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Resumo 

A busca por exercícios físicos na sociedade atual tem se tornado cada vez mais constante, seja 

por uma melhora na qualidade de vida, prevenção de doenças ou por questões estéticas. Boa 

parte da população procura academias para obterem resultados de maneira rápida, mas muitas 

das vezes não aliam a prática esportiva a uma alimentação balanceada, o que pode prejudicar o 

alcance por seus objetivos. Uma dieta saudável é capaz de controlar o balanço energético do 

organismo, o qual é essencial para o corpo humano, pois trata da quantidade de calorias 

necessárias para a realização de atividades físicas e essenciais para nossa existência. Baseado 

nisto o presente estudo investigou a rotina nutricional de mulheres praticantes de musculação 

que estão ativas por mais de 3 meses, para tirar conclusões sobre o balanço energético de cada 

uma. O estudo foi realizado com 6 mulheres entre 18 a 39 anos na cidade de São João del Rei, 

entre os meses de setembro e novembro de 2018. Foi feita a coleta das variáveis antropométricas 

antes do acompanhamento e o registro nutricional do consumo de macronutrientes (carboidrato, 

proteína e gordura), bem como, o consumo energético diário, por meio de questionário. A partir 

disso, fez-se análise do equilíbrio de macronutrientes da dieta no dia a dia junto com a prática 

de musculação de cada voluntária. Através do IPAQ e os padrões do AMDR Concluiu-se, por 

meio do registro alimentar, que o balanço energético das mulheres não foi compatível para uma 

alimentação equilibrada. Além disso, o consumo de carboidratos e gorduras atingiu no segundo 

dia, dentre os dias estudados, valores acima do desejado. Apenas o consumo proteína 

permaneceu dentro dos padrões durante o tempo de estudo.  

 

Palavras-chave: Nutrição. Macronutrientes. Musculação. Mulheres. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da nutrição, assim como seu papel na manutenção de um estado de saúde 

positivo, é cada vez mais reconhecido pela comunidade científica. No entanto, na contramão 

deste reconhecimento, ao longo das últimas décadas, os hábitos alimentares da sociedade em 

geral têm evoluído de uma maneira negativa (TEIXEIRA,2017). 

Teixeira (2017) ainda aponta que o que tange à transição nutricional observada nas 

últimas décadas, e apesar dos esforços de toda a comunidade científica e acadêmica visando a 

disseminação de uma dieta rica em fibras, gorduras insaturadas e alimentos antioxidantes, 

observa-se um aumento exacerbado do consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas, 

açúcares refinados e alimentos processados. Somado a este panorama, foi detectada uma maior 

prevalência do comportamento sedentário, resultando, de forma cada vez mais clara, no 

aumento na prevalência de transtornos alimentares relacionados à obesidade. (TARDIDO, 

FALCÃO, 2006). 

Os hábitos alimentares saudáveis têm a capacidade de favorecer um ser humano 

fisicamente ativo, seja na melhora da qualidade de vida ou na sua performance esportiva. 

Todavia, para obter um hábito diário mais ativo necessita-se de uma maior demanda energética 

corporal, o que resulta em um aumento da ingestão de macro e micronutrientes (VIEBIG; 

NACIF, 2006).  

Assim, evidencia-se a importância e relevância do trabalho conjunto entre o educador 

físico, profissional responsável pela prescrição de exercícios físicos sistematizados, e o 

nutricionista, profissional responsável pela análise e prescrição de dietas nutricionais (SILVA, 

2010, MACHADO, 2004). 

Tal como na prevenção de doenças, o êxito no desempenho físico está diretamente 

ligado ao controle da composição corporal e peso, por meio da junção entre uma dieta com 

quantidades suficientes de energia e nutrientes e, o aprimoramento do treinamento (ZANELLA; 

SCHMIDT, 2012). Com isso, a escolha da melhor estratégia nutricional e uma execução de 

exercícios físicos devidamente sugeridos tornam-se ferramentas indispensáveis para atingir o 

objetivo proposto. 

No entanto, tais estratégias não dizem respeito somente a fatores ligados à saúde. 

Concomitante ao quadro de transtornos alimentares e impulsionado pelas propostas midiáticas 

quanto ao perfil corporal ideal, é evidente a grande preocupação entre homens e mulheres em 

relação à aparência e à busca por um “corpo perfeito” (BATISTA et al, 2015). Desta forma, a 



 

prática de exercícios físicos, principalmente em academias, vem obtendo cada vez mais 

adeptos, sendo a musculação a prática mais procurada (SCOPPEL, KÜMPEL, 2014). 

