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RESUMO 

 

O estado de hidratação é um fator determinante para a prática de atividades físicas. 

Recomenda-se que atletas amadores e de alto rendimento se hidratem adequadamente antes, 

durante e após o exercício físico. Caso as recomendações mínimas de reposição 

hidroeletrolítica não sejam seguidas o desempenho físico e a saúde dos praticantes poderão 

ser comprometidas. Este trabalho tem como objetivo verificar o estado de hidratação e as 

estratégias de reposição hidroeletrolítica de atletas amadores participantes de uma prova de 

triatlhon de aventura de longa duração. A amostra foi composta por oito competidores do sexo 

masculino (30±4 anos de idade; 8±2 % de gordura corporal; 54±4 mlO2.kg-1.min-1 de 

consumo máximo de oxigênio), participantes de uma prova de triatlhon de aventura, realizada 

na região de Diamantina, cujo percurso total foi de 40km. Em média os voluntários fizeram o 

percurso total em 4h27min, sendo que o voluntário mais bem colocado cumpriu a prova em 

3h20min e o último voluntário em 5h50min. Foram registradas as estratégias e medidas 

adotadas de hidratação de cada voluntário antes e durante a realização da prova. Também 

foram feitas medidas de densidade urinária e massa corporal antes e após a chegada de cada 

indivíduo. Os resultados mostram que, em grande maioria, os voluntários não seguiram as 

recomendações de hidratação preconizadas pela literatura científica para este tipo de 

competição. Tal informação foi confirmada pela densidade urinária que apresentou um valor 

médio de 1022±10 antes da prova e 1023±10 após a chegada; o que significa que os mesmos 

apresentaram um quadro de desidratação significativa antes e depois da competição. Também 

foi detectada uma redução de 2,3±0,8% da massa corporal dos indivíduos após a prova, que 

indica uma desidratação mínima. A partir desses dados concluímos que os atletas amadores 

participantes da prova de triatlhon de aventura de longa duração não se hidratam 

adequadamente antes e durante a competição, o que pode ocasionar prejuízos para o seu 

desempenho e problemas de saúde causados pelo estado de desidratação. Sugere-se que, em 

competições esportivas com tais características, sejam adotadas medidas educativas e 

facilitadores que promovam a conscientização e a adoção de medidas de hidratação adequada 

dos participantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um importante nutriente para a nossa sobrevivência e com a prática de exercícios 

físicos, a necessidade de se manter hidratado aumenta cerca de 5x em exercícios de alta 

intensidade e longa duração, quando comparados com a quantidade de água que um indivíduo 

necessita se hidratar em estado de repouso. Se a reposição de líquido não for feita durante 

uma atividade física, o indivíduo corre o risco de ter uma desidratação, alterando a regulação 

da temperatura corporal, diminuindo o desempenho físico e podendo produzir riscos para a 

saúde. Para evitar a desidratação durante provas de alta intensidade e duração, o atleta deve-se 

manter hidratado durante as provas. A desidratação está relacionada com a temperatura 

ambiente, intensidade do exercício, duração, tipo de atividade e também às questões 

fisiológicas como a capacidade aeróbia, idade e sexo. Portanto, a necessidade da reposição 

hídrica está diretamente ligada à intensidade do exercício e à temperatura ambiente, o atleta 

também não deve sentir sede para se hidratar durante o exercício intenso (PERRELA et. al., 

2005). 

A reposição hidroeletrolítica é necessária, pois ajuda em várias funções corporais como 

contrações musculares e transmissão de impulsos nervosos. No esporte, a preocupação com 

uma correta abordagem nutricional que vise aprimorar o desempenho atlético é fundamental, 

uma vez que uma boa nutrição oferece condições básicas para uma boa performance, 

retardando a fadiga e otimizando o desempenho (BROUNS, 2005). Em atividades com mais 

de uma hora de duração, a reposição hídrica deve ser feita como forma de otimizar os 

mecanismos de termorregulação, sendo recomendado a ingestão de carboidratos antes e 

durante o exercício.  

Em atividades físicas de longa duração, entre uma e três horas, deve haver uma reposição 

hídrica e uma oferta de carboidratos durante a prova, sendo recomendada a ingestão de água 

antes e durante o exercício, cloreto de sódio e carboidrato. Para atividades com a duração 

superior a três horas, deve haver reposição hídrica e oferta de carboidratos e sódio, sendo que 

deve ser maior a ingestão de sódio e cloreto (MARQUEZI e LANCHA JUNIOR, 1998).  

A corrida de aventura é um exemplo de atividade física de longa duração, onde são realizadas 

várias modalidades em uma só prova, geralmente são praticadas em ambientes naturais. As 

modalidades esportivas mais praticadas são: trekking, mountain bike, técnicas verticais, 

canoagem, entre outros. Foi criada na Nova Zelândia, na década de 80 e começou a ser 
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praticada no Brasil há cerca de dez anos. Vem crescendo a cada dia, se tornando um esporte 

cada vez mais popular (VIANA e OLIVEIRA, 2010). Nas competições, o objetivo das 

equipes é passar pelos pontos determinados no menor tempo possível, normalmente são 

disponibilizados mapas para a realização das provas, que podem ser feitas individualmente, 

duplas ou em até quartetos, que devem cumprir-la juntos. As provas podem durar cerca de três 

horas, ou até mesmo dias de competição. Por ser uma prova de alta intensidade e longa 

duração, é necessário que os participantes se hidratem de forma adequada para que possam 

concluir a prova com melhor rendimento possível (MURANDÁS e MATTOS, 2009). 

