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RESUMO 

 

O estudo teve por objetivo identificar e avaliar possíveis sinais e sintomas do excesso de 

treinamento físico em triatletas amadores. Para a realização da pesquisa foram selecionados 

35 triatletas de diferentes níveis de competição, de ambos os sexos, sendo 20 homens e 15 

mulheres, e de idade entre 22 e 49 anos. Foi aplicado um questionário elaborado para detectar 

sinais e sintomas do excesso de treinamento físico com perguntas relacionadas ao treinamento 

físico, padrão de sono e dietético, padrão de repouso e recuperação, motivação para os treinos 

e competições, presença de doenças crônico-degenerativas e uso de medicamentos, atividade 

de trabalho e/ou estudo, sinais e sintomas do estresse físico e psicológico e associação com o 

treinamento físico e hábitos de vida. A pesquisa detectou que dentre os principais resultados 

observados de acordo com cada uma das variáveis analisadas pelo questionário, a maioria dos 

atletas não apresentam sinais e sintomas do excesso de treinamento, porém os resultados 

devem ser observados individualmente, assim, nota-se alguns sinais e sintomas em alguns 

sujeitos da amostra. Ao realizar uma análise dos atletas individualmente é um indicativo mais 

sugestivo para detectar alterações psicológicas do overtraining, como também o 

monitoramento do humor durante o treinamento. Essa é a prática mais condizente para se 

prevenir o overtraining. 

Palavras-chave: Atletas; Overtraining; POMS; Sobrecarga; Triátlon.  
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1. INTRODUÇÃO 

O treinamento para incremento da capacidade atlética pode ser definido como a 

repetição sistemática de exercícios físicos e envolve um processo de sobrecarga, o qual gera 

alteração na homeostase do organismo e fadiga aguda com a consequente melhora do 

desempenho esportivo1,2. A sobrecarga, por sua vez, refere-se ao aumento progressivo e 

sistemático de algumas variáveis do treinamento, com objetivo de melhorar o desempenho do 

atleta3, onde as principais delas são a intensidade (carga de treinamento); a duração (tempo de 

treinamento); e a frequência (número de sessões de treino semanais). Ainda nas variáveis, 

tem-se o princípio da especificidade (treinar especificamente a musculatura envolvida na 

modalidade) e o princípio da reversibilidade (perda das adaptações desenvolvidas com o 

treinamento, na mesma velocidade em que foram adquiridas)4.  

O treinamento competitivo, que envolve alta sobrecarga, gera uma ligeira fadiga e 

redução no desempenho, no entanto, com uma periodização correta, acompanhada por 

períodos adequados de recuperação, resultará em supercompensação5. 

A supercompensação é caracterizada pela aplicação de uma alta carga de trabalho, que 

gerará uma diminuição das reservas energéticas do organismo. Para repor essas reservas 

perdidas, é necessário tempo para recuperação, e esse tempo deve ser equivalente à 

intensidade e volume do trabalho executado. Se a carga for excessivamente forte, o organismo 

será capaz de repor as reservas energéticas perdidas após o repouso, em seguida o organismo 

se prepara para sofrer um novo desgaste, se for mais forte que o anterior, gera a 

supercompensação, que é composta por um período de recuperação e um período de 

restauração aumentada6. É complicado identificar, o momento exato da supercompensação e, 

por consequência, quando aplicar uma nova sobrecarga e como determinar a taxa de aumento 

das variáveis de intensidade e volume para cada atleta nas diferentes fases do treinamento7.  

Quando um treino prolongado com sobrecarga excessiva é realizado sem uma 

recuperação adequada, muitas das alterações fisiológicas positivas associadas ao treinamento 

físico são prejudicadas8, o que pode resultar na instalação da síndrome do excesso de 

treinamento: sobretreino ou overtraining5. O overtraining é uma síndrome de origem 

multifatorial caracterizada por uma diminuição do desempenho e resposta ao treinamento em 

atletas saudáveis9 e tem como característica a condição de fadiga duradoura e diminuição no 

desempenho10,14,15,16,17, crônica e persistente3. É resultado de um desequilíbrio entre o 

treinamento, a competição e a recuperação3,5, ocasionando alterações que podem interferir nos 
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aspectos fisiológicos, físicos, emocionais e, consequentemente, no desempenho do 

atleta9,10,17,18.  

Na literatura científica não existe definição para a terminologia overtraining; o que 

importa é distinguir as diferenças entre os estados de “overtraining” e “overreaching”, tendo 

em vista que ambos os termos envolvem respostas fisiológicas e psicológicas semelhantes9. 

Em uma sessão de treinamento, é normal que sejam induzidos os sinais e sintomas de forma 

transitória, capazes de constituir o chamado overreaching. Nesse estado, o atleta se recupera 

em aproximadamente duas semanas, com o desaparecimento completo dos sinais e sintomas. 

Geralmente o overreaching é considerado como uma parte vital do treinamento por 

desencadear um processo de supercompensação intenso, gerando assim, a melhora do 

desempenho. O overtraining, por outro lado, requer repouso e tratamento por um período 

acima de três meses3.  

As consequências do overtraining podem variar bastante e as alterações fisiológicas e 

psicológicas mais comuns reportadas pelos atletas são: a frequência cardíaca de repouso 

aumentada logo pela manhã ou durante o sono; músculos doloridos; alteração do estado de 

humor; infecção recorrente; fadiga crônica; fraqueza muscular; motivação reduzida; aumento 

do esforço percebido durante o exercício; fraco desempenho; distúrbios do sono; estado de 

humor alterado; perda de apetite e distúrbios gastrintestinais8. Apesar de tais alterações serem 

observadas, são escassos os estudos para que um diagnóstico seja estabelecido, no entanto, a 

fadiga crônica9,20 a queda do desempenho e o estado de humor, têm sido usados como bons 

indicadores da síndrome14.  

Os marcadores do overtraining são definidos como alterações físicas, químicas, 

fisiológicas ou psicológicas associadas ao excesso de treinamento e aos estímulos que 

antecedem ou acompanham o surgimento da síndrome, logo, algumas dessas alterações, 

normalmente relacionadas aos treinos, têm sido propostas como potenciais marcadores da 

síndrome do excesso de treinamento7. Os marcadores se confundem com as respostas 

positivas relacionadas ao treinamento (supercompensação), sendo difícil desassociá-lo23.  

Cunha, Ribeiro & Oliveira22 afirmam que há uma relação muito sensível entre o 

desempenho ótimo e uma redução crônica no mesmo, no entanto, o constante monitoramento 

através de exames laboratoriais e de forma mais simples, com a aplicação de questionários, 

que avaliam o Perfil do Estado de Humor (POMS) e questionários sobre a vida cotidiana, é 

possível obter dicas de possíveis sinais e sintomas. 
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O POMS é um instrumento de avaliação dos estados de humor que foi desenvolvido a 

partir do final dos anos 1950, sendo utilizado para observação de estados de diferentes 

momentos de alterações de humor em pacientes psiquiátricos. Esse instrumento abrange 65 

itens e mede seis fatores de humor: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão 

mental23. Em 1980 o POMS foi utilizado na área do exercício físico e do esporte, pelo 

psicólogo do esporte americano, William Morgan, com o objetivo de avaliar o perfil de estado 

de humor dos atletas americanos. No Brasil, o POMS foi estudado em população de atletas 

em 1993, e em 300 atletas de seleções brasileiras em 1996, possibilitando a adaptação do 

POMS para atletas adultos de alto rendimento24. 

A ocorrência de overtraining está relacionada ao ritmo de treinos, de competições, 

problemas familiares e financeiros, alimentação inadequada, conciliação entre trabalho, 

estudo e treinamento, condições médicas pré-existentes e principalmente à estrutura e 

planejamento dos treinos, associado à uma recuperação insuficiente, excedendo a tolerância 

do atleta25. 

A síndrome do excesso de treinamento aparece em diferentes modalidades, 

geralmente, as mais propícias são aquelas que envolvem grandes cargas e volumes de 

treinamento e com alta intensidade, como, por exemplo, a corrida, a natação, o ciclismo e o 

triátlon. A prática do triátlon, por exigir muito da capacidade física, resulta em adaptações 

fisiológicas significativas em praticamente todos os sistemas corporais, para que o atleta seja 

capaz de atingir seus objetivos13.  

O triátlon é uma modalidade esportiva que contempla num só evento três modalidades 

de endurance, realizadas consecutivamente: natação, ciclismo e corrida11,12. Nesse esporte, os 

atletas devem possuir capacidade de desempenho nas três modalidades no decorrer das 

provas. É considerado o esporte de destaque e com ampla participação mundial2. O triátlon 

pode se apresentar como modalidade cíclica, com peculiaridades no que se refere ao processo 

de preparação e competições devido às modificações do gesto técnico em dois momentos de 

prova: as transições25.  

O fator determinante para o sucesso na modalidade está na capacidade de suportar um 

grande gasto de energia por um longo período de tempo2,12. Para a realização das provas de 

longa duração, o esforço exigido pelos atletas de nível elevado pode durar em média um 

período de quatro horas para o meio short triátlon e nove horas para o ironman2. O ironman é 
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a prova de ultradistância mais extensa, totalizando um percurso de aproximadamente 

226km26. 

Diante desse contexto, o presente estudo tem por objetivo identificar sinais e sintomas 

do excesso de treinamento físico em triatletas amadores. 

 

2. METODOLOGIA 

Foram selecionados 35 triatletas de diferentes níveis de competição, de ambos os 

sexos, sendo 20 homens e 15 mulheres, e de idade entre 22 e 49 anos. Os atletas envolvidos 

na pesquisa possuem histórico de resultados em competições em diversos níveis, tais como 

estadual, nacional e mundial, além de todos possuírem orientação profissional e periodização 

dos treinos. Para a elaboração do questionário foi realizado um estudo cuidadoso da literatura 

especializada, identificando os sinais e sintomas da síndrome do excesso de treinamento mais 

frequentemente observados. Os questionários foram aplicados logo após os treinos dos atletas 

e os locais de aplicação foram Parque Pedra da Cebola, Ilha do Boi e Clube Ítalo Brasileiro, 

localizados na Grande Vitoria, Espírito Santo. 

O projeto aplicado e o instrumento de coleta foram submetidos ao comitê de ética da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Foi elaborado um questionário com 59 

perguntas para detectar sinais e sintomas do excesso de treinamento físico com perguntas 

relacionadas ao treinamento físico, padrão de sono e dietético, padrão de repouso e 

recuperação, motivação para os treinos e competições, presença de doenças crônico-

degenerativas e uso de medicamentos, atividade de trabalho e/ou estudo, sinais e sintomas do 

estresse físico e psicológico e associação com o treinamento físico e hábitos de vida adaptado 

do seguinte artigo científico de Ackel-D'Elia et al.27 . 