Mesmo assim, apesar do aumento na prevalência de praticantes de exercícios físico 

nestes ambientes, a taxa de pessoas que se autorrelatam ativas no Brasil é ainda considerada 

muito baixa (em torno de 14,7%) sendo evidenciado uma maior prevalência de sedentarismo 

no público feminino (BRASIL, 2019). Especificamente neste público, a prática esportiva entre 

mulheres pode variar em diferentes modalidades. Mesmo assim, a musculação aparece como a 

mais requisitada, seguido por atividades aeróbias como Zumba, Jump, Corridas, Step, dentre 

outras (TAVARES JÚNIOR; PLANCHE, 2016). 

A busca pelos exercícios físicos por mulheres, é justificada pela estética, além da saúde 

e melhora da qualidade de vida. Em contrapartida a frustração causada pelo não alcance do 

corpo objetivado pela mídia, pode estar relacionada ao grande número de desistências destas 

atividades (TAVARES JÚNIOR; PLANCHE, 2016).  

De forma conjunta a este quadro, cabe ressaltar que a eficácia no desempenho de um 

programa de exercício físico, bem como, do objetivo proposto, deve estar fortemente 

relacionada com pressupostos básicos da dieta nutricional, como quantidade, qualidade, 

frequência e harmonia. Somente desta forma, será possível integrar o melhor desempenho físico 

e uma dieta voltada para tal prática promovendo melhorias consideráveis na qualidade de vida 

em geral (PEREA, et al, 2015; SCOPPEL, KÜMPEL, 2014). 

Quando o assunto é alimentação e exercício físico é essencial tratar do gasto energético, 

que corresponde a quantidade de calorias necessárias para a realização de destas atividades, 

bem como, àquelas essenciais para o funcionamento do corpo (respiração, circulação 

sanguínea, digestão, dentre outras). Cabe ressaltar que o gasto energético pode variar entre as 

diferentes pessoas, sendo que para algumas o gasto é baixo, como por exemplo as pessoas 

sedentárias. Já para outras o gasto é maior, devido fato de se exercitarem diariamente 

(SCHWARZ, et al, 2012).  

Tais diferenças estão atreladas ao metabolismo corporal individual. Neste caso, pessoas 

que praticam uma carga elevada de exercícios físicos, podem apresentar um metabolismo 

corporal (basal e repouso) elevados, resultando em uma maior ingestão de calorias e, em casos 

específicos, até mesmo de suplementos energéticos. Ou seja, alimentar-se de maneira saudável 

evita situações de estresse no organismo que podem alterar o desempenho de atividades físicas.  

No entanto, a necessidade energética do ser humano não aumenta apenas pela 

quantidade de exercícios físicos praticado, mas também está diretamente relacionada ao tipo de 



 

atividade realizada, a sua frequência e intensidade, bem como, o sexo e a idade do indivíduo 

(COSTA; SILVA; VIEBIG, 2017). 

 Dentro deste contexto, a alimentação para garantir um suprimento de energia suficiente 

para a realização de atividade é de extrema importância. Todavia, o que se observa é que nem 

sempre tais cuidados são tratados de maneira eficiente, tendo como premissa, na grande maioria 

das vezes, o imediatismo na busca pelo corpo perfeito, fazendo com que o indivíduo busque 

soluções como dietas exageradas, anabolizantes e/ou outras drogas. Além disso, o custo 

financeiro elevado para a obtenção de alimentos saudáveis também pode se configurar como 

um fator de limitação considerável (DELIZ; ANDRADE, 2016). 

 Sendo assim, entender a importância e relevância do balanço energético torna-se 

essencial para obtenção dos resultados pretendidos durante a prática esportiva. Além disso, tal 

análise pode contribuir para a discussão em torno dos motivos, que resultam nas dificuldades 

e/ou limitações quanto à prática de hábitos alimentares e à adesão para programa de exercícios 

físico em longo prazo. 

  



 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

3.1.Objetivo Geral:  

 

Calcular e analisar o balanço energético, bem como sua associação para o treinamento de 

mulheres ativas em uma academia na cidade de São João del Rei. 

 

3.2.Objetivos Específicos:  

 

• Caracterizar o perfil antropométrico das mulheres ativas praticantes em uma academia na 

cidade de São João del Rei 

• Analisar o gasto calórico por dia e a distribuição de macronutrientes na dieta alimentar, bem 

como, o total calórico diário consumido de mulheres ativas em uma academia na cidade de 

São João del Rei. 

• Calcular e analisar o balanço energético, em relação ao(s) objetivo(s) proposto(s) de 

mulheres ativas em uma academia de São João del Rei.  

 

Hipóteses  

 

H0: Existe um equilíbrio entre o gasto e o ganho calórico em mulheres praticantes de academia, 

levando-se em conta o objetivo traçado para o treinamento.  

 

H1: Não existe um equilíbrio entre o gasto e o ganho calórico em mulheres praticantes de 

academia, levando-se em conta o objetivo traçado para o treinamento.  