 

1.1. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar o estado de hidratação, as alterações na massa corporal, 

densidade urinária e as estratégias de reposição hidroeletrolítica de atletas amadores 

participantes de uma prova de triathlon de aventura de longa duração. 

 

1.2. Justificativa 

 

Hoje na literatura existem poucos estudos relacionados à importância da hidratação em provas 

de longa duração. É importante que os atletas estejam cientes da importância da hidratação 

para um bom funcionamento do organismo, os conscientizando da necessidade de se hidratar 

antes, durante e depois do exercício físico, não trazendo assim, riscos para a saúde e não 

comprometendo o seu desempenho físico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Função da água no organismo 

 

Um indivíduo saudável contém em média 60% de água distribuída nas células, entre os 

tecidos e circula nas veias e artérias ajudando a formar o sangue. Ela ajuda em várias funções 

do organismo, como: sais minerais, vitaminas, carboidratos e proteínas são levados ao 

organismo através da água; a ureia que é filtrada pelos rins tem seus resíduos eliminados pela 

urina, é transportada pela água; a regulação da temperatura, eliminando o calor em excesso 

pela transpiração. O organismo possui uma quantidade constante de água, mantém um 

equilíbrio entre o que é excretado pela urina, suor e a água ingerida durante o dia. É 

recomendado que o indivíduo beba de 8 a 10 copos de água pura no mínimo por dia, sem 

contar a ingestão dos demais líquidos como refrigerantes, sucos e chás, para manter o 

equilíbrio do organismo. Um corpo bem hidratado terá pele e cabelos mais saudáveis, 

aparência mais jovem, será menos suscetível a doenças e problemas no aparelho urinário e 

digestivo (ZOLLER, 2008). 

 

2.2. Hidratação e exercício físico 

 

Para que o atleta tenha um bom desempenho durante uma prova, é necessário que a água 

corporal e o conteúdo de eletrólitos permaneçam relativamente constantes. Durante a 

realização de exercícios físicos, a perda hídrica aumenta muito quando comparados com os 

níveis de perda hídrica em estado de repouso, pois à medida em que a temperatura corporal 

aumenta, a transpiração se eleva para impedir um superaquecimento (WILMORE e 

COSTILL, 2001). 

O indivíduo sente sede somente bem após a desidratação haver começado, essa sensação é 

regulada pelo hipotálamo e a desenvolve quando a pressão osmótica plasmática é aumentada, 

o mecanismo de sede não mensura o estado de desidratação (WILMORE e COSTILL, 2001). 

Em atividades de média e alta intensidade, especialmente em ambientes com temperaturas 

estressantes, podem ocasionar perdas hídricas pela sudorese, e se não for repostas 

adequadamente, pode levar o indivíduo a desidratação, o que resulta em dificuldade na 

regulação corporal, e pode causar redução no desempenho. Com isso, é necessário que o atleta 
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faça a reposição hídrica para não comprometer o seu desempenho físico durante a realização 

de alguma prova. 

Segundo Cruz et al. (2002), se um atleta não se hidratar adequadamente terá uma desidratação 

e com isso algumas respostas fisiológicas variam intensamente, entre elas: aumento da 

freqüência cardíaca submáxima; diminuição do volume plasmático; redução do débito 

cardíaco; redução do volume sistólico; diminuição do fluxo sanguíneo cutâneo; diminuição da 

produção de suor; redução do fluxo sanguíneo nos músculos ativos; decréscimo do fluxo 

sanguíneo no fígado; aumento da concentração de lactato; redução do tempo total de 

realização do exercício; diminuição do VO2 máx; diminuição da pressão arterial; diminuição 

do rendimento mental; maior solicitação do glicogênio muscular; maior incidência de 

câimbras. Alguns sintomas característicos da desidratação são: dor de cabeça, fadiga, 

diminuição do apetite, intolerância ao calor e outros. 

Além da perda da água corporal durante o exercício, muitos nutrientes, principalmente 

minerais, são perdidos pelo suor. 

Segundo a American College of Sports Medicine (1996), é recomendado que os indivíduos 

ingiram cerca de 500 ml de líquido duas horas antes do exercício físico, para ter uma 

hidratação adequada e ter tempo de excreção suficiente para a excreção da água que foi 

ingerida em excesso. Durante o exercício, é recomendado ingerir de 200 a 300 ml e intervalos 

de 15 minutos, para repor toda a água que foi perdida através do suor. Após a prova é 

recomendado a hidratar para repor o volume de líquido que foi perdido durante a prova, em 

excessiva desidratação é recomendado ingerir cerca de 1,5 L de líquido para cada 1 kg de 

peso perdido. Em provas com maior duração, recomenda-se adicionar carboidratos e 

eletrólitos, pois além de tornar o sabor mais atraente, melhora o desempenho. A reposição de 

líquidos deve ser proporcional à perda de água pelo suor e pela urina. 