Também dentro da bateria de questões foi aplicado o teste do POMS, onde foram 

avaliadas as alterações do estado de humor através da avaliação de escores atribuídos a seis 

fatores de humor: tensão-ansiedade, depressão-desânimo, raiva-hostilidade, vigor-atividade, 

fadiga-inércia e confusão mental-perplexidade28,33. Esse teste permite avaliar o estado de 

humor durante os treinamentos e na recuperação, assim como nos períodos pré-competitivos e 

competitivos no esporte29. 

A aplicação do teste POMS tem demonstrado que atletas de sucesso em diferentes 

modalidades esportivas possuem saúde mental e emocional superior à da população geral, 
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apresentando níveis inferiores de ansiedade e depressão quando comparados aos atletas de 

menor sucesso esportivo ou com a população de não atletas23.  

A avaliação pelo teste POMS dos atletas de sucesso mostram um perfil em formato de 

“iceberg” (Figura 1), onde o fator vigor está acima da média da população, enquanto que os 

fatores negativos, tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental estão abaixo aos da 

média da população geral. Por exemplo, indivíduos em estado de overtraining tendem a 

apresentar um perfil POMS em “iceberg” invertido, ou seja, os fatores negativos estão bem 

acima da média da população, enquanto o fator positivo (vigor) se encontra abaixo da média. 

Além disso, a aplicação do teste POMS permite identificar estados de alterações emocionais 

não relacionados ao overtraining, e sim à distúrbios emocionais que também levariam à queda 

de desempenho físico28,33 

Por exemplo, na Figura 1 está ilustrado o “perfil iceberg” obtido com a aplicação do 

teste POMS em frequentadores de academia e atletas de elite com e sem sinais de 

overtraining. O gráfico abaixo fez parte de outro trabalho científico publicado pelo orientador 

do presente estudo26,33 

 
Figura 1: Comparação do perfil POMS de frequentadores de academia (♦) com o de atletas 

de elite com sinais de overtraining (▴) e atletas de elite sem sinais de overtraining ( ). 

 

Pelo POMS são sugeridas várias observações, que no decorrer do estado de 

overtraining aparecem, além das alterações fisiológicas, hormonais, imunológicas e 

bioquímicas, também ocorrem alterações psicológicas, que na maioria das vezes, aparecem no 

período anterior à instalação definitiva do quadro de overtraining4. 



 

11 

Partindo de uma análise qualitativa, ou seja, da percepção do atleta em relação aos 

sinais psíquicos (alteração de humor, depressão, ansiedade) e físicos (fadiga, cansaço, etc.), 

essa medida (ou seja, perfil da curva) tem sido bastante efetiva, sensível e aplicada para 

quantificar o estresse vinculado ao overtraining, que é multifatorial e envolvem fatores 

intrínsecos e extrínsecos ao treinamento físico23. 

 

3. RESULTADOS 

Perfil dos atletas 

A primeira sessão de perguntas do questionário está relacionada às informações 

básicas dos atletas como idade, sexo e IMC.   

Dos 35 atletas entrevistados, 7 tinham idades entre 22 e 25 anos (20%), 6 entre 26 e 29 

anos (17,1%), 8 entre 30 e 33 anos (22,9%), 7 entre 34 e 37 anos (20%), 3 entre 38 e 41 anos 

(8,6%), 1 com idade entre 42 e 45 anos (2,9%), 2 entre 46 e 49 anos (5,7%), e 1 não 

respondeu (2,9%). Em relação ao gênero, 20 eram do sexo masculino (57,1%) e 15 do 

feminino (42,9%). Quanto ao IMC, de acordo com a classificação das Diretrizes Brasileiras 

de Obesidade30, 23 dos atletas tinham o IMC entre 18,6 e 24,9 (65,7%), 10 dos atletas tinham 

IMC entre 25,0 e 29,9 (28,6%), 1 atleta tinha IMC entre 30,0 e 34,9 (2,9%l) e apenas 1 não 

respondeu à questão (2,9%). 

 

Treinamento físico 

A segunda sessão de perguntas do questionário está relacionada ao treinamento físico, 

quantos dias e horas de treino por dia, qual fase do treinamento se encontra, quanto tempo 

falta para a competição alvo e etc.  

Em relação à quantos dias o atleta treina por semana, 5 treinavam entre 4 e 5 dias na 

semana (14,3%) e 30 deles treinavam entre 6 e 7 vezes na semana (85,7%). Quanto às horas 

de treino por dia, 29 treinavam entre 1 a 3 horas por dia (82,9%), 6 treinavam de 4 a 5 horas 

(17,1%). Quanto aos períodos de treino (manhã, tarde e noite) realizados, 15 atletas treinavam 

apenas um período (42,9%), 18 atletas treinam dois períodos (51,4%) e 2 atletas possuíam 3 

períodos de treino (5,7%).  

Quanto à fase de treinamento dos atletas, 19 se encontravam em fase pré-competitiva 

(54,3%), 2 se encontravam em fase de preparação (5,7%), 1 estava em fase de transição 
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(2,9%), 6 estavam em fase competitiva (17,1%), 4 não responderam à questão (11,4%) e 3 dos 

atletas se encontram no período de base (8,6%). Quanto ao tempo restante para a competição 

alvo, 27 dos atletas afirmaram faltar entre 1 a 12 semanas (77,1%), 2 afirmaram faltar entre 13 

e 24 semanas (5,7%), 3 atletas afirmaram faltar entre 25 e 36 semanas (8,6%), 2 afirmaram 

faltar entre 37 e 48 semanas (5,7%) e 1 atleta não respondeu (2,9%).   

Quanto à orientação do treino por um profissional, todos possuíam orientação 

profissional. Quanto à periodização, todos possuíam treinamento periodizado. Quanto ao nível 

de competição (regional, municipal, estadual, nacional e mundial) dos atletas, 2 dos atletas 

competiam em nível regional (5,7%), 4 atletas competiam em nível municipal (11,4%), 12 

atletas competiam em nível estadual (34,3%), 12 competiam em nível nacional (34,3%) e 5 

competiam em nível mundial (14,3%).  

 

Trabalho e/ou estudo 

A terceira sessão de perguntas do questionário está relacionada à rotina de trabalho 

e/ou estudo dos atletas. 

Em relação às horas de trabalho e/ou estudo que os atletas possuíam ao longo do dia, 9 

dos atletas possuíam de 1 a 4 horas de trabalho/estudo por dia (25,7%), 16 possuíam de 4 a 8 

horas por dia (45,7%), 8 tem de 8 a 12 horas por dia (22,9%) e 2 atletas não trabalhavam e/ou 

estudavam (5,7%).  

Quanto ao tipo de esforço que o atleta realiza no trabalho e/ou estudo (esforço físico 

e/ou intelectual) 2 realizavam esforço físico (5,7%), 21 realizam esforço intelectual (60%), 10 

realizam ambos (28,6%) e 2 não responderam à questão (5,7%l). Foi perguntado aos atletas se 

a sessão de exercícios prejudica no trabalho e/ou estudo, 20 dos atletas disseram que sim, 

prejudica (57,1%), 14 deles disseram que não prejudica (40%) e 1 não respondeu à questão 

(2,9%). Quanto ao quão cansados os atletas se sentem durante trabalho e/ou estudo, 2 atletas 

responderam que não sentem cansaço de jeito nenhum (5,7%), 18 responderam que sentem 

um pouco cansados (51,4%), 9 se sentem moderadamente cansados (25,7%), 3 se sentem 

bastante cansados (8,6%), 1 se sente extremamente cansado (2,9%), 1 se sente cansado às 

vezes (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Quanto ao quão cansados os atletas se 

sentem após trabalho e/ou estudo, 10 se sentiam um pouco cansados (28,6% do total), 10 se 

sentiam moderadamente cansados (28,6% do total), 13 se sentiam bastante cansados 
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(37,1%),1 se sentia cansado às vezes (2,9% do total) e 1 não respondeu à questão (2,9% do 

total). 

 

Estresse físico e psicológico, treinamento físico e hábitos de vida 

A quarta sessão de perguntas do questionário está relacionada com sinais e sintomas 

do estresse físico e psicológico e associação com o treinamento físico e hábitos de vida. 

Em relação à quantas vezes por semana os atletas descansam do treino, 3 atletas 

responderam que descansam 2 vezes por semana (8,6%), 22 atletas responderam que 

descansam 1 vez na semana (62,9%), 10 atletas responderam que não descansam nenhuma 

vez por semana (28,6%). Em relação há quantos meses por ano os atletas ficam sem treinar, 

21 atletas afirmaram que não ficam nenhum mês do ano sem treinar (60%), 12 atletas 

afirmaram que ficam menos de um mês sem treinar por ano (34,3%) e 2 atletas afirmaram que 

ficam sem treinar 1 mês ou mais por ano (5,7%). 

Quanto ao último teste de laboratório realizado referente à avaliação da aptidão física, 

7 disseram ter feito o teste a menos de um mês (20,0%), 4 disseram ter feito os testes à 3 

meses (11,0%), 14 disseram ter feito os testes à 4 meses ou mais (40,0%), 4 disseram ter feito 

os testes à dois meses (11,0%) e 6 atletas não responderam (17,1%). Quanto à comparação do 

teste de aptidão física com testes realizados anteriormente, 20 atletas tiveram melhoras 

(57,2%), 2 não tiveram mudanças (5,7%), 13 atletas não refizeram os testes (37,1%) e 3 não 

responderam (8,6%). Referente à observação do excesso de treinamento nos testes, 3 atletas 

relataram ter observado sinais de excesso de treinamento há menos de 6 meses (8,6%), 10 

relataram ter observado os sinais há mais de 6 meses (28,6%), 19 não observaram sinais 

(54,2%) e 3 não responderam à questão (8,6%). Em relação à quantas vezes ocorreu o excesso 

de treinamento nos últimos 6 meses, 26 atletas responderam não tiveram (74, 3%), 2 atletas 

tiveram 1 vez (5,7%), 2 atletas tiveram 2 vezes (5,7%), 1 atleta teve 3 vezes ou mais (2,9%) e 

4 atletas não responderam à questão (11,4%). Referente à duração dos sintomas de excesso de 

treinamento, 4 atletas responderam que durou menos de 15 dias (11,4%), 7 atletas 

responderam que durou mais de 15 dias (20,0%), 19 atletas não observaram sinais de excesso 

de treinamento (54,3%) e 5 atletas não responderam à questão (14,3%). Quanto ao que foi 

feito para melhorar os sinais e sintomas do excesso de treinamento, 17 atletas afirmaram que 

nada foi feito, pois, não observaram tais sinais (48,5%), 3 atletas observaram os sinais, porém 
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nada foi feito (8,6%), 5 atletas diminuíram o ritmo de treino (14,3%), 5 atletas pararam de 

treinar por um tempo (14,3%) e 5 atletas não responderam à questão (14,3%).   