 

4. REFERECIAL TEÓRICO 

 

 A mudança de hábitos diários, dentre eles a maior prevalência para a realização de 

atividades físicas, vem sendo buscada cada vez mais pela população, seja para melhorar a 

qualidade de vida, tratar problemas de saúde, prevenir doenças e/ou até mesmo por questões 

estéticas. Segundo Caspersen, Powell, Christenson (1985) atividade física é qualquer 

movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em dispêndio 

energético acima dos níveis esperados de repouso. Além disso, tal mudança pode contribuir na 

melhora do sono e das funções cognitivas, aumenta a satisfação pessoal, fazendo com que o 

indivíduo se sinta mais realizado com seu corpo e seu desenvolvimento, melhora a autoestima 

(MACEDO, et al., 2003; MELLO, et al., 2005; EDWARDS. 2006). 

 Além de hábitos ativos, a prática de exercícios físicos, que consiste, segundo McArdle, 

Katch, Katch, (2016) na “prática de atividade física planejada, estruturada, repetitiva e 

intencional sistematizadas” (p.874), pode ser uma alternativa importante para aquele público 

que porventura possui em seu dia-a-dia hábitos sedentários. Todavia, neste caso tais atividades 

podem se adequar e variar de acordo com o tipo e frequência de exercícios, bem como o tempo 

de prática e o objetivo traçado. 

Tendo em vista tais benefícios, é possível entender o motivo das academias de ginástica 

estarem sendo cada vez mais procuradas, pois nestes locais, é possível o oferecimento de 

suporte e atendimento imediato para quem deseja realizar exercícios físicos sistematizados com 

periodicidade e relativo acompanhamento, buscando uma melhora na saúde, corpo e na 

qualidade de vida. Tahara, Schwartz e Silva (2003), apresentam alguns dos motivos por essa 

busca, sendo 

(...) o fator melhoria na qualidade de vida (40%) parece ser o determinante de 

preocupação das pessoas, ao realizarem uma atividade física. O prazer 

(26,6%) também é fator importante, sendo este o que muitas pessoas sentem 

ao praticar o exercício [...]. A participação nas atividades diversas de uma 

academia representa integrar-se socialmente com outras pessoas, de acordo 

com 16,6% da população alvo do estudo. Aliviar o stress emocional, 

esquecendo-se de problemas e preocupações corriqueiras é o que a frequência 

regular à academia proporciona a 10,2% das pessoas que participaram da 

pesquisa, ao passo que para os outros 6,6% a participação nas atividades da 

academia representa horas de lazer. Com esses dados, parece haver uma 

tendência a se observar a colocação de todos os aspectos dos benefícios sob o 

nome de “melhoria da qualidade de vida. (p.10). 

 

 Recentemente, estudos demonstraram que independente do sexo ou idade dos usuários 

destes locais, a prática de exercícios em aparelhos específicos para ganho de força ou potência 



 

muscular localizada, denominado de musculação, representa a grande maioria do fluxo de tais 

participantes (GRACIANO, 2014, TAVARES JÚNIOR, PLANCHE, 2016).  

Tal predomínio pode estar atrelado à crendice de que a realização de exercícios físicos 

neste espaço é capaz de trazer resultados mais rápidos e satisfatórios, estando diretamente 

relacionada aos objetivos que as pessoas pretendem alcançar.  

Hansen e Vaz (2006) apontam que quando o assunto é objetivo a ser alcançado por meio 

da prática de exercícios físicos, dentro ou fora das academias, homens e mulheres visam 

alcançar características corporais diferentes. Neste caso, segundo os mesmos autores, o 

aumento do volume muscular e a diminuição de gorduras são prioridades para o público 

masculino. Já para as mulheres, o foco é preocupar-se “(...) acima de tudo com a barriga – 

região onde qualquer resquício de gordura deve ser eliminado – com o volume dos seios, com 

a hipertrofia e delineamento das coxas, das pernas e, principalmente, das nádegas” (p.143).  

Quanto à composição corporal, diferentemente do sexo feminino, os homens possuem 

maior percentual de massa muscular, enquanto as mulheres de gordura corporal. Nas mulheres 

e homens a distribuição da gordura corporal acontece de maneira distinta, nas mulheres a 

gordura se deposita geralmente em regiões como o quadril e coxas, tal distribuição é 

denominada ginóide. Já nos homens o depósito da gordura ocorre na região do abdômen, 

denominando-se androide. A diferença entre os diferentes acúmulos se deve a fatores 

hormonais e também de distribuição diferenciada dos receptores de gorduras, assim como 

fatores relacionados à predisposição genética e hábitos alimentares. (LAPIDUS, 1984). 