 

2.3.  Reposição hidroeletrolítica durante a prática esportiva 

 

As funções corporais dependem de um equilíbrio entre a água e os eletrólitos. Durante a 

prática de exercícios físicos de alta duração e intensidade, há uma grande perda de água e 

eletrólitos presentes no suor humano, que é um filtrado do plasma sanguíneo, e por isso 

contém substâncias como o Sódio (Na), o potássio (K), o magnésio (Mg) e o Cálcio (Ca). 

Concentrações dos eletrólitos no suor variam de acordo com cada indivíduo, são influenciadas 
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pela taxa de transpiração, pelo estado de treinamento e pelo estado da aclimatação ao calor 

(WILMORE e COSTILL, 2001). 

Quando o indivíduo transpira abundantemente, o corpo perde mais água do que eletrólitos, a 

concentração dos eletrólitos aumenta e com isso a pressão osmótica dos líquidos corporais 

eleva. É necessário que haja uma maior reposição de água do que eletrólitos porque apenas 

através da reposição do conteúdo de água os eletrólitos podem retornar as suas concentrações 

normais (WILMORE e COSTILL, 2001). 

Quando os atletas estão bem hidratados, eles tem um melhor desempenho devido a uma 

melhora do sistema cardiovascular e termorregulatório. Em provas de alta intensidade e longa 

duração, o desempenho físico e mental melhora com a suplementação de carboidratos (fonte 

de energia) e pequenas quantidades de cloreto de sódio (ajuda a manter a sede e reduz a 

formação de urina), apresentam efeitos benéficos superiores aos da ingestão apenas de água 

potável (LAMB e SHEHATA, 1999).  

Segundo Lamb e Brodowicz (1986),  ingestão de sódio presente nas bebidas para atletas 

também é indicada para aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico, manter a 

osmolaridade do plasma e o volume plasmático. 

Segundo McArdle et al., (2011), o acréscimo de proteína na bebida que contem carboidrato 

também pode ajudar a retardar a fadiga, quando comparado com a suplementação durante o 

exercício de alta duração e alta intensidade apenas com o carboidrato. 

 

Recomendações para a reposição eletrolítica 

 

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (1999), diz que uma reposição líquida 

adequada auxilia a manter a hidratação e com isso promove a saúde, a segurança e um 

desempenho físico ideal de indivíduos que praticam atividade física regular. Para que não 

ocorra a fadiga, devem ser ingeridos durante o exercício 30 a 60 gramas de carboidrato por 

hora. Na perda de sódio, deve-se adicionar aproximadamente 0,5 a 0,7 gramas de sódio por 

litro de água, para repor o que foi perdido pela sudorese. 

 

Hidratação e reposição eletrolítica em provas de longa duração 
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Atividades de longa duração são geralmente acima de 90 minutos, exigem um grande esforço 

físico e necessitam de uma hidratação maior. São exemplos de provas de longa duração: 

ciclismo, maratona, travessias. 

Segundo Carvalho (2010), o mecanismo de desidratação nessas provas se dá principalmente 

pela perda de suor, o atleta pode chegar a perder até dois litro/hora. Fatores ambientais, 

condicionamento físico e grau de intensidade de esforço influenciam o volume da perda. 

A forma ideal de reposição hidroeletrolítica varia de acordo com cada modalidade. Na corrida 

de longa distância uma forma prática de reposição hidroeletrolítica é o gel de carboidrato, já 

os ciclistas podem andar com garrafinhas de água em suas bicicletas, uso de uma mochila de 

hidratação também é indicado para provas de longa duração. 

Respostas fisiológicas devido a uma desidratação durante um exercício de longa duração 

variam intensamente, são exemplos: diminuição da produção de suor; redução do tempo total 

de realização do exercício; lesões por calor; redução do fluxo sanguíneo nos músculos ativos; 

maior incidência de câimbras (MARINS, 2000). 

2.4.Hipertermia 

 

Durante uma corrida de aventura os competidores estão sujeitos a grande variação de 

temperatura durante a prova por causa da duração e características da atividade em contato 

com a natureza. Principalmente em regiões quentes, há o risco de hipotermia e hipertermia. 

Atividade física, aumento da temperatura ambiental e uso de alguns medicamentos pode 

aumentar a temperatura corporal. A temperatura central ideal é controlada pelo sistema 

nervoso central, produzindo vasodilatação periférica e a sudorese quando os sensores 

nervosos acusam um aumento na temperatura corporal (GARCIA e RODRIGUES, 1998). 

A redução do desempenho físico realizada em ambientes quentes é proporcional a intensidade 

e a duração do exercício, com isso, há um aumento na produção metabólica de calor pelo 

exercício, com um maior esforço fisiológico para manter estável a temperatura corporal 

(HAYMES & WELLS, 1986). 

O estresse térmico ambiental é verificado pelo Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo 

(IBUTG), é medido através de um monitor de estresse térmico.  

