
Eliane Petean Arena 

Nutricionista 

Movimento e 
alimento 



Todos nós necessitamos de atividades físicas, o nosso 

corpo foi feito para se movimentar. O desenvolvimento da 

criança é um processo contínuo e dinâmico, exige  

movimento, muita afetividade, estímulo à inteligência e à 

socialização,  deve ser assegurada e promovida durante 

toda a vida , criando, assim, um estilo de vida ativo,  

assegurando saúde, disciplina e lazer.   



 

Hoje a maioria das escolas vem se dedicando em proporcio-

nar mais atividades físicas nas escolas, como  

jogos ,competições, dança promovendo assim mais saúde e  

sociabilidade. 

Toda atividade física  

traz vários benefícios as crianças,  

como conhecimento e domínio do seu corpo, aumento da  

autoestima, hábitos saudáveis, o risco do sobrepeso e a  

obesidade infantil, o sistema neuromuscular  

e a aptidão física. 



A orientação e educação alimentar são de extrema importância 

para a criança que pratica atividade física. Uma alimentação 

adequada garante que a quantidade de energia e nutrientes su-

ficientes para alcançar as necessidades de crescimento e ma-

nutenção de tecidos da criança e para o desempenho de suas 

atividades físicas e intelectuais (JUZWIAK et al., 2000).  



Nessa fase, os padrões alimentares são muitas vezes 

inadequados, como  deixar de fazer algumas refeições, 

ingestão insuficiente de energia, carências de nutrientes 

e falta de ingestão de líquidos. Sendo assim a alimenta-

ção precisa estar sempre monitorados para que as crian-

ças possam fazer todas atividades sem que isso traga  

prejuízos a sua saúde. 



As crianças necessitam de vários nutrientes para 

manter seu crescimento e desenvolvimento adequado 

ou seja, e necessário um aumento do tamanho e do nu-

mero de células no corpo , por este motivo a alimenta-

ção tem extrema importância quando associada a ati-

vidade física.  È preciso  reunir amentos para o cres-

cimento e para o gasto energético da atividade, desta 

forma  é necessário  associação de alimentos específi-

cos  em seu cardápio. 



Sabe-se que as crianças necessitam de uma maior quantidade de 

energia que aquela necessária para um adolescente ou para um adul-

to durante a prática de atividades esportiva. A determinação das 

necessidades de energia de crianças praticantes de atividade física 

devem levar em consideração a ingestão alimentar diária, índice de 

crescimento, idade e atividade física.  

As necessidades de energia de crianças praticantes de atividade fí-

sica devem considerar a idade, a estatura, o peso, o estágio de ma-

turidade sexual e a atividade física realizada, incluindo o tipo, a fre-

quência e a duração do esporte praticado (AFFONSO, 2009).  



Como o requerimento de energia pode ser alto , e o ganho de pe-

so pode acontecer caso o gasto calórico não aconteça, é reco-

mendado que as refeições sejam bem fracionadas, com interva-

los de 2 a 3 horas entre refeições e lanches  



A distribuição de macronutrientes para crianças e adolescentes pro-

posta pelas DRIs recomenda que 45-65% da energia seja proveniente 

dos carboidratos, 25-35% das gorduras e 10-30% das proteínas 

(MENDES, 2009). 



A ingestão de proteína deve manter o balanço nitrogenado positi-

vo, ou seja, a ingestão deve ser maior que a excreção.  Se as pro-

teínas forem utilizadas como fonte de energia para a atividade fí-

sica, pode haver alteração no crescimento e desenvolvimento nor-

mal da criança, assim, verifica-se a importância de uma ingestão 

adequada de carboidratos (AFFONSO, 2009). 



A ingestão de carboidrato antes da realização da atividade 

física evita a fadiga e impede a falta de energia durante o 

exercício. Deve-se ressaltar também, a importância da inges-

tão de carboidratos e proteínas após o exercício para a repo-

sição das reservas energéticas (FONTES et al., 2007). 



Em relação aos micronutrientes, merecem destaques o cálcio e o ferro, 

que são essenciais ao crescimento . 

O ferro esta relacionado com o transporte de oxigênio pelo organismo, 

e quando esta em baixa no organismo pode prejudicar o desempenho fí-

sico, podendo futuramente ocasionar  anemias. O ferro é mais bem ab-

sorvido quando  associado a fontes de vitamina C. 

 

O Calcio é necessário para a manutenção e fortalecimento dos ossos , 

principalmente na fase de crescimento. 



Hidratação 

 

Uma recomendação que pode auxiliar na prevenção da desidratação de 

crianças e adolescentes ativos em atividades prolongadas, é ingerir líqui-

dos a cada 15-20 minutos, mesmo que não haja a sensação de sede. A in-

gestão de bebidas esportivas contendo carboidratos (6-8%) pode ser 

eficaz em exercícios de longa duração (90 minutos) com a vantagem do 

sabor agradável e de estimular uma maior ingestão de líquidos.  



Opções de lanchinhos ... 

 

Antes da atividade fazer um lan-

chinho pré-exercício. Sugestões: 

banana com aveia, pão com geléia, 

suco de frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a atividade: Se o treino for inferior a 

uma hora, beber apenas água. As crianças podem 

evitar a desidratação durante o exercício ao inge-

rir líquidos a cada 15-20 minutos. Para a prática 

esportiva superior a 60 minutos, como consumir 

biscoitos ou frutas ou isotônico durante os trei-

nos. 

 

 

 

 

Após o treino: fazer um lanche variado 

para o músculo se recuperar da melhor 

forma possível. Boas opções: pão com 

queijo + suco de fruta OU cereal com lei-

te   

 



Cálcio  para o crescimento dos ossos e auxilia na regulação da 

contração muscular,  

 

Fosforo  é necessário para o metabolismo ósseo, e atua junta-

mente com o cálcio na produção da energia  

 

 

Vit C necessária para a manutenção da  ossos e dentes e au-

xilia no metabolismo de aminoácido e formação de colágeno 

 

Vit A Sua deficiência compromete o sistema imune e im-

portante na quebra das proteínas para formação de musculo 

 

 

Vit D é importante para a saúde dos ossos e para o cresci-

mento adequado, e um tipo de esteroide natural ajuda o corpo 

absorver mais cálcio durante a contração muscular 

 

Vit E contribui para o bom estado dos tecidos, auxilia na di-

gestão das gorduras e atua como antioxidante. 

 

Portanto a criança precisa alimentar adequadamente antes 

durante e depois da atividade física 