 As mulheres apresentam maior fadiga muscular do que os homens, assim elas têm menor 

rendimento em tarefas físicas, além disso, o corpo feminino é menos eficiente quanto ao uso de 

substratos energéticos para a ativação neuromuscular para a realização dos movimentos o que 

é explicado pela morfologia feminina (GUENETTE, et al., 2010). De acordo com Fortes 

(2016): 

A relação entre peso total e peso muscular no sexo masculino gira em torno 

40-45%, em média, podendo a massa muscular chegar a 50% do peso 

corporal. Na mulher, essa relação apresenta-se com valores aproximados de 

25-35% do peso corporal total. Essas relações influenciam diretamente na 

produção de força absoluta e, consequentemente, na força relativa. Em geral, 

a força muscular absoluta da mulher média é de 63,5% da força do homem. A 

força muscular da parte superior do corpo das mulheres é de quase 55,8% da 

força dos homens, e a força muscular da parte inferior do corpo das mulheres 

gira em torno de 71,9% da força dos homens, caracterizando, qual seja o 

parâmetro de força avaliado, uma desvantagem para as mulheres em relação 

aos homens. Outro aspecto que está indiretamente ligado à força muscular é a 

flexibilidade. Ela relaciona-se com a capacidade elástica dos músculos e 

tecidos conectivos, somados aos fatores ósseos e de movimento das 

articulações, que implicam a dinâmica do movimento humano. Essa valência 



 

diferencia-se em função do gênero: o sexo feminino possui maior amplitude 

de movimento articular do que o masculino, aliada a uma maior flexibilidade 

global. 

  

 Assim, os resultados obtidos por homens e mulheres durante a prática das mesmas 

atividades são diferentes devido à fisiologia do corpo, tendo os homens o desempenho maior 

em atividades competitivas. 

 Sabe-se que com prática esportiva constante as mudanças no corpo feminino são 

notórias, fazendo com que seja possível entender que a: 

(...) influência que o treinamento de força demonstra na composição corporal 

pode ser explicada através da manutenção e aumento de massa muscular, ao 

passo que os músculos esqueléticos em repouso utilizam preferencialmente os 

ácidos graxos livres no plasma. Desta forma, o aumento da massa muscular 

pode refletir em uma diminuição do tecido adiposo pela maior utilização de 

gordura em repouso. Assim, o percentual de gordura de mulheres que praticam 

exercícios físicos tende a ser menor do que mulheres sedentárias (DONATTO, 

et al., 2008, p.220). 

 

 Por isso, a constância na prática de exercícios físicos, juntamente com sua execução de 

maneira correta pode levar à obtenção de resultados satisfatórios. No entanto, tais resultados 

não são imediatos podendo demorar um tempo maior para serem alcançados. 

 Sendo assim, torna-se evidente que a prática de exercícios físicos, aliada a um 

comportamento ativo pode promover profundas modificações no ser humano independente do 

sexo. No entanto, tais práticas e mudanças não correspondem a única mudança necessária para 

uma melhoria considerável da saúde e do bem-estar.  

Aliado a este contexto, mudanças de hábitos alimentares possuem tanta importância – 

ou até maior – quanto a prática de atividades e/ou exercícios físicos, dependendo do indivíduo. 

(DURAN, et al, 2004). Assim, a prática regular de exercício físico e a ingestão de alimentos de 

maneira adequada pode ser considerada um instrumento essencial para perda de peso, melhora 

na saúde e prevenção de doenças. É importante ressaltar que existem outros fatores que também 

influenciam na perda de peso e ganho de massa, que estão associados a diferenças hormonais, 

distribuição de gordura e o ritmo metabólico. 

Os hormônios não funcionam da mesma maneira em ambos os sexos, nas mulheres os 

níveis altos ou baixos de estrogênio (hormônio mais importante produzido nos ovários) podem 

levar ao ganho de peso (PASQUALI, et al., 1994). 

 Desse modo é importante ressaltar que uma adequada prescrição de exercícios para 

mulheres deve ser feita de maneira a garantir resultados, devendo estar aliados a uma dieta 

eficiente. 



 

Os macronutrientes são classificados por Proteínas, Lipídios e Hidratos de Carbono e 

cada um tem características que influenciam na saúde e os macronutrientes que dão energia 

para o funcionamento do corpo.  

Os Lipídios conhecidos também com gorduras, são compostos por triglicerídeos e 

colesterol. Entre os macronutrientes, são os que contém a maior concentração de energia. Ainda 

podendo subdividir os lipídeos entre o de origem animal (ovos e carnes) e o de origem vegetal 

(óleos vegetais, sementes). 

 Os Hidratos de Carbono também fornecem energia e ajuda a mantem o nível correto de 

açúcar no sangue, um exemplo, o cérebro que é um órgão totalmente dependente de glicose e 

para o bom funcionamento é necessário o carboidrato. Uma grande variedade de alimentos, 

como cerais, leguminosas, grãos e tubérculos. 