A medida da temperatura IBUTG classifica os ambientes quanto ao risco de hipertermia 

(ACSM, 1995). 
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2.5. Corrida de aventura 

 

Surgida na Nova Zelândia, na década de 80 do século passado, a corrida de aventura é uma 

forma de competição praticada em contato direto com a natureza, na qual o competidor utiliza 

obstáculos naturais (rios, montanhas, florestas e outros ambientes) para a prática de 

modalidades esportivas combinadas com orientação (mountain bike, rafting, canoagem, 

trekking, técnicas verticais, natação e outras) em uma só prova (FERREIRA, 2003). No 

Brasil, a corrida de aventura começou a ser praticada há pouco mais de dez anos, porém vem 

passando por um processo de desenvolvimento, comprovado pelo aumento no número de 

praticantes, pela realização de novas provas e o interesse que desperta em novos adeptos, 

simpatizantes e na mídia (DELMONEGO JUNIOR et. al., 2008). 

Nesse tipo de competição as equipes têm como objetivo passar por pontos de controle (PC), 

determinados previamente pela coordenação da prova no menor tempo possível. Geralmente, 

as provas são disputadas por equipes mistas (dois a quatro componentes) ou solo, em que os 

participantes precisam conhecer técnicas de orientação e deverão manter-se juntos durante 

toda a prova. Existe uma grande variabilidade nas distâncias e, conseqüentemente, de duração 

das provas (LEVADA-PIRES et. al., 2010). Algumas podem ser realizadas em apenas um dia 

com as “adventure sprint races” (três a vinte e quatro horas) e outras chegam a ser realizadas 

em até dez dias, conhecidas como “expedition races” (ANTUNES et. al., 2006). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.2. Amostra 
 

Participaram como voluntários desse estudo oito competidores treinados, amadores, na faixa 

etária de 18 a 35 anos, do sexo masculino, participantes de uma prova de triatlhon de 

aventura, realizada na região de Diamantina-MG. O percurso total foi de 40 km, sendo 10 km 

de trekking, 30 km de mountain bike. Além disso, os voluntários praticaram uma técnica 

vertical (tirolesa) de aproximadamente 100 metros. 

 

Critérios de inclusão 

 
Foram condições para participação no presente estudo: 

 Faixa etária de 18 a 35 anos de idade; 

 Sexo masculino; 

 Regularmente inscrito na competição; 

 Não fazer uso de medicamentos com ação antiinflamatória. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Após o período de inscrição, os competidores inscritos na prova foram convidados a participar 

de forma voluntária no estudo. Inicialmente, os voluntários receberam uma explicação sobre 

os objetivos da pesquisa.  

A maior preocupação no desenvolvimento dos procedimentos metodológicos de coleta de 

dados em estudos com essa característica, ou seja, coleta de dados realizada durante uma 

prova esportiva é evitar uma interferência negativa no desempenho dos competidores. Já que 

o objetivo do competidor é a realização do percurso em menor tempo possível, foram 

adotados procedimentos de coleta de dados que interfiram minimamente no seu desempenho. 

 

Avaliação da composição corporal  
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A avaliação da composição corporal foi realizada segundo o método de estimativa do 

percentual de gordura corporal (%G) pelas medidas de dobras cutâneas, com a utilização de 

um plicômetro de marca LANGE. Foram feitas medidas de 3 (três) dobras cutâneas, peito 

(Pt), abdominal (Ab) e coxa (Cx), para a estimativa da composição corporal.  

EQUAÇÃO 1 (POLLOCK, SCMIDT e JACKSON,1980): 

DC = 1, 109380 – 0,0008267 x ( 3 PC) + 0,0000016 x (( 3 PC)
2 
– 0,0002574 x idade) 

 

O resultado obtido foi então utilizado na equação 2 (BROZEK et al., 1963), para obtenção do 

percentual de gordura corporal.  

EQUAÇÃO 2: 

%G = (4,57 / DC) – 4,142 x 100 

A massa corporal e a estatura foram medidos em balança mecânica com estadiomêtro 

(FILIZOLA).  

 

Estimativa do consumo máximo de oxigênio estimado 

 

 O  VO2max  foi estimado por método indireto. Para essa medida, cada indivíduo foi submetido 

a um exercício de intensidade progressiva no ciclo-ergômetro padrão MONARK (6 metros) 

de acordo com o protocolo de Balke (ACSM, 1995). 

O valor máximo de potência (W) atingido por cada voluntário era registrado e utilizado, para 

determinação do VO2 max estimado  dos mesmos, na seguinte fórmula: 

 
EQUAÇÃO 3: 

VO2 max estimado (mlO2.kg
-1

.min
-1

) = 300 + (12 x W) / massa do indivíduo (kg) 

 

Este valor foi determinado como o momento a partir do qual o indivíduo não conseguiu 

manter a potência atingida ou apresentar qualquer sintoma, determinado previamente, que 

impossibilite a continuação do exercício.  
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o  Variáveis de coletadas durante e prova 

 

3.2.1. Estratégia de hidratação  

 

No dia anterior a competição, após o congresso técnico, foi feita uma reunião com os 

voluntários onde foram orientados a anotar em uma ficha, que foi entregue a cada voluntário, 

a sua alimentação e os procedimentos de hidratação prévios no dia prova. Além disso, na 

mesma ficha os voluntários anotaram a estratégia de alimentação, hidratação e reposição 

eletrolítica que pretendiam utilizar durante a prova. Também foi entregue um copo plástico 

contendo medidas para que eles fizessem as medidas corretas do que foi ingerido antes da 

prova e do que eles levaram para ingerir durante a prova. 