Em relação às obrigações da vida cotidiana, se dificultam o treinamento, 17 atletas 

responderam que sim (48,6%) e 18 atletas disseram não (51,4%). Com relação à quanto às 

obrigações cotidianas dificultam o treino: 10 atletas relataram que não dificultam de jeito 

algum (28,6%) 14 relataram que dificultam um pouco (40%), 3 relataram que dificultam 

moderadamente (8,6%), 8 não responderam à questão (8,6%). Quanto às obrigações e 

problemas externos que dificultam o treinamento, 10 relataram que problemas profissionais 

dificultavam os treinos (28,6%), 2 relataram que problemas educacionais dificultavam os 

treinos (5,7%), 3 relataram ser problemas financeiros a dificultar os treinos (8,6%), 1 relatou 

que problemas no relacionamento dificultam os treinos (2,9%), 19 atletas relataram não haver 

problemas que dificultam o treinamento (54,3%).  

Quanto à terapia de relaxamento, 14 disseram fazer (40,0%) e 21 disseram não fazer 

(60,0%). Quanto aos alongamentos, 16 atletas faziam alongamentos (45,7%) e 19 atletas 

disseram não fazer alongamentos (54,3%).  

Quanto à testes e avaliações em laboratórios, 28 atletas faziam (80,0%) e 7 atletas não 

faziam (20,0%). Em relação à prática dos exercícios e saúde, 13 afirmaram que os exercícios 

já prejudicaram sua saúde (37,1%), e 22 disseram não prejudicar (62,9%). Em relação às 

lesões decorrentes da pratica de exercícios, 18 já se lesionaram (51,4%) e 17 afirmaram que 

não (48,6%).   

Quanto à recuperação física após o treino, 2 atletas afirmaram ter uma recuperação 

muito pobre (5,7%), 1 afirmou ter uma recuperação pobre (2,9%), 7 afirmaram ter uma 

recuperação razoável (20%), 14 afirmaram ter uma recuperação boa (40%), 8 afirmaram ter 

uma recuperação muito boa (22,9%) e 3 afirmaram ter uma recuperação muito, muito boa 

(8,6%).  

Em relação à recuperação mental pós-treino, 2 atletas afirmaram ser uma recuperação 

pobre (5,7%), 4 afirmaram ter uma recuperação razoável (11,4%), 10 afirmaram ter uma 

recuperação boa (28,6%), 11 afirmaram ter uma recuperação muito boa (31,4%) e 8 

afirmaram ter uma recuperação muito, muito boa (22,9%).  

Quanto ao desempenho físico dos atletas nos treinos, 2 atletas afirmaram ter um 

desempenho muito ruim (5,7%), 1 afirmou ter um desempenho ruim (2,9%), 7 afirmaram ter 

um desempenho razoável (20%), 14 afirmaram ter um bom desempenho (40%), 8 afirmaram 
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ter um desempenho muito bom (22,9%) e 3 afirmaram ter um desempenho muito, muito bom 

(8,7%). Quanto ao desempenho físico dos atletas nas competições, 2 atletas afirmaram ter um 

desempenho muito ruim (5,7%), 1 afirmou ter um desempenho ruim (2,9%), 15 afirmaram ter 

um desempenho razoável (42,9%), 7 afirmaram ter um bom desempenho (20%), 6 afirmaram 

ter um desempenho muito bom (17,1%) e 4 afirmaram ter um desempenho muito, muito bom 

(11,4%). 

Quanto ao treino ser monótono, 29 responderam de jeito nenhum (82,9%), 3 

responderam um pouco monótono (8,6%) e 3 responderam moderadamente monótono (8,6%).  

Quanto ao cansaço ao chegar ao treino, 13 atletas responderam de jeito nenhum 

(37,1%), 17 chegavam um pouco cansados (48,6%), 1 chegava moderadamente cansado 

(2,9%), 2 chegavam bastante cansados (5,7%), 1 chegava extremamente cansado (2,9%) e 1 

não respondeu (2,9%).  

Em relação à motivação ao chegar ao treino, 7 chegavam moderadamente motivados, 

(20%), 20 chegavam bastante motivados (57,1%), 8 chegavam ao treino extremamente 

motivados (22,8%).  

Quanto ao cansaço físico em algum momento durante ou após o treinamento, 12 

sentiam um pouco (34,3%), 10 sentiam moderadamente (28,6%), 11 sentiam bastante 

(31,4%), 1 se sentia extremamente cansado (2,9%) e 1 atleta não respondeu à questão (2,9%).  

Em relação ao cansaço mental em algum momento durante ou após o treinamento, 9 

não sentiam cansaço mental (26%), 17 sentiam um pouco (49%), 5 sentiam moderadamente 

(14,3%), 3 sentiam bastante (9%) e 1 atleta não respondeu à questão (2,9%).  

Quanto à falta de energia ou de vontade durante os treinos, 8 não sentiam (22,8%), 15 

sentiam um pouco (43%), 8 sentiam moderadamente (22,8%), 2 sentiam bastante (5,7%) e 2 

atletas não responderam às questões (5,7%).  

Quanto à alta motivação para o treinamento, 2 se sentiam um pouco motivado (5,7%), 

4 se sentiam moderadamente motivados (11,4%), 20 se sentiam bastante (57,1%), 7 se sentem 

extremamente motivados (20%) e 2 não responderam (5,7%).  

Quanto ao se sentirem incomodados ao ficar sem treinar, 1 se incomodava um pouco 

(2,9%), 5 disseram que o incomodo é moderado (14,3%), 12 se sentiam bastante incomodados 

(34,3%), 17 se sentiam extremamente incomodados (48,6%). Em relação à se considerarem 

competitivos consigo mesmo, 4 disseram que de jeito nenhum (11,4%), 5 se consideravam um 
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pouco competitivos (14,3%), 3 se consideravam moderadamente competitivos (8,6%), 12 

atletas se consideravam bastante competitivos (34,3%), 10 se consideravam extremamente 

competitivos (29%). 

Em relação à presença de doenças, 5 atletas relataram presença de alergias (14,3%), 24 

dos entrevistados relataram não possuir nenhum tipo de doenças (68,5%), 3 atletas relataram 

possuir outros tipos de doenças (8,6%) e 3 atletas não responderam à questão (8,6%).  

Em relação à terem resfriados ultimamente, 26 responderam de jeito nenhum (74,3%), 

6 disseram ter poucos resfriados (17,0%), 1 disse ter resfriados moderadamente (2,9%) e 2 

disseram ter bastantes resfriados (2,9%).  

Quanto à terem resfriados de um dia ultimamente, 21 atletas responderam que de jeito 

nenhum (60%), 13 disseram ter um pouco (37,1%) e 1 disse ter moderadamente (2,9%). 

Quanto à avaliação do sono, 1 atleta sentia sono muito pobre (2,9%), 3 atletas sentiam 

sono pobre (8,6%), 3 sentiam sono razoável (8,6%), 13 atletas sentiam sono bom (37,1%), 12 

sentiam sono muito bom (34,3%) e 3 atletas sentiam sono muito, muito bom (8,6%).  

Em relação à quantidade de horas de sono que cada atleta tem por noite, 3 dormiam de 

4 a 5 horas (8,6%), 15 atletas dormiam de 5 a 6 (42,9%), 11 dormiam de 6 a 7 horas (31,4%) e 

6 atletas dormiam mais de 7 horas por noite (17,1%).  

Quanto ao consumo de remédios para dormir, 32 atletas não tomam remédios para 

dormir (91,4%), 2 atletas tomavam um pouco (5,7%) e 1 tomava moderadamente (2,9%). 

Com relação à possuírem sono tranquilo, 2 atletas não tinham (5,7%) 3 tinham um pouco 

(9,0%), 8 tinham moderadamente (23%), 15 tinham bastante (42,9%) e 7 tinham 

extremamente (20%).  

Quanto às dificuldades para dormir, 25 atletas relataram não ter nenhuma dificuldade 

para dormir (71,4%), 7 relataram ter um pouco de dificuldade para dormir (20%), 2 tinham 

bastante (5,7%) e 1 tinha extremamente (2,9%).  

Quanto ao acordarem durante a noite, 14 acordavam durante a noite (40%), 17 

acordavam um pouco (48,6%), 3 acordavam bastante (8,6%) e 1 acordava muito (2,9%).  

Quanto à terem pesadelos durante a noite, 26 atletas não tinham pesadelos (74,3%) e 9 

tinham um pouco de pesadelos (25,7%). 

Quanto ao uso de cigarros, 33 atletas não faziam uso de cigarros (94,3%), 1 fazia uso 

(2,9%) e 1 atleta fazia uso moderadamente (2,9%).  
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Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, 7 disseram de jeito nenhum fazem uso 

de bebidas alcoólicas (20%), 16 atletas faziam um pouco de uso (45,7%), 11 faziam uso de 

bebidas alcoólicas moderadamente (31,4%) e 1 fazia bastante uso de bebidas alcoólicas 

(2,9%).  

Com relação ao consumo de massa, legumes e frutas, 6 atletas consumiam um pouco 

(17,1%), 9 consumiam moderadamente (25,7%), 12 consumiam bastante (34,3%) e 8 

consumiam extremamente (22,8%).  

Quanto ao consumo de frituras e gorduras, 8 atletas não consumiam de jeito algum 

(22,8%), 17 consumiam um pouco (48,6%), 6 consumiam moderadamente (17,1%) e 4 

consumiam bastante (11,4%).  

Quanto ao consumo de frango, peixes, carne vermelha, ovos, leite, iogurte e queijo, 1 

atleta não consumia de jeito algum (2,9%), 1 consumia um pouco (2,9%), 8 consumiam 

moderadamente (22,8%), 20 consumiam bastante (57,1%) e 5 consumiam extremamente 

(14,3%).  

