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Gastronomia funcional para o atleta: a 
importância da nutrição funcional e exemplos 

culinários de aplicação

Functional cooking for the athlete: importance of functional nutrition 

and culinary examples of application

Resumo
 A prática de exercícios físicos é um dos pilares para a preservação da saúde. Entretanto, apesar dos benefícios da 

prática esportiva, temos diversas evidências científicas de que o exercício, principalmente o de alto rendimento esportivo, 
pode produzir adaptações no corpo que podem gerar estresse oxidativo, predisposição a lesões e envelhecimento precoce. 
Uma alimentação adaptada, com a intenção de manter a homeostase, diminuindo danos celulares e, se possível, ainda 
melhorando a performance esportiva, é o ponto inicial de qualquer orientação que vise a equilibrar desempenho e saúde 
em atletas de alto rendimento. Este artigo demonstra a validação científica para utilização de determinados alimentos e dá 
opções culinárias de como utilizá-los no dia a dia desses indivíduos.

Palavras-chave: atletas, alimentos, nutrição funcional, estresse oxidativo, culinária esportiva.

Abstract
The practice of physical exercises is one of the pillars for the preservation of health. But despite the benefits of sports, 

there are several scientific evidences that exercise, particularly the high performance sports can produce adaptations in 
the body that can generate oxidative stress, injury predisposition and premature aging. Adapted nutritional guidelines, 
with the intention to maintain homeostasis, reducing cell damage and, if possible, even improving sports performance, is 
the initial point of any orientation that seeks to balance performance and health in high performance athletes. This article 
demonstrates the scientific validation for certain foods utilization, and presents culinary options of how to use them in 
these individuals’ everyday life.

Keywords: athletes, food, functional nutrition, oxidative stress, sports cooking.
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N
Introdução

Não há mais questionamentos sobre a certeza 
de que a prática regular de exercícios físicos de 
intensidade moderada (50-60 minutos, 5-6 vezes 
por semana) e uma dieta de qualidade, equilibrada 
e individualizada são um importante binômio 
para a promoção da saúde. Junto com repouso 
e hidratação adequados, formam os 4 pilares de 
qualquer projeto que envolva a melhora da saúde 
de forma individual ou coletiva1.

No que se refere a atividade física, existem 
dois extremos bem conhecidos quando se pensa 
em manter o corpo em movimento: o sedentário 
que fica rotineiramente inativo e, na outra ponta, 
o atleta de alto rendimento, sempre buscando o 
limite da performance física específica para cada 
esporte. Sem o cuidado correto, por incrível que 
pareça nenhum deles pode ser inferido como um 
estado de saúde, pois o estresse físico que o atleta 
se impõe é enorme e pode, sim, ser deletério para 
o corpo2-4.

Sabe-se, atualmente, que as condições de vida, o 
meio ambiente (ação de poluentes, drogas, estresse 
físico e mental), fatores genéticos, nutricionais e 
culturais exercem enorme influência no processo 
de doenças degenerativas e envelhecimento. A 
literatura demonstra que uma alimentação natural 
e equilibrada, com a inclusão de alimentos com 
propriedades nutricionais e funcionais, tais como 
vegetais folhosos, legumes, frutas frescas, nozes, 
castanhas, cereais integrais, carnes magras e 
ovos, reforça o sistema imunológico e combate 
os radicais livres e seus efeitos maléficos sobre o 
organismo5-8. 

A nutrição clínica funcional compreende 
a interação entre todos os sistemas do corpo, 
enfatizando as relações que existem entre a 
bioquímica, a fisiologia e os aspectos emocionais e 
cognitivos do organismo9. Desta forma, a adequada 
aplicação dos princípios da nutrição funcional na 
nutrição esportiva é de suma importância, pois 
visa à melhora da performance conjuntamente à 
modulação de possíveis desequilíbrios orgânicos 
que comprometem tanto o desempenho quanto a 
saúde de atletas e praticantes de atividade física. 
Por isso, é importante pormenorizar todas as 
variáveis que possam interferir no atleta, incluindo: 

estresse oxidativo; metabolismo energético; 
regulação hormonal e de neurotransmissores; 
digestão, absorção e integridade da barreira 
intestinal; funcionamento do sistema imunológico; 
destoxificação e biotransformação hepática; 
inflamação e integridade estrutural9.