 No dia da prova, as informações estabelecidas pelo voluntário em sua estratégia foram 

confirmadas pelos pesquisadores. Ao final da prova, os pesquisadores fizeram uma 

comparação entre as informações estabelecidas na estratégia da prova e as quantidades 

realmente consumidas durante a prova. 

 

3.2.2. Massa corporal  

 

Antes e após a prova os indivíduos foram orientados a esvaziarem a bexiga. Após esse 

procedimento, os atletas foram encaminhados até uma sala, onde foram orientados a ficar 

apenas de calção para que fossem pesados, utilizando-se uma balança eletrônica (Filizola) 

com precisão de 0,05 kg para a determinação da massa corporal. 

 

3.2.3. Gravidade específica da urina 

 

Também antes e após a prova foram coletadas amostras de urina para a avaliação da 

gravidade específica da urina. Esta medida foi feita por um refratômetro (NATA, 2000). 

 

3.2.4. Estresse térmico  

 

O estresse térmico ambiental durante a prova foi verificado pelo Índice de Bulbo Úmido 

Termômetro de Globo (IBUTG) por meio de um monitor de estresse térmico. O IBUTG foi 

calculado a partir da fórmula para ambientes externos, considerando-se as temperaturas de 
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bulbo úmido (Tu), globo negro (Tg) e seco (Tb) na Equação: IBUTG (°C) = 0,7 Tu + 0,2 T(g) 

+ 0,1 (Tb) (ROBERTS, SHUMAN & SMITH, 1987). 

 

o Análise dos dados 

 

Inicialmente os dados foram tratados pela estatística descritiva. Foi feita uma análise 

quantitativa e qualitativa para comparar as estratégias de reposição de líquidos e a os 

procedimentos realmente utilizados. A análise da freqüência cardíaca e do IBUTG durante a 

prova foi feita de forma descritiva para caracterização da intensidade competição. Os valores 

coletados antes e após a prova (massa corporal, densidade urinária foram comparados pela 

aplicação do teste t de Student ( P<0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

Na tabela 1 abaixo apresentamos caracterização dos voluntários, idade, estatura, percentual de 

gordura corporal e VO2 máximo. 

 
Idade 

(anos) 

Estatura 

(cm) 

Gordura Corporal  

(%) 

VO2max 

(ml.O2.kg-1.min-1) 

V1 32 181 9 48 

V2 26 180 6,4 52,3 

V3 29 169 8,9 53,9 

V4 25 164 5,9 56,8 

V5 26 176 9,5 53,9 

V6 35 173 7,4 59,7 

V7 35 175 11,31 50,2 

V8 35 168 6,8 58,09 

Média 30 173 8 54 

DP 4 6 2 4 

 

 

Tabela 2 – Massa corporal (kg) antes e imediatamente após a prova de triathlon de aventura 

(n=8) 

 

Massa 

corporal Pré  

Massa 

corporal Pós 

Redução da massa corporal 

pós 

Tempo total 

de prova 

 (kg) (kg) (kg) % (min) 

V1 86,6 85,5 -1,1 1,3 288 

V2 69,1 66,3 -2,8 4,1 247 

V3 64,7 63,4 -1,3 2,0 348 

V4 61,3 59,9 -1,4 2,3 216 

V5 79,4 77,9 -1,5 1,9 269 

V6 63,4 62 -1,4 2,2 200 

V7 72 70,4 -1,6 2,2 350 

V8 55,1 53,7 -1,4 2,5 220 

Média 68,95 67,39 1,56 2,3 267 

DP 10,2 10,3 0,5 0,8 58 

 

 

A tabela 2 mostra que no presente estudo houve uma perda significativa de massa corporal de 

2,3%, sendo que o voluntário que mais perdeu foram 4,1% e o que perdeu menos, perdeu 

1,3%. Também nos mostra o tempo total de prova de cada voluntário, sendo que a média foi 

de 267 minutos, o vencedor da prova, completou em 200 minutos e o voluntário que 

completou a prova em maior tempo, fez 348 minutos. 
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Tabela 3 – Temperatura bulbu úmido, temperatura bulbo seco, temperatura de globo, IBUTG 

e classificação do risco da temperatura durante a prova de triathlon de aventura. 