As proteínas, são uma das mais importantes para a construção de um organismo, porque 

além da construção e manutenção dos tecidos, há formação de hormônios e anticorpos. Elas 

atuam em 75% da matéria corporal. Para manter o corpo regularizado e com um bom 

funcionamento, o sistema digestivo processa os alimentos que têm proteínas e formam 

aminoácidos que transformam em proteínas teciduais. 

Além disso, os micronutrientes são nutrientes essenciais em nosso organismo, pois 

propiciam um controle das enzimas, sendo que muitas delas junto com vitaminas e minerais 

ajudam durar as reações catalizadoras. 

De acordo com a ISSN (International Standard Serial Number) há uma variedade de 

dietas e estilos alimentares e numerosos subtipos. Com isso, muitas pessoas, por falta de 

conhecimento e de um profissional, introduzem atividades que podem acarretar problemas 

futuros. Existem limitações nos métodos de avaliação e, por isso, às vezes, uma dieta não 

acompanhada acarreta um déficit calórico. Quanto maior o nível de gordura basal maior é a 

agressividade desse déficit. 

Como o foco desta pesquisa são mulheres, primeiramente são definidos como dieta a 

soma de energia mais nutrientes de cada alimento consumido regulamente. E assim, são 

separados em tipos de dieta: baixo ou muito baixo o consumo de energia, dietas com pouca 

gordura, com pouco carboidrato, dietas cetogênicas (alta gordura, proteína moderada e baixo 

Carboidrato), alta proteína e jejum intermitente. 

Sendo assim a conjunção de mudanças de hábitos sedentários, bem como, de melhor 

qualidade nutricional são importantes no sentido não apenas de promover a melhora da 

qualidade de vida do ser humano, mas também de possibilitar a devida valorização tanto dos 



 

profissionais da Educação Física quanto da Nutrição no contexto de um planejamento 

preventivo à doenças da população em geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. METODOLOGIA  

 

5.1.Cuidados Éticos 

 

Todos os protocolos descritos na Resolução 466/2012 foram cumpridos. Ao final da 

devida explicação das etapas do estudo, e sanadas todas as dúvidas, as participantes assinaram 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1). 

 

4.2. População e Amostragem 

 

O estudo ocorreu entre os meses de setembro e novembro de 2018 em uma academia 

para prática de exercícios físicos regulares.  

Os critérios de inclusão para participação no estudo foi:  

• Ser biologicamente do sexo feminino; 

• Estar com idade entre 18 e 39 anos; 

• Apresentar perfil eutrófico e; 

• Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Já os critérios de exclusão foram: 

• Ser biologicamente do sexo masculino; 

• Apresentar perfil físico de sobrepeso, obesidade ou baixo peso; 

• Não ter completado todas as fases do estudo; 

• Fazer uso de algum medicamento que possa alterar o metabolismo; 

• Estar realizando dieta restritiva e; 

• Não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido; 

 

Tais critérios foram utilizados, visando uma maior homogeneidade amostral, bem como, 

a possiblidade de obter dados com maior acurácia para a discussão dos achados.  

 Sendo assim, foram convidados a participar do estudo um total de 60 participantes. 

Desta população 9 participantes aceitaram participaram do estudo. No entanto, três 

participantes não completaram todas as fases ou não assinaram o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido). Ou seja, o presente estudo foi realizado com uma amostra 

de 6 participantes do sexo feminino e idade de 22 a 34 anos com a média de 28,83 anos. 



 

 

4.3. Procedimentos Metodológicos 

 

Após a conclusão de todos os trâmites para o aceite das participantes, elas foram 

instruídas quanto ao preenchimento do registro nutricional (anexo 2) a ser realizado em suas 

respectivas residências. Além disso, foi agendado o dia de aferição do peso e estatura corporais 

das participantes para a caracterização amostral. 

 

4.4. Variáveis coletadas e instrumentos utilizados 

 

As variáveis antropométricas coletadas antes do acompanhamento do registro 

nutricional seguiram o protocolo de mensuração sugerido por Petroski (2011), sendo coletados 

os seguintes parâmetros: 

 

a) Estatura Corporal (EST); consiste na distância entre dois planos que tangenciam o 

vértex e a planta dos pés. Para tal mensuração utilizou-se o estadiômetro portátil Sanny® 

com precisão de 1mm 

b) Peso Corporal (PC): consiste em mensuração da massa corporal do avaliado mediante 

colocação de seu corpo ereto no centro da plataforma da balança, com os membros 

superiores pendentes ao lado do corpo. Para tal mensuração utilizou-se balança portátil 

da marca Plenna ® modelo Acqua, com capacidade de 180kg e precisão de 100g. 