Estresse oxidativo

Cerca de 95% dos átomos de oxigênio advindos 
da respiração são neutralizados pela cadeia 
respiratória celular, terminando seu ciclo em água. 
Os 5% restantes são transformados em radicais 
livres, cujo excesso é prejudicial ao organismo, 
podendo desencadear diversos efeitos deletérios ao 
funcionamento e à estrutura de células e órgãos2. 

Devido ao nosso metabolismo celular estar 
embasado em um processo de oxirredução do 
oxigênio, é bem descrito que em um atleta de 
alta performance este processo é acelerado, com 
um volume maior de produção de compostos 
oxidativos4,5. No caso de atletas, é necessário 
induzir um desbalanço na homeostase corporal, 
necessário para a “evolução” de performance 
programada pelos treinamentos. Esta fuga da 
estabilidade corporal induz pequenas “agressões” 
aos sistemas enzimáticos, energéticos e, por 
fim, estruturais, gerando processos oxidativos 
e inflamatórios envolvidos nos processos de 
adaptação5-9.

O estresse oxidativo pode ocorrer no organismo 
em exercício físico quando as quantidades de 
EROs (espécies reativas de oxigênio) e ERNs 
(espécies reativas de nitrogênio) produzidas nessa 
condição forem superiores às defesas antioxidantes 
químicas e enzimáticas disponíveis3. A principal 
consequência disso é a possível ocorrência 
de lesões oxidativas em estruturas celulares e 
teciduais, como é o caso da peroxidação lipídica. 
Quando ocorre, além de impedir o progresso 
esportivo dos atletas, pode, em muitos casos, 
induzir o envelhecimento precoce, o aumento 
do número de lesões músculo-osteoarticulares e 
outras doenças, com aumento da morbidade dessa 
população específica10,11.

Portanto, em termos teóricos, pode ocorrer 
aumento na formação mitocondrial de EROs 
durante o exercício físico, uma vez que nesta 
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condição há um incremento de 20% no consumo 
de O2 corporal e acima de 100% no consumo de 
O2 celular12. 

Em uma tentativa de preservar a estrutura 
e o funcionamento celular durante a atividade 
física, o organismo procura aumentar o seu 
suporte antioxidante, visando a reduzir o estresse 
oxidativo. Nesse contexto, a utilização de 
protocolos alimentares ricos em compostos 
antioxidantes se faz necessária11.

A produção das enzimas antioxidantes, requer 
a presença de níveis adequados de minerais 
como zinco, cobre e selênio, além de quantidades 
suficientes de proteínas de alta qualidade e 
vitaminas. Tanto o cobre quanto o zinco são 
particularmente importantes para a produção da 
superóxido dismutase dentro da mitocôndria, onde 
a maior parte dos radicais livres é produzida, e o 
selênio é essencial para a formação da glutationa 
peroxidase. Além disso, tanto a vitamina C quanto 
as vitaminas do complexo B são necessárias para 
a produção de catalase extra. Níveis inadequados 
de vitamina B6 (piridoxina), por exemplo, o 
prejudicam a produção de glutationa peroxidase 
pelo organismo7.

Alimentos funcionais e atividade física

Alho

O alho é um vegetal reconhecido por suas ações 
anti-inflamatória e hipocolesterolemiante. Possui, 
ainda, atividades antivirais, antiparasitárias, 
antibacterianas, antifúngicas e antioxidantes. Os 
principais compostos bioativos presentes no alho 
responsáveis por tais efeitos são os compostos 
organossulfurados, entre os quais aliina, ajoeno, 
alicina, tiossulfatos e S-alil cisteína13.