Tempo 

de 

prova 

Temperatura 

bulbo úmido 

(
O

C) 

Temperatura 

bulbo seco 

(  
O

C) 

Temperatura 

de globo  

(
O

C) 

IBUTG Classificação do risco 

07:00 13,8 16,8 18,1 15,1 Baixo para hipertermia 

07:10 13,4 17,0 17,5 14,6 Baixo para hipertermia 

07:20 13,4 17,1 17,6 14,7 Baixo para hipertermia 

07:30 13,6 17,6 18,2 14,9 Baixo para hipertermia 

07:40 13,5 17,7 18,2 14,9 Baixo para hipertermia 

07:50 13,2 17,5 16,8 14,3 Baixo para hipertermia 

08:00 13,7 17,4 18,3 15,1 Baixo para hipertermia 

08:10 12,5 15,8 19,4 14,6 Baixo para hipertermia 

08:20 14,1 18,4 24,0 17,0 Baixo para hipertermia 

08:30 12,4 15,1 22,1 15,3 Baixo para hipertermia 

08:40 11,1 13,2 21,1 14,1 Baixo para hipertermia 

08:50 12,4 15,2 17,5 14,0 Baixo para hipertermia 

09:00 15,0 18,3 24,1 17,7 Baixo para hipertermia 

09:10 12,7 16,7 22,1 15,5 Baixo para hipertermia 

09:20 13,8 18,6 29,9 18,6 Moderado para hipertermia 

09:30 14,0 18,7 27,2 18,0 Baixo para hipertermia 

09:40 15,3 19,4 33,8 20,9 Moderado para hipertermia 

09:50 14,5 20,1 29,3 19,0 Moderado para hipertermia 

10:00 15,8 23,1 36,1 21,9 Moderado para hipertermia 

10:10 16,0 22,4 36,9 22,3 Moderado para hipertermia 

10:20 16,0 23,3 37,3 22,4 Moderado para hipertermia 

10:30 16,5 25,4 39,9 23,5 Alto para hipertermia 

10:40 15,1 21,3 32,2 20,2 Moderado para hipertermia 

10:50 16,4 23,3 27,8 19,9 Moderado para hipertermia 

11:00 16,3 24,2 28,7 20,0 Moderado para hipertermia 

11:10 14,8 23,0 25,9 18,1 Moderado para hipertermia 

11:20 15,9 24,7 37,7 22,4 Moderado para hipertermia 

11:30 16,4 25,1 37,8 22,8 Moderado para hipertermia 

11:40 17,0 25,5 38,1 23,3 Alto para hipertermia 

11:50 18,0 29,2 40,7 24,8 Alto para hipertermia 

12:00 16,7 24,4 40,3 23,8 Alto para hipertermia 

12:10 17,9 28,4 44,9 26,0 Alto para hipertermia 

12:20 18,5 29,2 43,7 26,1 Alto para hipertermia 

12:30 17,5 26,4 42,2 24,9 Alto para hipertermia 

12:40 16,8 25,4 39,8 23,7 Alto para hipertermia 

12:50 19,7 28,8 42,7 26,6 Alto para hipertermia 

13:00 18,3 28,4 43,2 25,7 Alto para hipertermia 

13:10 18,3 29,2 44,4 26,2 Alto para hipertermia 

13:20 18,1 29,2 43,0 25,5 Alto para hipertermia 

13:30 17,4 29,0 38,8 23,8 Alto para hipertermia 

13:40 18,7 29,9 44,3 26,4 Alto para hipertermia 

13:50 17,1 27,1 36,7 23,0 Moderado para hipertermia 
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A tabela 3 nos mostra as condições ambientas durante a realização do triathlon de aventura. 

Nela verificamos que a temperatura ambiente esteve elevada em alguns pontos, o que também 

pode ter afetado no desempenho dos voluntários. Os resultados da classificação são de acordo 

com a tabela de classificação do risco de hiper e hipotermia em função da temperatura IBUTG 

(POWERS & HOWLEY, 1990). 

  

Tabela 4 – Gravidade específica da urina antes e imediatamente após a prova de triathlon de 

aventura (n=8) 

 

Gravidade específica da urina 

pré 

Gravidade específica da urina 

pós 

Voluntários   Classificação   Classificação 

v1 1024 Significativa 1030 Significativa 

v2 1020 Mínima 1014 Mínima 

v3 1034 Grave 1038 Grave 

v4 1018 Mínima 1022 Significativa 

v5 1028 Significativa 1030 Significativa 

v6 1030 Significativa 1028 Significativa 

v7 1016 Mínima 1012 Mínima 

v8 1002 Eu-Hidratação 1012 Mínima 

Média 1021,5 Significativa 1023,25 Significativa 

DP 1024  1030  

 

 

A tabela 4 apresenta as diferenças na gravidade específica da urina de cada voluntário. 

Comparando os resultados da gravidade específica da urina pré e pós-prova, de acordo com a 

tabela de índices de estado de hidratação, quase todos os voluntários já apresentavam algum 

nível de desidratação antes do início da prova e todos completaram a prova desidratados. Na 

média eles estavam em um estado de desidratação significativa, sendo que o voluntário que 

mais estava desidratado, já apresentava uma desidratação grave antes do início da prova. 