 

Com base nos parâmetros antropométricos obtidos, foi calculado o Índice de Massa 

Corpórea (IMC, kg/m²), conforme equação sugerida por Adolph Quetelet (1870) e preconizada 

pela Organização Mundial de Saúde1, em que: 

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝐶 (𝑘𝑔)

𝐸𝑆𝑇2(𝑚)
 

 

 
1 https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en/ 



 

 Após tal cálculo, o perfil físico foi obtido levando em consideração os pontos de corte 

preconizados e atualizados pela Organização Mundial de Saúde2 

 Para a mensuração do gasto energético diário total (GEDT), primeiramente, estimou-se 

a taxa metabólica basal diária das participantes, por meio da equação sugerida por Harris, 

Benedict, (1919): 

 

𝑇𝑀𝐵 = (13,7 ∗ 𝑃𝐶) + (5 ∗ 𝐸𝑆𝑇) + (6,8 ∗ 𝐼𝐷) 

 

Sendo: 

TMB: Taxa metabólica basal (kcal) 

PC: peso corporal (kg) 

EST: estatura corporal (cm) 

ID: idade cronológica (anos) 

Por fim, após o GEDT foi obtido multiplicando-se o TMB pela constante 1,55, sendo 

tal valor representativo para as necessidades diárias de indivíduos praticantes de exercícios 

físicos sistematizados com frequência semanal de 5 dias. 

 

𝐺𝐸𝐷𝑇 = 𝑇𝑀𝐵 ∗ 1,55 

 

 Para a verificação do consumo de macronutrientes (carboidrato, proteína e gordura), 

bem como, o consumo energético diário consumido, as participantes descreveram a sua dieta 

nutricional por meio de registro nutricional de 2 dias úteis não consecutivos, sendo utilizada 

tabela nutricional de alimentos atualizada como referência para os devidos cálculos 

(PHILIPPI,2021). Além disso, as participantes foram instruídas a detalharem ao máximo 

possível, visando possibilitar uma melhor acurácia da contagem nutricional diária. 

  

 

4.5. Análise estatística 

 

Os dados foram expressos por meio de frequência absoluta e relativa para as variáveis 

categóricas [n (%)]. Para as variáveis contínuas tal descrição ocorreu por meio de média e 

 
2 https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-women 

 



 

desvio-padrão, tendo em vista que todos as variáveis apresentaram distribuição normal (p>0,05) 

segundo o teste de Shapiro-Wilk. Para comparação das médias entre os dias avaliados foi 

utilizado o teste t para amostras emparelhadas.  

Para a averiguação de possível diferença no número de participantes em relação à 

ingestão dietética recomendada por macronutriente entre os dias avaliados, utilizou-se o Teste 

de Qui-Quadrado de V de Kraemer.  

Todos os dados foram analisados no software Statistical Package Social Science (SPSS) 

versão 23.0 (IBM, 2015), sendo o nível de significância adotado de p<0,05. 

6. RESULTADOS  

 

 Após a averiguação da normalidade das variáveis antropométricas (p>0,05) pode-se 

observar que o grupo em estudo se trata de participantes em fase adulta, jovens e, eutróficas e 

taxa média de taxa metabólica basal e com gasto energético diário total de 1163,5 (60,92) e 

1803,5 (92,43), respectivamente kcal (tabela 1).  

 

TABELA 1: Caracterização amostral: 

 Grupo único (n=6) 

Idade (anos) 28,33 (4,31)* 

Peso Corporal (kg) 62,75 (4,73) 

Estatura corporal (cm) 164,5 (0,05) 

Índice de Massa Corpórea (kg/m²) 23,17 (0,74) 

Taxa Metabólica Basal (kcal) 1163,5 (60,92) 

Gasto energético diário total (kcal) 1803,5 (92,43) 

* dados expressos em média e desvio-padrão. 

 

Ao analisar os valores contínuos obtidos por meio do registro alimentar (Tabela 2), 

observa-se que apesar de o GEDT e o consumo de proteínas (g) serem semelhantes entre os 

dias estudados, o consumo (g) de carboidratos no dia 2 e gordura no dia 1 foram superiores 

(p<0,05). 

 

TABELA 2: Consumo energético (kcal/dia) e relativo (%/dia) por macronutriente nos dias 

avaliados: 

 Dia 1 Dia 2 



 

Consumo energético diário (kcal) 1619,0 (511)a 1406,1 (329) 

Consumo de Carboidratos (%/dia) 57,05 (12,31) 70,12 (13,87)* 

Consumo de Proteínas (%/dia) 26,62 (13,32) 24,28 (14,77) 

Consumo de Gorduras (%/dia) 16,32 (9,0) 10,04 (6,0)* 

ª dados expressos em média e desvio-padrão; * diferença significativa (p<0,05) 

 

 A tabela 3 demonstra, de forma descritiva, os percentuais de consumo energético 

segundo o GEDT. Das seis voluntárias, duas apresentaram percentuais médios de consumo 

superiores ao GEDT estimado (participantes 2 e 3). Todavia, as demais voluntárias 

demonstraram déficit de consumo calórico entre 11,35% e 41,21%. 