Em um trabalho publicado em 2013, foram 
avaliados os efeitos da suplementação de 700 mg 
diários de extrato de alho, em homens atletas, 
por 14 dias antes de um protocolo único de 
exercícios aeróbicos de moderada intensidade. Os 
resultados mostraram um aumento na capacidade 
antioxidante no soro seguido à suplementação, 
indicando uma redução dos níveis de danos 
induzidos pelo exercício (peroxidação lipídica) 
e índices inflamatórios (leucocitose) quando 

comparado ao grupo controle14. 

Aplicação culinária

O alho é tradicionalmente utilizado como 
tempero na culinária brasileira em diversas 
preparações. A melhor forma de introduzi-lo seria 
sempre ao final do processo, preferencialmente 
cru e espremido.  

Tomate

O tomate também é considerado um alimento 
funcional, sendo rico em licopeno, um composto 
bioativo com propriedades antioxidante e 
anticancerígena. Tsitsimpikou et al.11  fizeram a 
suplementação de suco de tomate durante e logo 
após sessões de treino anaeróbico durante 60 
dias e demostraram a redução de marcadores de 
lesão muscular (creatinofosfoquinase – CPK – e 
desidrogenase láctica – DHL) e de marcadores 
inflamatórios como níveis de homocisteína e 
proteína C reativa, quando comparado com o 
grupo controle, que recebeu suplementação de 
carboidrato.  Em outro estudo, conduzido por 
Ramaswamy e Indirani15, a suplementação de 75 
ml de suco de tomate (contendo 10 ug de licopeno) 
foi consumida por 50 homens atletas após uma 
sessão de treino pela manhã por 60 dias. Com a 
suplementação, houve uma redução significativa 
no estresse oxidativo quando comparado ao grupo 
controle, podendo resultar em melhora do nível de 
performance dos atletas. 

Aplicação culinária

Suco de tomate

Ingredientes: 200 g de tomate maduro orgânico; 
25 ml de suco de limão; 1 pitada de pimenta-caiena; 
½ dente de alho; sal marinho moído; água; gelo. 

Modo de preparo: Coloque uma panela com 
água para ferver, em quantidade suficiente para 
cobrir todos os tomates. Quando estiver fervendo, 
acrescente os tomates. Retire casca e sementes. 
Deixe esfriar e bata com os demais ingredientes no 
liquidificador.
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Cacau

O cacau é uma fruta rica em flavonoides, 
protocianidinas e catequinas, componentes 
bioativos com importante capacidade antioxidante. 
Os flavonoides inibem enzimas pró-oxidantes e 
a formação de compostos de íons pró-oxidantes, 
como Fe2+, Fe3+ e Cu2+. O cacau pode auxiliar a 
recuperação pós-treino, com redução da percepção 
de dor16, e contribuir para a diminuição dos níveis 
de isoprostanos (marcadores de estresse oxidativo) 
após exercício extenuante17. 

Aplicação prática

Brownie vegano

Ingredientes: 100 g de nozes; 150 g de tâmaras 
sem caroço; 1 g de fava de baunilha; 50 g de cacau 
em pó; 50 g de biomassa de banana verde; 10 g 
de semente de linhaça; 5 g de óleo de coco; pitada 
de sal do Himalaia; 20 g de nibs de cacau; 20 g de 
nozes em pedaços.

Modo de preparo da massa: Coloque as 
tâmaras de molho por 4 horas em água suficiente 
para cobrir. Despreze a água. Coloque em um 
processador as nozes e processe até virar farinha. 
Acrescente as tâmaras e continue processando; 
acrescente a fava de baunilha, o cacau em pó, a 
biomassa de banana verde, a linhaça, o óleo de 
coco e a pitada de sal. Desligue o processador e 
acrescente os nibs de cacau e as nozes. Misture 
com a massa e acomode em uma forma com papel 
manteiga. Leve ao congelador por 10 minutos. 

Cebola

A cebola é um vegetal utilizado pela humanidade 
há séculos: na Grécia antiga, era utilizada como 
estimulante por atletas olímpicos. Ela possui uma 
substância chamada quercetina, competente contra 
os radicais livres e na redução do colesterol LDL. 
A cebola roxa possui mais quercetina que a cebola 
branca comum18.