 

 

A tabela 5 mostra o que foi ingerido pelos voluntários antes da prova. Verificamos que os 

voluntários ingerem pouca quantidade de água, não seguindo o que é recomendado pela 

literatura. 
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Tabela 5 –  Hidratação dos voluntários antes da prova 

Voluntário Ingestão antes da prova 

V1  110 ml água;  

 100 ml café 

V2  100 ml de água,  

 100 ml de repositor Golly,  

 275 ml suco de maracujá 

V3  500 ml água + suplemento proteico 

V4  300 ml café,  

 200 ml água 

V5  400 ml de maltodextrina,  

 269 ml red Bull 

 200 ml de água 

V6  Iogurte – 75 ml,  

 Café – 100 ml,  

 Água – 150 ml,  

 Suco de manga – 250 ml,  

 Hidrotônico – 250 ml 

V7  300 ml água,  

 100 ml de café 

V8  100 ml água 

 

 

A tabela 6 mostra as estratégias de reposição hidroeletrolítica que eles pretendiam utilizar 

durante a prova e o que foi realmente utilizado por eles durante a prova. Para a prova a 

maioria dos voluntários levaram uma boa quantidade de bebidas hidroeletrolíticas e ingeriram 

água nos postos de controle. Observamos também que os voluntários não ingerem tudo o que 

eles levam para a prova. 
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Tabela 6 - Estratégias de reposição hidroeletrolítica e ingestão durante a prova 

 Estratégia durante a prova Ingestão durante a prova 

V1  700 ml de Amino  energy (amino 

ácido, cafeína, chá-verde); 

 900 ml de suco skinka 

 300 ml 

 

 900 ml 

 1000 ml água nos 

PCs 

V2  Isotônico Golly  com água 1200 ml; 

 Carboidrato em gel 4; 

 Maltodextrina com 1000 ml; 

 550 ml 

 4 

 700 ml 

V3  Água + malto na garrafa 1000 ml; 

 Água 2000 ml; 

 

 800 ml 

 1150 ml 

 600 ml nos PCs 

V4  Água 500 ml  500 ml 

 450 ml suco skinka 

 500 ml água 

V5  Malto 1500 ml; 

 Malto + suum 700 ml; 

 Red bull 269 ml 

 1270 ml 

 700 ml 

 269 ml 

 350ml água nos PCs 

V6  Gatorade; 

 Carbomaxx (malto, frutose, dextrose e 

sais) – 600 ml; 

 Suum repositor hidroeletrolítico – 300 

ml 

 100 ml 

 350 ml 

 

 300 ml 

 500ml água nos PCs 

V7  Maltodextrina 650 ml; 

 Maltodextrina 500 ml; 

 Água 1300 ml 

 300 ml 

 500 ml 

 700 ml 

 1300ml água PCs 

V8  4 saches de VO2  2 

 700ml água PCs 
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5. DISCUSSÃO 

 

O estado de hidratação é um fator importante para um indivíduo realizar exercícios físicos. 

Com isso, é importante que ele se mantenha hidratação antes, durante e após a atividade 

física, e assim, ele não sofra com as consequências da desidratação. Os dados do presente 

estudo foram coletados durante um triathlon de aventura, cuja duração foi em média 4h e 27 

min, em que os voluntários competiram em 3 modalidades com características diferentes: 

mountain bike, trekking e tirolesa. 

Em determinados momentos da prova o risco para hipertermia foi de moderado a alto e 1/3 da 

prova foi realizada com alto risco de hipertermia. Isto aumenta a importância da reposição 

hidroeletrolítica. Segundo Powers & Howley (1998), para evitar que os voluntários sofram os 

efeitos da alta temperatura, algumas medidas preventivas podem ser tomadas, como ingerir 

água em abundância antes e durante toda a atividade física, evitar exposição ao sol. Se todas 

essas recomendações tivessem sido seguidas pelos nossos voluntários, eles teriam tido menos 

problemas no desempenho físico devido a temperatura ambiental. 

Em relação ao estado de hidratação dos voluntários, verificamos que 90% deles já 

apresentavam algum estado de desidratação antes do início da competição e que após, todos 

eles chegaram desidratados, isso pode ter afetado o desempenho de todos eles, que 

consequentemente poderiam ter tido melhores resultados caso não estivessem em algum 

estado de desidratação. 

Segundo a Spanish Federation of Sport Medicine (SFSM), é recomendado que os atletas se 

hidratem sempre durante os treinamentos. Marins e Ferreira (2005), dizem que o atleta não 

deve fazer algo em uma competição se não tiver testado durante o treinamento. Por isso, é 

importante que o atleta aumente o consumo de líquidos durante o treinamento, para que haja 

uma adaptação do organismo e um costume do atleta em estar sempre se hidratando durante 

uma competição. 

A National Athletic Trainer’s Association (NATA) recomenda que duas a três horas antes do 

exercício, o atleta tome de 500 a 600 ml de água ou outra bebida esportiva; 10 a 20 minutos 

antes do exercício, ingerir de 200 a 300 ml e durante o exercício a reposição deve ser próxima 

a perda de suor para pelo menos manter a hidratação e após o exercício, o objetivo da 

hidratação é de corrigir as perdas líquidas que ocorreu durante a prova. Já o American College 

of Sports Medicine (ACSM), recomenda a ingestão de 500 ml de líquido duas horas antes do 
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exercício; durante a prova, procurar se hidratar desde o início e em intervalos regulares, para 

repor o que foi perdido pela sudorese. A pouca ingestão de líquido dos nossos voluntários 

antes da prova pode ter influenciado no resultado final da prova, já que apenas 5 dos 8 

voluntários seguiram o que é recomendado pela literatura. 