Quanto ao consumo de legumes e verduras, 1 atleta não consumia de jeito algum 

(2,9%), 3 consumiam um pouco de legumes (8,6%), 6 consumiam moderadamente (17,1%), 

12 consumiam bastante (34,3%), 13 consumiam extremamente (37,1%). Quanto ao consumo 

de fibras, 7 atletas consumiam um pouco (20%), 12 consumiam moderadamente (34,3%), 9 

consumiam bastante (25,7%), 7 consumiam extremamente (20%).  

Quanto ao tempo após o treino, aula e/ou trabalho o atleta se alimentava, 35 disseram 

até 2 horas após o treino (100%). 

Em relação à quantidade de copos de água ingeridos por dia, 2 tomavam de 2 a 4 

copos de água (5,7%), 2 tomavam de 4 a 6 copos de água (5,7%), 9 tomavam de 6 a 8 copos 

de água (25,6%), 22 tomavam mais de 8 copos de água (62,9%). Quanto à quantidade de água 

após o treino, 1 tomava 1 copo (2,9%), 19 tomavam de 2 a 4 copos (54,3%), 10 tomavam de 4 

a 6 copos (28,6%), 2 tomavam de 6 a 8 copos (5,7%), 2 tomavam mais de 8 copos (5,7%) e 1 

atleta não respondeu (2,9%). 

 Em relação aos copos de água durante o treino, 3 tomavam 3 copos (8,6%), 21 

tomavam de 2 a 4 copos (60,0%), 7 tomavam de 4 a 6 (20%), 2 tomavam de 6 a 8 copos 

(5,7%) e 2 tomavam mais de 8 copos (5,7%). 
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 Em relação à quantidade de café ingerida por dia, 16 atletas tomavam de 0 a 1 copo 

(45,7%), 15 tomavam de 2 a 4 copos (42,9%), 1 tomava de 4 a 6 copos (2,9%), 1 tomava de 6 

a 8 copos (2,9%), 1 atleta tomava mais de 8 copos (2,9%) e 1 não respondeu (2,9%).  

Em relação à quantidade de chá ingerida por dia, 25 tomavam 0 a 1 copo (71,4%), 7 

tomavam de 2 a 4 copos (20,0%), 2 tomavam de 4 a 6 copos (5,7%) e 1 atleta não respondeu 

(2,9%).  

Em relação à quantidade de refrigerante ingerido por dia, 27 tomavam 0 a 1 copo 

(77,1%), 3 atletas tomavam de 2 a 4 copos (8,6%), 1 tomava de 4 a 6 (2,9%), 1 tomava de 6 a 

8 copos (2,9%) e 3 atletas não responderam (8,6%). 

Quanto ao uso de medicamentos, 27 atletas responderam não fazer (77,1%), 3 atletas 

disseram tomar remédios para dormir (8,6%), 1 atleta relatou fazer uso de antidepressivo 

(2,9%), 1 atleta relatou fazer uso de inibidores de apetite (2,9%) e 3 atletas não responderam à 

questão (8,6%).  

Quanto ao uso de suplementos, fármacos e recurso ergogênicos, 27 faziam o uso 

(77,1%) e 8 atletas não faziam uso (22,9%).  

Quanto à quantidade de suplementos alimentares, 12 atletas utilizavam de 1 a 4 

suplementos (34,3%), 6 utilizavam de 4 a 8 (17,1%), 7 utilizavam de 8 a 12 (20,0%), 2 

utilizavam mais de 12 suplementos (5,7%) e 8 atletas não utilizavam (22,9%).  

Quanto às mudanças no apetite, 7 atletas não observaram mudanças (20%), 16 

observaram um pouco (45,7%), 4 observaram mudança moderada (11,4%), 7 observaram 

bastante mudança (20%) e 1 observou extrema mudança (2,9%). 

 Quanto à perda de peso sem fazer dieta, 24 não tiveram perda de peso (68,6%), 6 

tiveram um pouco (17%), 1 relatou que a perda foi moderada (2,9%) e 3 observaram bastante 

perda de peso (8,6%).  

Quanto ao aumento na sudorese, 10 não tiveram aumento (28,6%), 12 observaram um 

pouco (34,3%), 7 observaram aumento moderado (20%), 4 observaram bastante (11,4%) e 2 

observaram extremamente (5,7%). 

 

POMS 
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A quinta sessão de perguntas, se relaciona ao perfil de estado de humor, onde os 

atletas responderam ao questionário do POMS. Na tabela 1 abaixo estão apresentados os 

escores obtidos no POMS. 

Tabela 1. Escores obtidos com o POMS. 

 Mediana Média±DP 

Tensão-ansiedade 2 2,8±4,8 

Depressão 3 3,6±4,0 

Raiva-Hostilidade 2 4,0±4,9 

Vigor 23 21,5±4,3 

Fadiga 5 6,1±4,5 

Distúrbio total de humor -17 -8,5±18,9 

                             DP= Desvio padrão 

No que se refere aos domínios avaliados pelo POMS, na tensão-ansiedade podemos observar 

que a média do grupo de atletas foi igual 2,8. Na depressão a média do grupo foi de 3,6. Para 

raiva-hostilidade a média do grupo foi de 4,0. Para vigor a média do grupo foi de 21,5. Para 

fadiga a média do grupo foi de 6,1. Para distúrbio total de humor a média do grupo foi de -

8,5. 

 

 

 
    Figura 2: Escores do perfil de estado de humor (POMS) dos triatletas entrevistados. 

 

Na figura 2 acima, nota-se que o vigor do grupo está alto, os níveis de tensão-

ansiedade, depressão, raiva-hostilidade, fadiga e confusão mental estão baixos e o distúrbio 
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total de humor negativo, representando que o grupo não demonstra sinais e sintomas do 

excesso de treinamento físico. No entanto quando se faz trabalhos dessa natureza, muito 

embora, os dados precisam ser colocados em uma média, é necessário avaliar de forma 

individual, nesse sentido, observamos que alguns atletas apresentaram alterações expressivas 

do POMs, indicando possíveis sinais de excesso de treinamento, sendo importante a 

realização de exames laboratoriais para confirmação tais sinais. Na figura 3 e 4, apresentamos 

os gráficos ilustrando o POMS de dois atletas, um de nível maior e outro menor, que 

apresentaram resultados diferentes no que se refere à sinais e sintomas onde o vigor 

apresentou-se invertido, e outro apresentando um vigor bem acima dos domínios.  

 
Figura 3: POMS. Atleta 1 

Na figura 3, observa-se que os domínios tensão-ansiedade, depressão, raiva-hostilidade, 

fadiga e confusão mental encontram-se em níveis acima do esperado, e o domínio vigor está 

com o “perfil iceberg” invertido, representando que esse atleta apresenta  sinais do excesso de 

treinamento. 
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Figura 4: POMS. Atleta 2 

 

Na figura 4, observa-se que os domínios tensão-ansiedade, depressão, raiva-

hostilidade, fadiga e confusão mental encontram-se em níveis esperados, e o domínio vigor 

está com o nível bem acima dos demais domínios, representando que esse atleta não apresenta 

sinais do excesso de treinamento. 

 

Distúrbios gastrintestinais 

A última sessão de perguntas do questionário está relacionada aos Distúrbios 

Gastrintestinais (GI) no cotidiano, durante os treinos e nas competições. A tabela 2 abaixo 

aponta quais os distúrbios GI os atletas tinham no cotidiano. 
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Tabela 2. Distúrbios GI no cotidiano 

  Não Raramente Às vezes Frequentemente Sempre NR 

Dor Epigástrica 
F. A (n) 27 7 1 0 0 0 

F. R (%) 77,1% 20,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regurgitação 
F. A (n) 29 3 3 0 0 0 

F. R (%) 82,9% 8,6% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Náusea 
F. A (n) 24 8 2 0 0 1 

F. R (%) 68,6% 22,9% 5,7% 0,0% 0,0% 2,9% 

Vômito 
F. A (n) 34 0 0 0 0 1 

F. R (%) 97,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Saciedade Precoce 
F. A (n) 17 4 7 4 3 0 

F. R (%) 48,6% 11,4% 20,0% 11,4% 8,6% 0,0% 

Disfagia 
F. A (n) 34 0 1 0 0 0 

F. R (%) 97,1% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Empachamento 
F. A (n) 22 6 3 3 0 1 

F. R (%) 62,9% 17,1% 8,6% 8,6% 0,0% 2,9% 

Eructação 

Exagerada 

F. A (n) 20 10 3 1 0 1 

F. R (%) 57,1% 28,6% 8,6% 2,9% 0,0% 2,9% 

Ruído Abdominal 
F. A (n) 20 6 7 1 0 1 

F. R (%) 57,1% 17,1% 20,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

Dor Abdominal 
F. A (n) 21 9 3 1 0 1 

F. R (%) 60,0% 25,7% 8,6% 2,9% 0,0% 2,9% 

Flatulência 
F. A (n) 11 11 6 4 2 1 

F. R (%) 31,4% 31,4% 17,1% 11,4% 5,7% 2,9% 

Sangue nas fezes 
F. A (n) 31 3 1 0 0 0 

F. R (%) 88,6% 8,6% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Diarreia 
F. A (n) 19 3 12 0 0 1 

F. R (%) 54,3% 8,6% 34,3% 0,0% 0,0% 2,9% 

Constipação 
F. A (n) 31 2 1 0 0 1 

F. R (%) 88,6% 5,7% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

Este atorreia 
F. A (n) 33 1 0 0 0 1 

F. R (%) 94,3% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Muco nas fezes 
F. A (n) 33 1 0 0 0 1 

F. R (%) 94,3% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Perda de apetite 
F. A (n) 31 2 0 1 0 1 

F. R (%) 88,6% 5,7% 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

Azia 
F. A (n) 21 8 4 1 0 1 

F. R (%) 60,0% 22,9% 11,4% 2,9% 0,0% 2,9% 

F.R= Frequência relativa/ F.A.= Frequência absoluta / NR= não respondeu à questão. 

 

 

 



 

23 

Em relação à dor epigástrica, 27 atletas não sentiam (77,1%), 7 sentiam raramente 

(20%) e 1 às vezes (2,9%). Em relação à regurgitação, 29 não sentiam (82,9%), 3 sentiam 

raramente (8,6%) e 3 às vezes (8,6%). Em relação às náuseas, 24 não sentiam (68,6%), 8 

sentiam raramente (22,8%), 2 sentiam às vezes (5,7%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). 