A quercetina (3,5,7,3’-4’-pentahidroxi flavona) 
é um dos principais flavonoides presentes na dieta 
humana. Várias propriedades terapêuticas dos 
flavonoides, principalmente da quercetina, têm 

sido estudadas nas últimas décadas, destacando-
se os potenciais antioxidante, anticarcinogênico 
e seus efeitos protetores aos sistemas renal, 
cardiovascular e hepático. A quercetina e a alicina 
(outro potente antioxidante presente na cebola) 
desempenham importante papel na composição 
do cardápio de um atleta, uma vez que estes 
compostos podem reduzir o risco de lesões 
secundárias a danos oxidativos e, principalmente, 
os riscos do aparecimento de infecções virais e 
bacterianas de vias aéreas superiores e inferiores, 
durante períodos de treinamento mais intensos5.

Aplicação culinária

O consumo de cebola é importante para a 
imunidade do atleta sendo uma ótima opção 
para compor preparações para consumo após 
corrida. A melhor forma de ser consumida, para 
que se garanta o aporte de nutrientes necessários, 
é crua. Deve ser agregada sempre ao final das 
preparações, para que não passe por um processo 
de cocção longo. 

Frutas vermelhas

As frutas vermelhas possuem elevada 
concentração de vitaminas e compostos bioativos, 
dentre os quais vitamina C, antocianinas, quercetina 
e elagitaninos, que vão exercer importantes ações 
antioxidante e anti-inflamatória no organismo.

Em um trabalho que avaliou os efeitos de uma 
bebida com whey protein, pectina e maltodextrina, 
contendo um concentrado de frutas vermelhas 
[groselhas (39 g/L), framboesas (93 g/L) e uvas 
escuras (81 g/L)], administrada antes e durante 
atividade de alta intensidade por 90 minutos em 
ciclistas moderadamente treinados, verificou-se 
a modulação do estresse oxidativo induzido pelo 
exercício em comparação com o grupo controle19. 
A redução do estresse oxidativo e da inflamação 
também foi encontrada em outros estudos 
conduzidos com atletas20-22.

Em nosso país, uma opção extremamente 
interessante para indicar seria a jabuticaba, uma 
das maiores fontes de antioxidantes entre as frutas 
vermelhas.
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Aplicação prática

Smoothie antioxidante

Ingredientes: 200 g de maçã; 200 g de framboesas 
congeladas; 200 g de jabuticaba; 200 ml de bebida 
vegetal; 100 ml de água; 50 g de biomassa de 
banana verde; 1 pitada de páprica doce.

Modo de preparo: Coloque os ingredientes no 
liquidificador e bata até que fique homogêneo.

Biomassa de banana verde

Na prática esportiva, não são consideradas 
somente intervenções para a modulação de 
processos oxidativos; deve-se considerar, também, 
a interação entre gene, estilo de vida, ambiente e 
alimentação. Um dos impactos desta interação é 
sobre o perfil da microbiota intestinal, que pode 
ser um ponto chave para a etiologia de diversas 
doenças23.

São frequentes sintomas gastrointestinais 
em esportistas, e quando melhoramos sua flora 
intestinal produzimos uma melhora de sua 
performance na parte esportiva23,24.

Sendo assim, é mandatório para uma atleta que 
procura performance esportiva que ele possua um 
intestino saudável e funcional, garantindo, com a 
sua integridade, o equilíbrio orgânico25. 

Na nutrição funcional, um alimento que possui 
múltiplas funções positivas sobre o sistema 
gastrointestinal é a biomassa de banana verde. 
Feita da polpa da banana cozida ainda verde, pode 
ser incorporada na preparação de bolos, massas, 
biscoitos, vitaminas, sucos, doces, molhos. Como 
a fruta ainda não amadureceu, não possui o gosto 
característico, por isso, não irá alterar o sabor das 
preparações. Trata-se de uma massa com alto teor 
de amido resistente e baixo teor de açúcares e 
compostos aromáticos. Os frutos ainda verdes são 
ricos em flavonoides, os quais atuam na proteção 
da mucosa gástrica e também apresentam conteúdo 
significativo de amido resistente, o que caracteriza 
a biomassa como um alimento funcional, uma 
vez que desempenha efeito prebiótico para a 
microbiota intestinal, essencial para o adequado 
funcionamento do sistema imunológico26,27. 