A ingestão regular de fluídos, prevenindo a desidratação é importante para o bem estar físico 

e mental, isso é válido para todas as pessoas e não somente para os atletas (TAVARES, 

2008). Quando o atleta inicia a prova em algum estado de desidratação, ele sofre com os 

efeitos causados pela desidratação, como a diminuição do volume plasmático e o aumento da 

osmolaridade (MURRAY, 1997; MACHADO-MOREIRA et al, 2006). Com isso, os atletas 

são prejudicados antes mesmo do início da competição devido ao seu estado de desidratação. 

O estado de desidratação também altera a concentração de sódio no plasma, pois possui 

relação direta com a quantidade de líquido corporal circulante (TAVARES, 2008). Com isso, 

são recomendadas bebidas a base de sódio em exercícios com duração maior que uma hora 

(ACSM, 1996). Além de melhorar o gosto, o sódio também promove retenção de líquidos do 

indivíduo. Também são recomendadas bebidas com carboidratos e eletrólitos. Ranchordas 

(2012), realizou uma pesquisa de revisão com o objetivo de recomendar a atletas de corrida de 

aventura recursos nutricionais para realizar melhor as competições, e para ele a ingestão de 

carboidrato é necessária em provas de longa duração para repor os estoques de glicogênio. 

Verificamos em nosso estudo que a maioria dos atletas ingeriram mais bebidas com 

carboidratos, como por exemplo carboidratos em gel, maltodextrina e carbomaxx, o que pode 

ter contribuído positivamente no desempenho físico durante a competição. Já bebidas com 

concentrações de sais foram pouco ingeridas pelos nossos voluntários.  

Algumas bebidas ingeridas por nossos voluntários nos chamaram atenção, como o red Bull e 

o chá verde, pois são bebidas que normalmente não costumamos ver atletas ingerindo durante 

as provas. O red Bull é uma bebida energética e vem sendo estudada como um suplemento 

que melhora o desempenho físico (GEUSS et al, 1994). Essas bebidas energéticas produzem 

um aumento significativo na resistência muscular em atletas treinados (MARRA et al, 2009). 

Elas contém várias substâncias com múltiplos efeitos no metabolismo humano, como por 

exemplo a cafeína que acelera o metabolismo (ARNAUD, 1998). Segundo o site Runner's 

World, o chá verde, vem sendo muito recomendado para a corrida, devido ter a cafeína que 

aumenta a resistência e por ser um facilitador dos mecanismos pelos quais o corpo queima 

gordura para produzir energia. O red Bull e o chá verde possuem basicamente a mesma 
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composição energética. A cafeína presente nas composições, pode ter ajudado a aumentar a 

ressíntese de glicogênio, melhorar o desempenho de resistência (RANCHORDAS, 2012).  Por 

outro lado a cafeína pode ter contribuído para uma perda maior de água devido o seu efeito no 

metabolismo, fazendo com que ele possa ter se desidratado mais, devido o seu efeito. 

Vidal e Dinardi (2010), analisaram as variáveis fisiológicas de atletas durante uma corrida de 

aventura, os atletas apresentaram após a prova diferença de peso corporal de 1 kg a 4,5 kg e 

concluíram que a ingestão calórica durante a prova não foi suficiente para suprir o que foi 

gasto durante a prova. A média de perda de peso corporal durante o nosso estudo foi de 1,56 

kg, o que também nos leva a concluir que o que foi ingerido pelos atletas durante a prova não 

foi suficiente para repor o que foi perdido na prova. 

Ranchordas (2012), diz que realizar pesquisa nessa área nutricional de corredores é um 

desafio para nós e que os estudos indicam que os competidores não atendem as 

recomendações nutricionais vindas da literatura. 

Para acabar com esses problemas causados pela desidratação é necessário haver uma 

conscientização dos atletas a respeito da importância da hidratação. Seria interessante se os 

organizadores de corridas de longa duração e diversos outros eventos de desempenho físico, 

procurassem mostrar aos participantes a necessidade de se estar hidratado durante as provas, 

os benefícios que a hidratação trás aos atletas e os problemas que a falta dela pode causar. 

Isso pode ser feito através de palestras, apresentação de vídeos com relatos de estudantes do 

assunto, distribuição de panfletos. Tudo isso pode ser feito nos dias que antecedem a corrida 

para tentar gerar essa conscientização dos atletas e não deixar que a desidratação influencie 

nos resultados das provas. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os atletas amadores participantes da prova de triathlon de aventura de longa 

duração não se hidratam adequadamente antes e durante a competição, o que pode ocasionar 

prejuízos para o seu desempenho e problemas de saúde causados pelo estado de desidratação. 

Sugere-se que, em competições esportivas com tais características, que contam com a 

participação de atletas amadores, sejam adotadas medidas educativas e facilitadores que 

promovam a conscientização e a adoção de medidas de hidratação adequada dos participantes. 
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