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INTRODUÇÃO 

A natação é considerado um dos exercícios 
mais ind icados para pessoas com 
deficiência física, pois a água não só ajuda a 
desenvolver a coordenação, mas também 
auxilia na execução dos exercícios. 
A nutrição adequada é uma das chaves para 
um bom desempenho atlético. É necessário 
aumentar a oferta de nutrientes e cuidados 
de saúde para os deficientes, pois esses 
s ã o m a i s p r o p e n s o s a s o f r e r d e 
osteoporose, cálculos renais e alterações no 
metabolismo de carboidratos, proteínas e 
lipídios. Pessoas que sofreram amputação e 
praticam exercício físico em geral precisam 
de maior aporte calórico, pois podem gastar 
mais energia para se exercitar devido à 
dificuldade de locomoção. O peso deve ser 
controlado para não sobrecarregar os 
m e m b r o s a t u a i s e p r e v e n i r o 
d e s e n v o l v i m e n t o d e p r o b l e m a s 
esqueléticos, pois os membros fixos podem 
sofrer descalcificação. 
Se a relação entre a ingestão e o gasto 
apresenta um balanço energético negativo, 
em outras palavras, a ingestão de energia é 
menor do que gasta, reduz o desempenho 
do metabolismo corporal e da atividade 
física. Os atletas podem sofrer malefícios, 
podendo perder massa muscular e deprimir 
a função do s is tema imuno lóg ico , 
debilitando o metabolismo e sofrendo 
alterações hormonais. 
Estudos anteriores tentaram estabelecer 
recomendações sobre o consumo nutricional 
e estratégias dietéticas para otimizar o 
desempenho e reduzir os efeitos negativos 
do exercício na saúde, contribuindo para 
conhecimentos científicos na nutrição.  

 

Maior atleta paralímpico do Brasil, Daniel 
Dias. 

(Google Domínio Público)

JUSTIFICATIVA 

A inexistência de pesquisas acadêmicas a 
respeito de nutrição para paratletas, 
viabilizou a elaboração de um projeto de 
pesquisa no tema. 
Essa abertura acadêmica motivou o projeto, 
que será uma contribuição muito importante 
para o nicho de paratletas praticantes da 
modalidade de natação para o sexo 
masculino. 
O presente trabalho irá avaliar os hábitos 
alimentares e a rotina de treinos dos 
paratletas de natação.  
Esperamos atrair atenção para esse tema 
tão relevante e contribuir para a futuros 
estudos, para que incentive futuros alunos a 
se interessarem por explorar o tema, 
fortemente necessário nos dias atuais.  

OBJETIVO 
Avaliar o consumo alimentar de nadadores 
paratletas através de Registro Alimentar e 
Frequência Alimentar. 

 
Atletas paralímpicos brasileiros. 
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METODOLOGIA 

Para determinar o consumo alimentar será 
utilizado o Diário Alimentar, preenchido em 
dois dias não consecutivos durante a 
semana e um dia no final de semana 
considerado atípico, e Questionário de 
Frequência Alimentar para a caracterização 
de hábitos alimentares de paratletas 
masculinos de natação, entre 18 a 40 anos 
de idade e que treinem três vezes na 
semana. 
Para a avaliação do Estado Nutricional 
serão obtidas as informações de peso e 
altura referidos, e classificados pelo Índice 
de Massa Corporal (peso em quilogramas 
divididos pela altura ao quadrado).
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