Aplicação prática

Snacks de alecrim com biomassa de banana 
verde

Ingredientes: 200 g de farinha de grão de bico; 
100 g de farinha de trigo sarraceno; 100 g de 
biomassa de banana verde; 10 g de óleo de coco 
(líquido); 10 g de farinha de semente de chia; sal 
rosa do Himalaia (moído na hora); alecrim a gosto.

Modo de preparo: Coloque todos os ingredientes 
em um bowl e misture até formar uma massa que 
solte das mãos. Se estiver muito mole (biomassa 
muito líquida), coloque um pouco mais de farinha 
de trigo sarraceno, até acertar o ponto da massa; 
se estiver seca, corrija com a biomassa. Abra 
a massa no verso de uma assadeira e deixe a 
camada da massa bem fininha (isso irá garantir 
que fique crocante). Corte quadradinhos e leve 
ao forno pré-aquecido (180°C) por 25 minutos 
aproximadamente.

Chá verde

O chá, rico em substâncias fenólicas (30% do 
peso seco dos extratos são compostos fenólicos), 
é uma das bebidas mais consumidas no mundo. O 
chá verde  (Camellia sinensis) contém catequinas, 
compostos com propriedades antioxidantes e 
anti-inflamatórias que agem de forma benéfica 
em diversas doenças crônicas não transmissíveis 
e no envelhecimento precoce28. A capacidade 
antioxidante das catequinas do chá verde ainda 
previne a oxidação da vitamina E, outro potente 
antioxidante29 . 

Como demonstrado por Clarkson e Thompson30, 
o uso de antioxidantes pode atrasar a fadiga 
muscular, aumentando a capacidade de tolerar o 
esforço, melhorando a performance dos atletas que 
consomem regularmente o chá verde.

Em um estudo conduzido com homens jovens 
submetidos a exercícios de resistência, o consumo 
de chá verde (2 g de folhas secas deixadas em 
infusão com 200 ml de água quente), 3 vezes ao 
dia por 7 dias, demonstrou redução da formação 
de peróxidos lipídicos e aumento dos níveis 
de glutationa e capacidade antioxidante total, 
contribuindo para a redução de danos oxidativos 
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induzidos pelo exercício31.

Aplicação prática

Suchá de chá verde com suco de limão
 

Ingredientes: 300 ml de chá verde; 1 pedaço 
de gengibre do tamanho de uma moeda; 100 ml de 
suco de limão feito com água de coco (200 ml de 
água de coco para 10 ml de suco de limão); 10 g de 
folhas de hortelã; 1 pitada de cardamomo.  

Modo de preparo: Ferva a água e, em seguida, 
coloque as sementes. Tampar o recipiente. 
Aguarde no mínimo 5 minutos antes de coar. 
Misture os demais ingredientes no liquidificador 
e bata com gelo.

Conclusão

Estratégias nutricionais que possibilitem a 
modulação do organismo do atleta são essenciais 

para reduzir os danos e lesões secundárias ao 
processo oxidativo. Dentro deste contexto, a 
nutrição é uma ciência que considera todos os 
processos fisiológicos e patológicos do organismo, 
os quais sofrem importantes implicações de 
diversos componentes nutricionais. A nutrição 
é, ainda, essencial para promoção, manutenção e 
recuperação da saúde e para a adequada orientação 
de uma dieta funcional para a modulação de 
processos inflamatórios e oxidantes sem, contudo, 
prejudicar as adaptações fisiológicas do exercício, 
proporcionando o equilíbrio orgânico necessário 
para a prevenção da redução do desempenho 
físico, redução de efeitos oxidativos deletérios 
às células e tecidos e dos riscos de infecção, 
principalmente em atletas.
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