Em relação ao vômito, 34 não tinham (97,1%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em 

relação à saciedade precoce, 17 não sentiam (48,5%), 4 sentiam raramente (11,4%), 7 sentiam 

às vezes (20%), 4 sentiam com frequência (11,4%) e 3 sentiam sempre (8,6%). Em relação à 

disfagia, 34 afirmaram não sentir (97,1%) e 1 sentia às vezes (2,9%). Em relação ao 

empachamento, 22 não sentiam (62,9%), 6 sentiam raramente (17,1%), 3 sentiam às vezes 

(8,6%), 3 sentiam com frequência (8,6%), e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à 

eructação exagerada, 20 não sentiam (57,1%), 10 sentiam raramente (28,6%), 3 sentiam às 

vezes (8,6%), 1 sentia com frequência (2,9%), e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em 

relação ao ruído abdominal, 20 não tinham (57,1%), 6 tinham raramente (17,1%), 7 tinham às 

vezes (20%), 1 tinha com frequência (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação 

à dor abdominal, 21 não sentiam (60%), 9 sentiam raramente (25,7%), 3 sentiam às vezes 

(8,6%), 1 sentiam com frequência (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à 

flatulência, 11 não sentiam (31,4%), 11 sentiam raramente (31,4%), 6 sentiam às vezes 

(17,1%), 4 sentiam frequentemente (11,4%), 2 sentiam sempre (5,7%) e 1 não respondeu à 

questão (2,9%). Em relação ao sangue nas fezes, 31 não tinham (88,6%), 3 tinham raramente 

(8,6%) e 1 tinha às vezes (8,6%). Em relação à diarreia, 19 não tinham (54,3%), 3 tinham 

raramente (8,6%), 12 tinham às vezes (34,3%), e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em 

relação à constipação, 31 não tinham (89,6%), 2 tinham raramente (5,7%), 1 tinha às vezes 

(2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à esteatorréia, 33 não tinham (94,3%), 

1 afirma ter às vezes (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação ao muco nas 

fezes, 33 não tinham (94,3%), 1 tinha raramente (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). 

Em relação à perda de apetite, 31 não sentiam (88,6%), 2 tinham raramente (5,7%), 1 tinha 

frequentemente (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à azia, 21 não 

sentiam (60%), 8 tinham raramente (22,8%), 4 tinha às vezes (11,4%), 1 tinha frequentemente 

(2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). 

A tabela 3 abaixo aponta quais os distúrbios GI os atletas tinham durante o 

treinamento. 
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Tabela 3. Distúrbios GI no treinamento. 

  Não Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre NR 

Dor Epigástrica 
F. A (n) 19 8 7 1 0 0 

F. R (%) 54,3% 22,9% 20,0% 2,9% 0,0% 0,0% 

Regurgitação 
F. A (n) 21 6 7 1 0 0 

F. R (%) 60,0% 17,1% 20,0% 2,9% 0,0% 0,0% 

Náusea 
F. A (n) 17 9 8 1 0 0 

F. R (%) 48,6% 25,7% 22,9% 2,9% 0,0% 0,0% 

Vômito 
F. A (n) 28 6 0 0 0 1 

F. R (%) 80,0% 17,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Saciedade Precoce 
F. A (n) 15 5 9 4 2 0 

F. R (%) 42,9% 14,3% 25,7% 11,4% 5,7% 0,0% 

Disfagia 
F. A (n) 27 7 1 0 0 0 

F. R (%) 77,1% 20,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Empachamento 
F. A (n) 20 7 4 2 1 1 

F. R (%) 57,1% 20,0% 11,4% 5,7% 2,9% 2,9% 

Eructação Exagerada 
F. A (n) 19 11 4 0 0 1 

F. R (%) 54,3% 31,4% 11,4% 0,0% 0,0% 2,9% 

Ruído Abdominal 
F. A (n) 21 11 2 0 0 1 

F. R (%) 60,0% 31,4% 5,7% 0,0% 0,0% 2,9% 

Dor Abdominal 
F. A (n) 16 11 4 3 0 1 

F. R (%) 45,7% 31,4% 11,4% 8,6% 0,0% 2,9% 

Flatulência 
F. A (n) 12 17 4 1 0 1 

F. R (%) 48,0% 68,0% 16,0% 4,0% 0,0% 4,0% 

Sangue nas fezes 
F. A (n) 32 1 1 0 0 1 

F. R (%) 91,4% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

Diarreia 
F. A (n) 23 8 3 0 0 1 

F. R (%) 65,7% 22,9% 8,6% 0,0% 0,0% 2,9% 

Constipação 
F. A (n) 29 4 1 0 0 1 

F. R (%) 82,9% 11,4% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

Este atorreia 
F. A (n) 32 2 0 0 0 1 

F. R (%) 91,4% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Muco nas fezes 
F. A (n) 34 0 0 0 0 1 

F. R (%) 97,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Perda de apetite 
F. A (n) 28 3 2 1 0 1 

F. R (%) 80,0% 8,6% 5,7% 2,9% 0,0% 2,9% 

Azia 
F. A (n) 24 6 3 1 0 1 

F. R (%) 68,6% 17,1% 8,6% 2,9% 0,0% 2,9% 

F.A= Frequência Absoluta; F. R= Frequência Relativa./ NR= não respondeu à questão. 
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Em relação à dor epigástrica, 19 atletas não sentiam (54,3%), 8 sentiam raramente 

(22,9%) e 7 às vezes (20%) e 1 sentia frequentemente (2,9%). Em relação à regurgitação, 21 

atletas não sentiam (60%), 6 sentiam raramente (17,1%), 7 às vezes (20%) e 1 sentia 

frequentemente (2,9%). Em relação às náuseas, 17 atletas não sentiam (48,6%), 9 sentiam 

raramente (25,7%), 8 sentiam às vezes (22,3%) e 1 sentia frequentemente (2,9%). Em relação 

aos vômitos, 28 não tinham (80%), 6 tinham raramente (17,1%) e 1 não respondeu à questão 

(2,9%). Em relação à saciedade precoce, 15 não sentiam (42,9%), 5 sentiam raramente 

(14,3%), 9 sentiam às vezes (25,7%), 4 sentiam com frequência (11,4%), 2 sentiam sempre 

(5,7%). Em relação à disfagia, 27 não sentiam (77,1%), 7 sentiam com frequência (20%), 1 

sentia às vezes (2,9%). Em relação ao empachamento, 20 não sentiam (57,1%), 7 sentiam 

raramente (20%), 4 sentiam às vezes (11,4%), 2 sentiam com frequência (5,7%), 1 sentia 

sempre (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à eructação exagerada, 19 não 

sentiam (54,3%), 11 sentiam raramente (31,4%), 4 sentiam às vezes (11,4%) e 1 não 

respondeu à questão (2,9%). Em relação ao ruído abdominal, 21 não tinham (60%), 11 tinham 

raramente (31,4%), 2 tinha às vezes (5,7%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à 

dor abdominal, 16 não sentiam (45,7%), 11 sentiam raramente (31,4%), 4 sentiam às vezes 

(11,4%), 3 sentiam com frequência (8,6%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à 

flatulência, 12 não sentiam (34,3%), 17 sentiam raramente (48,57%), 4 sentiam às vezes 

(11,4%), 1 sentia frequentemente (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação ao 

sangue nas fezes, 32 não tinham (91,4%), 1 tinha raramente (2,9%), 1 tinha às vezes (2,9%) e 

1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à diarreia, 23 não tinham (65,7%), 8 tinham 

raramente (82,8%), 3 tinham às vezes (8,6%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação 

à constipação, 29 não tinham (82,9%), 4 tinham raramente (11,4%), 1 tinha às vezes (2,9%) e 

1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à esteatorréia, 32 não tinha (91%), 2 tinha às 

vezes (6%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação ao muco nas fezes, 34 não tinham 

(97,1%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à perda de apetite, 28 não sentiam 

(80%), 3 tinham raramente (8,6%), 2 tinham às vezes (5,7%) 1 tinha frequentemente (2,9%) e 

1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação à azia, 24 não sentiam (68,6%), 6 sentiam 

raramente (17,1%), 3 às vezes (8,6%), 1 sentia frequentemente (2,9%) e 1 não respondeu à 

questão (2,9%). 
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A tabela 4 abaixo aponta quais os distúrbios GI os atletas tinham durante as 

competições. 

Tabela 4. Distúrbios GI durante as competições. 

  Não Raramente Às vezes Frequentemente Sempre NR 

Dor Epigástrica 
F. A (n) 18 7 6 3 1 0 

F. R (%) 51,4% 20,0% 17,1% 8,6% 2,9% 0,0% 

Regurgitação 
F. A (n) 22 4 5 3 1 0 

F. R (%) 62,9% 11,4% 14,3% 8,6% 2,9% 0,0% 

Náusea 
F. A (n) 15 8 10 0 1 1 

F. R (%) 42,9% 22,9% 28,6% 0,0% 2,9% 2,9% 

Vômito 
F. A (n) 23 5 5 0 0 2 

F. R (%) 65,7% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 5,7% 

Saciedade Precoce 
F. A (n) 17 6 2 3 6 1 

F. R (%) 48,6% 17,1% 5,7% 8,6% 17,1% 2,9% 

Disfagia 
F. A (n) 26 5 1 1 1 1 

F. R (%) 74,3% 14,3% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

Empachamento 
F. A (n) 22 3 4 3 1 2 

F. R (%) 62,9% 8,6% 11,4% 8,6% 2,9% 5,7% 

Eructação Exagerada 
F. A (n) 20 7 6 0 0 2 

F. R (%) 57,1% 20,0% 17,1% 0,0% 0,0% 5,7% 

Ruído Abdominal 
F. A (n) 22 9 2 0 0 2 

F. R (%) 62,9% 25,7% 5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

Dor Abdominal 
F. A (n) 22 9 2 0 0 2 

F. R (%) 62,9% 25,7% 5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

Flatulência 
F. A (n) 16 11 3 2 1 2 

F. R (%) 45,7% 31,4% 8,6% 5,7% 2,9% 5,7% 

Sangue nas fezes 
F. A (n) 14 15 2 2 0 2 

F. R (%) 40,0% 42,9% 5,7% 5,7% 0,0% 5,7% 

Diarreia 
F. A (n) 32 1 0 0 0 2 

F. R (%) 91,4% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Constipação 
F. A (n) 29 2 2 0 0 2 

F. R (%) 82,9% 5,7% 5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

Esteatorréia 
F. A (n) 31 2 0 0 0 2 

F. R (%) 88,6% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Muco nas fezes 
F. A (n) 33 0 0 0 0 2 

F. R (%) 94,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Perda de apetite 
F. A (n) 26 3 0 3 1 2 

F. R (%) 74,3% 8,6% 0,0% 8,6% 2,9% 5,7% 

Azia 
F. A (n) 25 3 4 1 0 2 

F. R (%) 71,4% 8,6% 11,4% 2,9% 0,0% 5,7% 

F.A= Frequência Absoluta; F. R= Frequência Relativa./ NR= não respondeu à questão. 
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Em relação à dor epigástrica, 18 atletas não sentiam (51,4%), 7 sentiam raramente 

