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O Verão chegou finalmente e nunca será demais abordar o tema Calor: proteção solar, 

nutrição, hidratação, pois continuamos a verificar que muitos atletas não se protegem 

eficazmente e não estamos apenas a focar-nos da proteção solar, mas também na forma como 

comemos e nos hidratamos. 

 

A pedido de vários atletas que estarão menos conhecedores da oferta do mercado, iremos 

evoluir para alguns conselhos mais específicos, deixando no entanto a mensagem de que 

devem ter critério nos produtos a consumir e que os gostos pessoais se diferenciam entre cada 

atleta, pelo que devem procurar aconselhamento técnico em questões de alimentação e 

quanto à nutrição, terão também em outras marcas uma boa opção. 

 

Iniciemos por dizer que o calor produz vários efeitos negativos diretos nos atletas, pelo que é 

inteligente praticar desporto a horas de menor temperatura e colocar protetor solar nas partes 

do corpo que irão estar expostas ao sol, para assim evitar os desagradáveis escaldões. 

 

O pequeno-almoço deve ser tomado com alguma antecedência por forma 

a não praticarmos exercício com o estômago demasiado cheio e devemos 

ter em conta alguns produtos como o sumo de fruta, iogurte ou bebida 

de arroz, granola, ovos mexidos, enlatados de peixe, presunto, 

marmelada, salmão fumado, sementes (moídas) de linhaça ou de girassol 

e, muito importante, adicionar, no final, uma peça de fruta. 

 

Consoante o local onde vamos praticar desporto tenha pontos de água 

ou não, assim devemos fazer opções que passam pela escolha da 

bebida a levar nos bidons: se apenas podemos levar uma, sugiro optar 

entre uma bebida isotónica (Gold Nutrition Gold Drink) ou uma bebida 

com sais (Sponser- Electrolytes, Gold Nutrition-4 Active Eletrolytes). 
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Havendo possibilidade de levar dois bidons, podemos optar por levar um de cada um dos 

anteriormente mencionados se o local tiver pontos de água, caso contrário pode optar por um 

bidon com água e o outro com os sais ou isotónico. 

 

A seguinte opção que temos de fazer, passa pelo que devemos levar para irmos comendo (de 

hora a hora) e neste ponto sugerimos como primeira opção uma fruta (banana ou maçã ou 

laranja), seguindo-se a opção de barra energética (Isostar Energy ou Nutrisport). Para treinos 

mais exigentes devemos adicionar um gel (Sponser Carbohidrate Gel ou Zipvit Energy Gel ou 

Sponser BCCA). 

 

 

 

Por fim, terminado o nosso treino ou prova, o processo de hidratação ainda 

não terminou e sugere-se beber água qb, podendo-se, consoante o grau de 

dificuldade do nosso treino ou prova, optar por uma recuperação mais 

completa e aí sugerimos tomar um pós-treino (Gold Nutrition Fast Recovery 

ou Ultragen RS Recovery) ou ainda, numa fase mais adiantada dos treinos, 

podemos optar por tomar proteína Whey.  

 

Como resumo, lembrarmos que na prática de desporto devemos estar sempre bem hidratados, 

que em alturas de calor esse rigor deve ser elevado, que os produtos divulgados são apenas 

referenciadores e que no mercado existem outras opções não menos válidas, bem como 

devem escolher os sabores a gosto com o que se sentem bem. 

 

Praticar desporto tem de passar pelo gozo que nos proporciona e só cuidando da nossa saúde 

o podemos usufruir saudavelmente durante a nossa vida. 

 

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto! 