 Por fim, a tabela 4, mostra a frequência absoluta e relativa do consumo percentual diário 

dos macronutrientes segundo a ingestão dietética recomendada sugerida por Aragon et al. 

(2017). Neste caso, apesar da não possiblidade de análise estatística entre os dados obtidos 

(presença de nulidade de frequência e escore esperado, abaixo de 5), estes achados ratificam os 

resultados obtidos nos valores contínuos, demonstrando um consumo excessivo de carboidratos 

e uma diminuição expressiva no consumo de gorduras no dia 2 em relação ao dia 1. Com 

exceção de uma participante, o consumo de proteína mostrou-se dentro dos parâmetros 

recomendados.  

 

TABELA 3: Descrição dos percentuais de consumo dietético em relação ao gasto energético 

diário estimado das seis participantes do estudo 

Participantes Dia 1 Dia 2 Média 

1 75,62 72,46 74,04 

2 123,04a 102,29 a 112,66 a 

3 129,32 a 88,65 108,98 a 

4 87,29 74,05 80,67 

5 65,85 85,95 75,90 

6 59,94 45,64 52,79 

a percentual de consumo dietético diário acima do Gasto energético diário total estimado. 

 

TABELA 4: Distribuição das participantes segundo a ingestão recomendada de cada 

macronutriente nos dois dias avaliados: 

 Dia 1 Dia 2 



 

Consumo de Carboidratos 

     Abaixo do ideal  

      Ideal  

     Acima do ideal 

 

1 (16,67)* 

3 (50,0) 

2 (33,33) 

 

0 (0) 

1 (16,67) 

5 (83,33) 

Consumo de Proteína 

     Abaixo do ideal  

      Ideal  

     Acima do ideal 

 

0 (0) 

5 (83,33) 

1 (16,67) 

 

0 (0) 

5 (83,33) 

1 (16,67) 

Consumo de Gordura 

     Abaixo do ideal  

      Ideal  

     Acima do ideal 

 

3 (50) 

3 (50) 

0 (0) 

 

5 (83,33) 

1 (16,67) 

0 (0) 

*dados expressos em frequência absoluta e relativa em relação ao dia avaliado. 

 

 

 

  



 

7. DISCUSSÃO  

 

Esse trabalho teve como objetivo calcular e analisar o balanço energético, bem como, sua 

associação com o(s) objetivo(s) proposto(s) para o treinamento de mulheres ativas em uma 

academia em São João del Rei. Com base nos resultados obtidos observa-se que as 

participantes, no geral, apresentam um perfil eutrófico. No entanto, o desequilíbrio nutricional 

ainda é evidenciado, principalmente ao observar um consumo de gorduras e carboidratos 

superiores no primeiro e segundo dia, respectivamente.  

Cabe ressaltar que o presente estudo realizado por meio de questionários distribuídos para 

nove participantes que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. No entanto, 

somente seis foram selecionadas, tendo em vista fatores de corte como a idade e/ou informações 

incompletas nos questionários. Foi proposto o método de registro alimentar durante os quatro 

dias semanais, sendo aceito dois destes para que os resultados fossem mais completos e mais 

exatos.  

Conforme já relatado, o IMC obtido 23,17 (±0,74) kg/m² aponta para uma classificação 

eutrófica das voluntárias. Porém tais resultados também indicam uma proximidade significativa 

de tais valores ao limite máximo 25 kg/m² 3. A proximidade de tal limite constitui um motivo 

de alerta para tal público, pois pequenos aumentos nos níveis de gordura corporal podem 

resultar em um estado de sobrepeso e, consequentemente, o aumento de risco para doenças 

crônicas importantes como diabetes, coronopatias e hipertensão. 

 O IMC é o parâmetro mais usado mundialmente para avaliar o sobrepeso e obesidade, por 

ser prático, acessível e de baixo custo. No entanto, a não ligação direta com a composição 

corporal, sendo assim, o percentual de gordura corporal identifica como eutrófico, e nem 

sempre está saudável, pode ser um importante limitador (KESAVACHANDRAN et al, 2012).  

Em seu estudo com mulheres indianas, Costa e demais autores (2010) concluíram que, de 

acordo com a definição de eutrofria, segundo a OMS (18,5 a 24,9 kg/m²), 19% dessas mulheres 

apresentaram o percentual de gordura corporal maior do que proposto e 31% delas possuem 

algum fator de risco como hipertensão ou diabetes. Comparando os resultados obtidos neste e 

estudo e no estudo supracitado, concluí-se que o IMC não é um critério de conclusão sobre uma 

boa e regulada alimentação. Mesmo assim, em públicos sedentários ou levemente ativos, tal 

parâmetro representa boa confiabilidade, sendo amplamente utilizado em grandes populações.  