(20%), 6 às vezes (17,1%), 3 sentiam frequentemente (8,6%) e 1 sempre sentia (2,9%). Em 

relação à regurgitação, 22 atletas não sentiam (62,8%), 4 sentiam raramente (11,4%), 5 às 

vezes (14,3%), 3 sentiam frequentemente (8,6%) e 1 sempre sentia (2,9%). Em relação às 

náuseas, 15 atletas não sentiam (43%), 8 sentiam raramente (23%), 10 sentiam às vezes 

(28,6%), 1 sentia sempre (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação aos vômitos, 

23 não tinham (65,7%), 5 tinham raramente (14,3%), 5 tinham às vezes (14,3%) e 2 não 

responderam à questão (5,7%). Em relação à saciedade precoce, 17 não sentiam (48,6%), 6 

sentiam raramente (17,1%), 2 sentiam às vezes (5,7%), 3 sentiam com frequência (8,6%), 6 

afirmam sentiar sempre (17,1%) e 1 não respondeu (2,9%). Em relação à disfagia, 23 não 

sentiam (65,7%), 5 sentiam com frequência (14,3%), 1 sentia às vezes (2,9%), 1 sentia com 

frequência (2,9%), 1 sentia sempre (2,9%) e 1 não respondeu à questão (2,9%). Em relação ao 

empachamento, 22 não sentiam (62,8%), 3 sentiam raramente (8,6%), 4 sentiam às vezes 

(11,4%), 3 sentiam com frequência (8,6%), 1 sentia sempre (2,9%) e 2 não responderam à 

questão (5,7%). Em relação à eructação exagerada, 20 não sentiam (57,1%), 7 sentiam 

raramente (20%), 6 sentiam às vezes (17,1%) e 2 não responderam à questão (5,7%). Em 

relação ao ruído abdominal, 22 não tinham (62,8%), 9 tinham raramente (25,7%), 2 tinham às 

vezes (5,7%) e 2 não responderam à questão (5,7%). Em relação à dor abdominal, 22 não 

tinham (62,8%), 9 tinham raramente (25,7%), 2 tinham às vezes (5,7%) e 2 não responderam 

à questão (5,7%). Em relação à flatulência, 16 não sentiam (45,7%), 11 sentiam raramente 

(31,4%), 3 sentiam às vezes (8,6%), 2 sentiam frequentemente (5,7%), 1 sentia sempre (2,9%) 

e 2 não responderam à questão (2,9%). Em relação ao sangue nas fezes, 14 não tinham (40%), 

15 tinham raramente (42,8%), 2 tinham às vezes (5,7%), 2 tinham frequentemente (5,7%) e 2 

não responderam à questão (5,7%). Em relação à diarreia, 32 não tinham (91,4%), 1 tinha 

raramente (2,9%) e 2 não responderam à questão (5,7%). Em relação à constipação, 29 não 

tinham (82,8%), 2 tinham raramente (5,7%), 2 tinham às vezes (5,7%) e 2 não responderam à 

questão (5,7%). Em relação à esteatorréia, 3 não tinham (8,6%), 2 tinham raramente (5,7%) e 

2 não responderam à questão (5,7%). Em relação ao muco nas fezes, 33 afirmam não possuir 

(94,3%) e 2 não responderam à questão (5,7%). Em relação à perda de apetite, 26 não sentiam 

(74,3%), 3 tinham raramente (8,6%), 3 tinham frequentemente (8,6%), 1 tinha sempre (2,9%) 

e 2 não responderam à questão (5,7%). Em relação à azia, 25 não tinham (71,4%), 3 tinham 

raramente (8,6%), 4 tinham às vezes (11,4%), 1 tinha frequentemente (2,9%) e 2 não 

responderam à questão (5,7%). 
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A tabela 5 abaixo aponta a intensidade dos distúrbios GI no cotidiano, nos treinos e 

nas competições. 

Tabela 5. Intensidade dos sintomas GI. 

  Cotidiano  Treino  Competição 

Nenhum 
F. A (n) 10 F. A (n) 9 F. A (n) 8 

F. R (%) 28,60% F. R (%) 25,7% F. R (%) 22,9% 

Muito, muito leve. 
F. A (n) 9 F. A (n) 4 F. A (n) 5 

F. R (%) 25,7% F. R (%) 11,4% F. R (%) 14,3% 

Muito leve 
F. A (n) 4 F. A (n) 5 F. A (n) 2 

F. R (%) 11,4% F. R (%) 14,3% F. R (%) 5,7% 

Leve 
F. A (n) 4 F. A (n) 5 F. A (n) 7 

F. R (%) 11,4% F. R (%) 14,3% F. R (%) 20,0% 

Moderado 
F. A (n) 4 F. A (n) 7 F. A (n) 5 

F. R (%) 11,4% F. R (%) 20,0% F. R (%) 14,3% 

Pouco intenso 
F. A (n) 1 F. A (n) 2 F. A (n) 1 

F. R (%) 2,9% F. R (%) 5,7% F. R (%) 2,9% 

Intenso 
F. A (n) 1 F. A (n) 1 F. A (n) 4 

F. R (%) 2,9% F. R (%) 2,9% F. R (%) 11,4% 

Muito, muito intenso. 
F. A (n) 0 F. A (n) 0 F. A (n) 1 

F. R (%) 0,0% F. R (%) 0,00% F. R (%) 2,9% 

NR 
F. A (n) 2 F. A (n) 2 F. A (n) 2 

F. R (%) 5,70% F. R (%) 5,7% F. R (%) 5,7% 

F.A= Frequência Absoluta; F. R= Frequência Relativa./ NR= não respondeu à questão. 

Quanto à intensidade dos sintomas no cotidiano, 10 atletas afirmaram que os sintomas 

não eram intensos (28,6%), 9 achavam muito, muito leve (25,7%), 4 achavam muito leve 

(11,4%), 4 achavam leve (11,4%), 4 achavam moderado (11,4%), 1 achou pouco intenso 

(2,9%), 1 achou intenso (2,9%), e 2 não responderam à questão (5,7%). Quanto à intensidade 

dos sintomas durante os treinos, 9 não acharam os sintomas intensos (25,7%), 4 acharam 

muito, muito leve (11,4%), 5 achavam muito leve (14,3%), 5 acharam leve (14,3%), 7 

acharam moderado (20%), 2 acharam pouco intenso (5,7%), 1 achou intenso (2,9%) e 2 não 

responderam à questão (5,7%). Quanto à intensidade dos sintomas durante a competição, 8 

atletas afirmaram que os sintomas não eram intensos (22,8%), 5 acharam muito, muito leve 

(14,3%), 2 acharam muito leve (5,7%), 7 acharam leve (20%), 5 acharam moderado (14,3%), 

1 achou pouco intenso (2,9%), 4 acharam intenso, (11,4%), 1 achou muito, muito intenso 

(2,9%) e 2 não responderam à questão (5,7%). 
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4. DISCUSSÃO 

A identificação dos sinais e sintomas do excesso de treinamento (overtraining) é 

complexa e multifatorial, não havendo um marcador único para seu diagnóstico. Seus sinais e 

sintomas se confundem com as respostas positivas relacionadas ao treinamento 

(supercompensação), sendo difícil desassociá-lo. Cunha, Ribeiro & Oliveira22 afirmam que há 

uma relação muito sensível entre o desempenho ótimo e uma redução crônica no mesmo. 

Porém o monitoramento constante através de exames laboratoriais e de forma mais simples, 

com a aplicação de questionários, que avaliam o perfil do estado de humor (POMS) e 

questionários sobre a vida e rotina cotidiana dos atletas podem dar importantes informações.  

A ocorrência de overtraning está relacionada ao ritmo exagerado de competições, 

problemas familiares e financeiros, alimentação inadequada, conciliação entre trabalho, 

estudo e treinamento, condições médicas pré-existentes e principalmente à estrutura e 

planejamento dos treinos, associados a uma recuperação insuficiente, excedendo a tolerância 

do atleta24. Nesse sentido, o objetivo principal do estudo foi observar sinais e sintomas de 

excesso de treinamento de triatletas, analisando o perfil, os treinos, os hábitos alimentares, o 

cotidiano, rotina de trabalho e/ou estudos, os distúrbios de humor e os distúrbios 

gastrintestinais. 

 

Perfil 

Todos os atletas possuíam orientação por um profissional de educação física, além de 

um treinamento periodizado. De acordo com Dantas6, a periodização é realizada através de 

um planejamento detalhado de acordo com os objetivos a serem alcançados a curto, médio e 

longo prazo, respeitando os princípios científicos do treinamento esportivo, a fim de se 

alcançar a eficácia no treinamento e levar o atleta ao ápice de sua forma física.  

Adicionalmente, Cunha, Ribeiro e Oliveira22 concluem que é muito importante 

planejar a periodização do treinamento, dosando bem as sessões de treino e os períodos de 

recuperação adequados, com objetivo de aperfeiçoar o treinamento e prevenir o overtraining. 

Como foram observados alguns sinais e sintomas do excesso de treinamento, como por 

exemplo: 8,6% entrevistados relataram ter observado sintomas de excesso de treinamento a 

menos de seis meses. Diante de tais relatos, talvez fosse importante que os treinadores 

realizassem ajustes na periodização dos atletas que apresentaram tais sinais e sintomas. 

Notou-se também que a maioria dos atletas que não apresentam nenhum sintoma, são aqueles 
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que já treinam há muito tempo e possuem um nível de treinamento elevado em relação 

àqueles que não treinam há tanto tempo. 

 

Trabalho e/ou estudo 

A maior parte dos entrevistados, além dos treinos, possui uma rotina de trabalho e/ou 

estudos, onde 57,1% afirmaram se sentirem prejudicados nessas obrigações cotidianas em 

decorrência dos treinos, sentindo-se cansados durante e após o trabalho e/ou estudo, e 40% 

afirmaram que os problemas externos dificultam um pouco o desenvolvimento do treino, 

relatando que os problemas e obrigações externas que mais dificultam, são os problemas 

profissionais, seguidos de problemas financeiros e educacionais. 

