são de fácil digestão e rápida 

absorção. Contudo, a semelhança entre os valores de ingestão de açúcar nos 3 

dias pressupõe que os atletas não diferenciam estes momentos. 

No presente estudo, observou-se uma ingestão proteica média de 1,64 g/kg. 

Este valor está em concordância com o intervalo de 1,4 – 1,7 g/kg/dia 

recomendado(46), porém é inferior ao encontrado por Bettonviel et al. em 

jogadores de futebol seniores (1,9g/kg/dia)(47). Apesar de o valor observado ser 

superior em dia de treino (2,06 g/kg), a análise estatística não revelou nenhuma 

diferença significativa entre os dias avaliados. Estes factos sugerem que não é 

necessário incentivar o consumo de proteína uma vez que os atletas já atingem as 

recomendações diárias de forma natural. Provavelmente, será mais relevante 

destacar a qualidade da proteína ingerida e a sua distribuição ao longo do dia, no 

entanto, este trabalho não aborda este tópico. 

É difícil de compreender o papel do metabolismo lipídico em desportos com 

atividade intermitente como o futebol(33). Aconselha-se que a ingestão deste 

macronutriente esteja em conformidade com a recomendação para a população 

geral, ou seja abaixo dos 30% do VET, e que seja ajustada de modo individual 

conforme o treino e a composição corporal do atleta(48). Desta forma, constatou-

se que a ingestão de gordura (29,3%) está dentro das recomendações para atletas. 
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A associação entre o SP e a ingestão energética e nutricional também foram 

estudadas. Verificou-se que um maior SP está associado a uma menor IE e menor 

ingestão de HC e de gordura, ambas expressas em g/kg/dia. Esta correlação 

negativa é mais forte em dia de jogo do que em dia de treino, no entanto nos dias 

de folga não foi encontrada qualquer associação entre estas variáveis. Esta 

correlação pode ser inerente à preocupação dos atletas com um maior SP com a 

alimentação e consequente ingestão de HC e de gordura. Apesar disso, este 

comportamento devia ser mais manifestado nos dias de folga e não nos dias de 

maior exigência física. 

É importante reconhecer que este trabalho tem limitações que devem ser 

incluídas nesta discussão. A avaliação da IE de atletas com recurso a um DA é 

desafiante. Para além das dificuldades presenciadas na população geral, surgem 

ainda fatores como maiores necessidades energéticas, frequência de 

snacks/lanches e de refeições fora do ambiente familiar e o uso 

sucessivo/constante de suplementos, alimentos e bebidas desportivas(49). A 

precisão dos dados depende do registo subjetivo da ingestão, motivação pessoal e 

possível fadiga pelo registo por períodos mais longos(50). Embora tenha sido 

disponibilizado um manual fotográfico de medidas caseiras e ter sido requisitado 

o envio de fotografias no início e no fim das refeições principais, almoço e jantar, 

algumas informações relativas à quantidade, marca e método de confeção, não 

foram conhecidas. A presença de sub-relato é um fenómeno comum na 

investigação nesta área(51). Este acontecimento também pode ser explicado pela 

omissão de refeições ou alimentos energeticamente densos(50), o que pode 

significar um maior sub-relato de HC e gordura quando comparado com a proteína. 
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Contudo, este fenómeno também pode afetar a ingestão observada de proteína e 

esta pode ser, na realidade, superior à recomendada. Por último, a ausência de 

diferenças entre a ingestão nos três dias avaliados pode ser justificada por este 

evento.  

O reduzido tamanho amostral pode explicar os resultados discutidos acima. 

Na estimativa do GE só se teve em conta os MET’s associados à prática de futebol, 

não tendo sido contabilizado o GE associado às atividades diárias. Também é 

preciso considerar o facto de terem sido utilizados dois lipocalibradores diferentes 

na medição das pregas subcutâneas. 

Em conclusão, foram disponibilizados novos dados sobre a composição 

corporal, ingestão energética e nutricional de jogadores de futebol seniores. A IE 

é insuficiente para suprir as necessidades energéticas da amostra impostas pelo 

treino e jogo. A massa corporal só foi avaliada num momento, por isso não se 

conseguiu avaliar se a composição corporal sofreu alterações. Da mesma forma, a 

ingestão de HC está abaixo do recomendado para as exigências físicas previstas 

para os dias avaliados, ao contrário da ingestão proteica e lipídica que se 

encontram adequadas. Estes dados podem servir como base para uma intervenção 

mais rigorosa ao nível individual. Sendo a ingestão de HC crucial para a 

performance nesta modalidade(40), a intervenção nutricional deve-se focar em 

atingir uma ingestão adequada deste macronutriente. A regulação da ingestão 

energética e nutricional deve ser igualmente abordada, uma vez que não se 

verificaram diferenças significativas na ingestão dos três dias avaliados. 
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Anexo A – Consentimento Informado 

 

1 http://epidemiologia.med.up.pt/pdfs/Helsinq.2013.pdf    2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf   

 

 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido  
de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

No âmbito da tese de licenciatura em Ciências da Nutrição, na Faculdade de Ciências da Nutrição 
e Alimentação da Universidade do Porto, vimos por este meio convidar-te a participar num 
projeto de investigação, orientado pelo Prof. Doutor Vítor Hugo Teixeira. O projeto intitula-se 
de “Ingestão alimentar de atletas de futebol seniores portugueses durante uma semana de 
competição” e tem como objetivo principal avaliar a ingestão nutricional dos atletas de futebol 
do Sporting Clube de Braga.  

Este estudo consistirá na recolha de dados referentes à ingestão alimentar através do 
preenchimento de um diário alimentar em 3 dias previamente definidos e à composição 
corporal – massa corporal, altura, perímetros, massa muscular, massa gorda e massa isenta de 
gordura. Esta recolha decorrerá no local do treino em ambiente de privacidade.  

Este é um estudo de participação voluntária, podendo desistir a qualquer momento. É garantida 
a confidencialidade e o uso exclusivo dos dados recolhidos para o presente estudo, que será ́ 
desenvolvido mediante autorização da Comissão de Ética da Universidade do Porto.  

Com os melhores cumprimentos,  

Prof. Doutor Vítor Hugo Teixeira  
Francisca Cardoso - estudante da licenciatura em Ciências da Nutrição 

Contacto telefónico: 911045444 
Endereço eletrónico: francisca.cardoso@outlook.pt  

 

_______________________________ (Prof. Doutor Vítor Hugo Teixeira – Docente na FCNAUP)  

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 
foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em 
qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta 
forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária 
forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 
confidencialidade e anonimato que me são dadas pelos investigadores.  
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