 

3 https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-women 



 

Pode-se notar, por meio da tabela 1, que a média do gasto energético diária alcançada foi 

de 1803,5 kcal. A mensuração desta variável levou em consideração a taxa metabólica basal 

diária, acrescida da constante relativa ao gasto calórico relativo ao nível de atividades físicas 

realizadas por elas.  

Já, quanto ao consumo diário, baseando-se nos resultados obtidos em dois dias de registro 

nutricional (Tabela 2), possui diferença significativa entre a média do segundo dia de consumo 

de carboidratos e no primeiro dia o consumo de gorduras.  

 Tais resultados, apesar de levarem em consideração apenas dois dias do registro, já 

apontam por si só um nítido descontrole nutricional das participantes, podendo resultar em um 

maior consumo de nutrientes com alto poder de ganho calórico. Além disso, o percentual 

dietético das seis voluntárias separadas em relação ao gasto energético diário, duas delas 

estavam com o percentual de consumo dietético diário acima do gasto energético diário total 

estimado.  

Desta forma, são resultados que devem ser revisados por profissionais, porque o propósito 

é melhorar o empenho e a eficiência do exercício e alimentação para o ganho de massa magra 

ou a perda de gordura com mais rapidez. 

A tabela 4 mostra a ingestão de cada macronutriente recomendado e a distribuição das 

participantes nos dias avaliados. Destes, o consumo de carboidrato no primeiro dia obteve 1, 3 

e 2 participantes com valores abaixo, ideal e acima, respectivamente. Já no segundo dia 

evidenciou-se um aumento considerável de participantes acima dos valores ideais (5) e apenas 

uma ficou dentro dos parâmetros indicados. Já o consumo de proteína do primeiro e segundo 

dias apenas uma voluntária apresentou valores acima do ideal, sendo que as demais 

encontravam-se com uma dieta satisfatória deste nutriente. Finalmente, quanto ao consumo de 

gordura no primeiro dia a mesma quantidade de voluntárias apresentou valores abaixo (3) e 

dentro (3) dos parâmetros recomendados, respectivamente e, no segundo dia 5 encontraram-se 

abaixo do ideal e apenas uma, dentro dos valores recomendados. 

Pezzi e Schneider (2010), em seu estudo sobre ingestão energética e de macronutrientes em 

atletas de futebol, obtiveram um registro alimentar de 3165,3 ± 387,5 Kcal, o que indica uma 

dieta hipocalórica em relação à recomendação. Já neste estudo houve um consumo excessivo 

de carboidratos e uma diminuição expressiva no consumo de gorduras no dia 2 em relação ao 

dia 1. A partir disso é possível concluir que a resposta aos estímulos dados são diferentes e 

únicas para cada pessoa, isso se deve a idade, biótipo, alimentação, metabolismo e outros fatores 

que incluem para a perda ou o ganho calórico. 



 

A partir dos resultados individuais obtidos pelas voluntárias é possível notar que estes 

podem ser aprimorados através de um treinamento que seja capaz de inverter a situação de 

consumo superior de carboidrato e gordura. Outro método que também pode ser utilizado para 

melhorar os resultados, é a junção das atividades físicas orientadas por um profissional 

qualificado ao consumo de uma dieta nutricional específica e adequada acompanhada por um 

profissional de Nutrição fazendo com que se encaixe nos padrões adequados para que não 

resulte em déficits.  

Para o profissional é necessário muito conhecimento e compreensão sobre os vários tipos 

de dietas e composições corporais, pois nenhuma é igual, por isso o profissional precisa obter 

todas as formas de limitações e para que o indivíduo possa praticar, tanto com as condições 

corporais (habilidades) quanto a financeira. 

Uma limitação importante do presente estudo foi a não possiblidade de mensuração do 

percentual de gordura das participantes, o que faz com que o estudo não possa realizar análises 

mais profundas quanto às possíveis mudanças na composição corporal das participantes. Além 

disso, apesar do grupo amostral pequeno, há uma pequena variabilidade do resultado, tornando, 

mesmo assim, tais resultados consistentes. Sendo assim, nota-se a importância de propor novos 

estudos em torno do tema abordado obtendo-se maior quantidade de variáveis, bem como, de 

controles nutricionais para possibilitar avaliar possíveis modificações em hábitos diárias do 

público em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo observou que é necessário o constante monitoramento de variáveis nutricionais, 

bem como, sua adequação à realidade dos indivíduos envolvidos em um programa de exercícios 

sistematizados que possuem como objetivo perda de massa corporal gorda.  

Além disso, tais resultados ratificam a importância de uma equipe multidisciplinar para que tais 

objetivos sejam alcançados, possibilitando não apenas uma diminuição nos níveis do percentual de 

gordura corporal, mas também uma melhoria significativa na qualidade de vida.  
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10. ANEXOS 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 