Nesse sentido, observamos que o overtraning, não é só fator do treinamento, mas 

também, fatores externos ao treinamento. O estresse psicológico e social, decorrente muitas 

vezes do trabalho, dos estudos, problemas econômicos e familiares, contribui para o 

surgimento da síndrome, e adicionados ao estresse dos treinos intensos, podem agravar ainda 

mais o quadro. Portanto, atletas que trabalham e têm outras obrigações externas além dos 

treinos, têm mais dificuldade para se recuperarem após uma sessão de treino, às vezes 

precisando de um intervalo de descanso maior14,22. 

 

Estresse físico e psicológico, treinamento físico e hábitos de vida 

A maior parte dos atletas entrevistados afirmou ter feito testes físicos e laboratoriais 

nos últimos quatro meses. Nesses testes, foram observados sinais de overtraining em alguns 

atletas, onde 8,6% afirmaram ter tido a síndrome há menos de seis meses e 28,6% afirmaram 

presenciar os sintomas há mais de seis meses. Vinte por cento dos atletas que tiveram a 

síndrome disseram durar mais de quinze dias e 8,6% afirmaram não ter feito nada para 

melhorar. Já se sabe que para monitorar e prevenir a síndrome do overtraining é preciso fazer 

um acompanhamento constante, através de testes de monitoramento22.  

Ackel-D’Elia et al9 acrescentam que a prevenção também se baseia na periodização do 

treinamento, tendo em vista que a principal causa do desenvolvimento do overtraining é o mal 

planejamento entre as sessões de treinamento e os períodos de recuperação. Ao realizar isso, 

faz-se necessário realizar um acompanhamento do treinamento, podendo perceber-se 

alterações do estado de humor, da atenção, da concentração e do desempenho.  
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A efetividade do tratamento está no repouso prolongado, o que irá impossibilitar a 

participação do atleta em competições, o que poderá levá-lo à desmotivação ou até mesmo o 

abandono do esporte. Nesse sentido, a melhor maneira de se prevenir o overtraining é o 

monitoramento constante dos atletas em treinos e competições17. 

 

POMS 

A média encontrada no grupo de atletas pesquisados foi significativa para o vigor, e 

média baixa para os níveis de tensão-ansiedade, depressão, raiva-hostilidade, fadiga e 

confusão mental; e o distúrbio total de humor apresentou-se negativo. O resultado apurado 

detectou que o grupo não apresenta sinais e sintomas do excesso de treinamento físico. A 

aplicação do teste POMS individualmente permite identificar os estados de alterações 

emocionais que não estejam relacionados ao estado de overtraining24, mas sim aos distúrbios 

emocionais, ou com lesão, e outros fatores determinantes, que também teria como 

consequência a diminuição no desempenho do exercício4. Como se pode observar a 

comparação das figuras 3 e 4, envolvendo o estado de alterações de dois atletas, um de nível 

maior e outro menor. É possível atribuir a diferença entre as intensidades dos dois atletas com 

a adaptação ao treino, à periodização dos treinos, tendo em vista que a causa basilar do 

overtraining está no mau planejamento entre as sessões de treinos e os períodos de 

recuperação9. 

 

Distúrbios gastrintestinais  

Os distúrbios gastrintestinais se caracterizam pelas alterações de apetite e redução no 

peso, podendo levar à quadros de anorexia nervosa, bulimia, taxa metabólica basal aumentada 

e diminuição no percentual de gordura corporal9. Ao analisar a intensidade dos sintomas 

gastrintestinais no cotidiano, durante os treinos e durante a competição, é possível perceber 

que os sintomas não são tão intensos durante o cotidiano, mas essa intensidade dos sinais e 

sintomas aumenta durante o treinamento, e muito mais durante a competição. Esse fator pode 

ser devido ao fato de que o exercício predominantemente aeróbio e de longa duração, pode 

levar à sintomas de distúrbios gastrintestinais4, e a origem de tais sintomas é multifatorial 

podendo ser provocados por redução do fluxo sanguíneo intestinal, fatores psicológicos 

(agravados no estado de overtraining), liberação de hormônios gastrintestinais, desidratação, 

estresse mecânico, idade e sexo31. É importante que o atleta siga uma dieta equilibrada, com 
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variedade de nutrientes que contenha, principalmente, carboidratos, proteínas e eletrólitos. Se 

a dieta for deficiente, devem-se acrescentar vitaminas e eletrólitos32. Além disso, o intestino é 

considerado o segundo cérebro e é um importante órgão de estresse emocional. 

 

5. CONCLUSÃO 

O overtraining é uma síndrome multifatorial. Logo que o atleta começar a apresentar 

sinais de overtraining torna-se imprescindível que o responsável pelo mesmo reduza a 

sobrecarga e/ou suspenda por um período de dias ou semanas os treinos. É importante 

mencionar que o overtraining pode aparecer em atletas amadores ou profissionais. De acordo 

com a pesquisa realizada, foi possível detectar que dentre os principais resultados observados 

de acordo com cada uma das variáveis analisadas pelo questionário, a maioria dos atletas não 

apresentam os sinais e sintomas do excesso de treinamento, porém os resultados devem ser 

observados individualmente, assim, notam-se alguns sinais e sintomas em alguns sujeitos da 

amostra. Ao realizar uma análise dos atletas individualmente, é um indicativo mais sugestivo 

para detectar alterações psicológicas do overtraining, como também o monitoramento do 

humor durante o treinamento. Essa é a prática mais condizente para se prevenir o 

overtraining. 

 

6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

A realização do presente estudo foi um desafio, porém muito gratificante. Nos locais 

de aplicação do questionário, fomos muito bem recebidas tanto pelos atletas, quanto pelos 

treinadores, que demonstravam muito interesse e curiosidade no assunto e nos possíveis 

resultados. Observou-se a necessidade de avaliação pelos atletas, que solicitaram o envio dos 

resultados pessoais, para conhecimento do seu desempenho e possíveis estados de 

overtraining. Atletas e treinadores encontram dificuldades em achar métodos simples e 

eficazes para monitoração do treinamento e recuperação com marcadores confiáveis para 

poderem ser usados na prevenção da síndrome.  

A falta de um marcador “padrão ouro” para diagnosticar precocemente o overtraining 

faz com que se busque formas de controlar todas as variáveis envolvidas no treinamento, 

como diários de treinos, questionários, desempenho atlético, estresse, recuperação, fadiga, 

alimentação, sono, hábitos diários, infecções frequentes e os distúrbios do humor. Com esse 
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trabalho podemos contribuir com os atletas entrevistados e seus treinadores enviando os 

resultados individuais, que mostram se os mesmos se encontram em um estado de 

overtraining ou não. Agora, o próximo passo é a publicação desse trabalho e buscar entender 

com maior profundidade o que observamos. 

Diante da falta de um marcador universal para identificar o overtraining, o presente 

estudo se ateve em traçar o perfil dos atletas de triátlon. Sugerem-se pesquisas futuras para 

um melhor aprofundamento do tema com métodos bem estabelecidos e precisos para 

diagnosticar, prevenir e tratar o overtraining. 
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9. SUBMISSÃO AO COMITÊ DE ÉTICA 
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10. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) a tomar parte de um estudo de pesquisa científica 

realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo intitulado 

“Identificação de sinais e sintomas do excesso de treinamento físico em triatletas”. Este 

termo de consentimento contém informações essenciais sobre o estudo e sobre os seus 

direitos, de modo a facilitar suas decisões. Sua concordância e assinatura indicarão que você 

leu e entendeu o conteúdo deste termo, que suas dúvidas foram respondidas e que você 

concorda voluntariamente em participar do estudo.  

O objetivo do estudo é avaliar o perfil do treinamento físico, de hábitos de vida e do 

estado de humor de ultramaratonistas na tentativa de detectar sinais e sintomas do excesso de 

treinamento físico (overtraining) bem como distúrbios gastrintestinais para posteriormente 

propor estratégias de prevenção e monitoramento. Para tanto, você responderá um 

questionário que avaliará diferentes aspectos do seu dia-a-dia, pois o overtraining e os 

distúrbios gastrintestinais são multifatoriais e muito presentes em atletas que treinam altos 

volumes. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos resultados e aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os investigadores 

principais são Maria das Graças Souza Rossi (mgsrossi@hotmail.com) e Marianna Ferstl 

(marianna.ffb@gmail.com), estudantes do curso de Educação Física; e o Prof. Dr. Rodrigo 

Luiz Vancini - coordenador da pesquisa - (rodrigoluizvancini@gmail.com). Como se trata de 

um estudo sem qualquer intervenção clínica (você somente responderá aos questionários), não 

existem possíveis desconfortos e riscos associados com a sua participação voluntária neste 

projeto.   

É garantida a liberdade de interromper a participação neste estudo a qualquer 

momento, sem que isto cause qualquer ônus a você. As informações obtidas neste estudo são 

confidenciais e serão analisadas em conjunto, não sendo divulgada a identificação de qualquer 

voluntário. Não haverá despesas pessoais para o voluntário e qualquer despesa adicional será 

ressarcida pelo pesquisador por meio do orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal 

diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), 

você terá direito legal e garantido de ressarcimento. 

Todos os procedimentos experimentais propostos por este estudo foram submetidos ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

mailto:mgsrossi@hotmail.com
mailto:rodrigoluizvancini@gmail.com
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Nome e Assinatura do pesquisador ______________________________________________. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, _____________________________________, RG_________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Identificação de sinais e sintomas do excesso de 

treinamento físico em triatletas”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido 

pelos pesquisadores envolvidos sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

 

Local e data: ________________________________________________________________. 

Nome e Assinatura do voluntário: _______________________________________________. 

 

11. QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS E SINTOMAS 

DO EXCESSO DE TREINAMENTO FÍSICO E PREVALÊNCIA DE 

DISTÚRBIOS GASTRINTESTINAIS EM ATLETAS DE 

MODALIDADES DE LONGA DURAÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DE 

TREINAMENTO E COMPETIÇÃO 

 
Identificação do entrevistado:___________________________________________________ 

 

Data de nascimento: ___/___/___  Sexo:  

 

Local onde foi aplicado o questionário:____________________________________________   

Nome do entrevistador: ________________________________________________________ 

 

I. Sobre o treinamento físico   

1) Quantos dias por semana você pratica atividade física/treina? 0 dia; 1 dia; 2 dias; 3 

dias; 4 dias; 5 dia; 6 dias; 7 dias    

2) Quantas horas por dia você pratica atividade física/treina? 1h; 2h; 3h; 4 h; 5h; 6h; 

7 ou mais horas  

3) Quantos períodos por dia você pratica atividade física/treina? manhã; tarde; noite; 

4) Em qual momento da temporada esportiva encontra-se seu treinamento?_______________.   

5) Quanto tempo falta (meses/dias) para sua competição alvo?_________________________.  

6) Qual é a sua competição alvo?________________________________________________. 

7) Qual foi seu pior tempo (min/seg) na sua prova nessa temporada?____________________. 

8) Qual foi seu melhor tempo (min/seg) na sua prova nessa temporada?__________________.   

9) Você recebe orientação de técnico/professor de educação física/preparador físico?  Sim; 

 Não    

10) Seu treinamento é periodizado (planejado) ao longo da temporada (ano) esportiva?  

Sim;  Não;  Não sei   

11) Qual foi a competição de nível mais alto que participou? Regional; Municipal; 

Estadual; Nacional; Mundial; Outra _______________. 

 

II. Atividade de trabalho e/ou estudo 

1) Quantas horas você trabalha e/ou estuda por dia? 1-4 horas; 4-8 horas; 8-12 horas;  

acima de 12 
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2) O seu trabalho e/ou estudo exige esforço físico e/ou intelectual? físico; intelectual;  

ambos 

3) Sua sessão de exercício físico fica prejudicada quando você trabalha/estuda muito? Sim 

Não   

4) Você costuma chegar ao trabalho/estudo cansado? de jeito nenhum; um pouco; 

moderadamente; bastante; extremamente   

5) Após o trabalho e/ou estudo, você está cansado: não trabalho/estudo; de jeito nenhum; 

um pouco; moderadamente; bastante; extremamente. 

 

III. Sinais e sintomas do estresse físico e psicológico e associação com o treinamento 

físico e hábitos de vida   

1) Que tipo de atividade física você pratica (DESCREVA)? _______________________. 

2) Há quanto tempo (meses/anos) você mantém esse ritmo de exercícios físicos________. 

3) O seu treino é monótono, chato e repetitivo?   

4) Você costuma chegar no treino cansado?  de jeito nenhum; um pouco; 

moderadamente; bastante; extremamente   

5) Você costuma chegar no treino motivado? de jeito nenhum; um pouco; 

moderadamente; bastante; extremamente   

6) Em ordem de importância (numere de 1 a 6, sendo 1 o objetivo mais importante e 6 o 

menos importante), quais são suas principais metas para a prática de exercícios físicos?  ( ) 

Desempenho físico/esportivo; () Saúde; (  ) Qualidade de vida; (  ) Estética corporal; ( ) 

Condicionamento físico; (  ) Lazer/Recreação. 

7) Atualmente, como você avalia a sua sessão de exercício físico (considere o último mês)? 

(assinale um dos quadradinhos)  

Muito, muito leve   

Muito leve   

Ligeiramente leve   

Um pouco pesado   

Pesado   

Muito pesado   

Muito, muito pesado    

8) Atualmente, como você avalia o seu desempenho físico (considere o último mês)? (assinale 

um dos quadradinhos)  

Desempenho muito, muito ruim   

Desempenho muito ruim   

Desempenho ruim   

Desempenho regular   

Desempenho boa   

Desempenho muito boa   

Desempenho muito, muito boa    

9) Atualmente, como você avalia a sua recuperação física após as sessões de treinamento 

(considere o último mês)? (assinale um dos quadradinhos): 

Recuperação muito, muito pobre  

Recuperação muito pobre   

Recuperação pobre   

Recuperação razoável   

Boa recuperação   

Recuperação muito boa   

Recuperação muito, muito boa    
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10) Atualmente, como você avalia a sua recuperação mental após as sessões de treinamento 

físico (considere o último mês)? (assinale um dos quadradinhos)  

Recuperação muito, muito pobre   

Recuperação muito pobre   

Recuperação pobre   

Recuperação razoável   

Boa recuperação   

Recuperação muito boa   

Recuperação muito, muito boa    

11) Atualmente, como você avalia o seu desempenho em provas e competições (considere os 

últimos 6 meses)? (assinale um dos quadradinhos)  

Desempenho muito, muito ruim   

Desempenho muito ruim   

Desempenho ruim   

Desempenho regular   

Desempenho boa   

Desempenho muito boa   

Desempenho muito, muito boa  

12) Quantas vezes você descansa (fica sem treinar) por semana?                                       4 

vezes; 3 vezes;  2 vezes;  1 vez;  nenhuma vez    

13) Quantos meses por ano você fica sem treinar/aula?  nenhum; menos de 1 mês; 1 mês 

ou mais        

14) Você costuma fazer saunas, hidromassagem, massagem, técnicas de relaxamento ou 

terapia? Sim  Não 

15) Logo após a sessão de treinamento você costuma fazer alguns exercícios leves ou 

alongamento? Sim  Não    

16) Você já fez testes de avaliação da aptidão física em laboratório (esteira, bicicleta, etc.)?  

Sim Não   

17) Quando foi o último? há menos de 1 mês; há 3 meses; há 1 mês; há 4 meses ou 

mais;  há 2 meses   

18) No caso de ter feito mais de um teste, como foi o resultado? Melhor; Pior; Não 

mudou 

19) Você sente cansaço físico em algum momento durante ou após o treinamento? de jeito 

nenhum um pouco; moderadamente; bastante; extremamente 

20) Você sente cansaço mental em algum momento durante ou após o treinamento? de jeito 

nenhum; um pouco;  moderadamente; bastante; extremamente   

21) Você tem sentido falta de energia ou de vontade durante o treinamento ou durante o dia? 

de jeito nenhum;  um pouco;  moderadamente;  bastante; extremamente   

22) Você se considera uma pessoa com alta motivação para o treinamento? de jeito nenhum; 

um pouco; moderadamente; bastante; extremamente 

23) Te incomoda ficar sem treinar/aula/trabalho? de jeito nenhum;  um pouco;  

moderadamente;  bastante; extremamente   

24) Você se considera uma pessoa competitiva consigo mesma? de jeito nenhum;  um 

pouco;  moderadamente;  bastante; extremamente 

25) Você já passou por algum período na sua vida que você acha que fez exercício físico em 

excesso a ponto de prejudicar a sua saúde? Sim Não 

26) Quando isso ocorreu? Há menos de 6 meses;  Há mais de 6 meses; Isso não ocorreu. 

27) Nos últimos 6 meses, quantas vezes ocorreu? 1 vez; 2 vezes;  3 vezes ou mais 

28) Essa sensação durou: menos de 15 dias; mais de 15 dias; nenhum um dia  



 

42 

29) O que você fez para melhorar? nada; Não  Há menos de 6 meses;  Há mais de 6 

meses; nada já que não ocorreu; nada continuei a treinar normalmente;  diminuiu o 

treinamento;  parou de treinar por um tempo. 

30) Você tem alguma dessas doenças (assinale mais de uma se for o caso)? alergia; 

hipertensão; diabetes; osteoporose; anemia; nenhuma; outra ______________ 

31) Quantas refeições você costuma fazer por dia? 1 2 3 4 5 ou mais. 

32) Quanto tempo depois do treinamento/aula/trabalho você se alimenta ? até 2 horas; de 

2 a 3 horas; de 3 a 4 horas;  mais de 4 horas. 

33) Você costuma comer pão, massas, batata, mandioca, frutas?   

34) Você costuma comer frituras/gorduras (batatas fritas, ovos fritos, carne frita, gordura da 

carne, salgados fritos e etc.)? de jeito nenhum; mais de jeito nenhum; um pouco; 

moderadamente; bastante; extremamente um pouco; moderadamente; bastante; 

extremamente. 

35) Você costuma comer frango, carne, peixe, ovos, leite, iogurte, queijo? de jeito nenhum; 

um pouco; moderadamente;  bastante; extremamente. 

36) Você costuma comer verduras e legumes? de jeito nenhum; um pouco;  

moderadamente;  bastante;  extremamente. 

37) Você costuma comer fibras (aveia, farelo de aveia, cereais matinais, granola etc.)? de jeito 

nenhum;  um pouco; moderadamente; bastante; extremamente. 

38) Quantos copos de água você bebe por dia? de 0 a 1; de 2 a 4; de 4 a 6; de 6 a 8; mais de 

8. 

39) Quantos copos de água você bebe nas 2 horas após o treinamento? de 0 a 1; de 2 a 4;  de 4 a 

6; de 6 a 8; mais de 8 

40) Quantos copos de água você bebe durante a sessão de exercício físico? de 0 a 1; de 2 a 4; de 4 

a 6; de 6 a 8; mais de 8 

41) Você costuma ingerir suplementos alimentares, recursos ergogênicos e/ou fármacos visando à 

melhora do seu desempenho e rendimento físico, estado de saúde e/ou estética corporal? Sim;  

Não; Se sim, qual (is) suplementos (assinale mais de um se for o caso)?  

(   ) Proteína (   ) Vitamina (   ) Caseína (   ) Creatina (   ) Dextrose (   ) Carnitina (   ) Carboidrato (   ) 

Albumina (   ) Proteína de soja (   ) Power Max (   ) Hipercalórico (   ) Aminoácido (   ) Whey Protein (   

) Levedura de cerveja (   ) Maltodextrina Barras energéticas (   ) Glutamina (   ) Antioxidante (   ) 

Shakes (   ) Beta-Hidroxi Metil Butirato (  ) Red Bull (   ) Energéticos (   )  Cafeína (   ) BCAA (   ) 

Hormônios (   ) Esteroides anabólicos ( ) Recursos farmacológicos ( ) Bebidas energéticas 

Outros?___________________________ 

42) Você toma algum dos medicamentos abaixo? antidepressivo; diurético; inibidor de apetite; 

remédio para dormir; nenhum; outro__________________. 

43) Atualmente, suas obrigações e problemas externos chegam a dificultar o seu treinamento?  Não 

 Sim: Quais (assinale mais de uma alternativa se for o caso)? Problemas educacionais; 

Problemas profissionais; Problemas financeiros; Problemas de relacionamento; Perdas; 

Autoestima 

44) Com que frequência costuma ocorrer? de jeito nenhum; um pouco; moderadamente; 

bastante; extremamente. 

45) Você já teve algum tipo de lesão ou doença relacionadas à prática de exercício físico? Sim. 

Qual?  ________________  Não 

46) Quantas horas você costuma dormir por noite? menos de 4h; 4-5h; 5-6h; 6-7h; mais de 7h. 

47) Você toma remédio para dormir? de jeito nenhum; um pouco; moderadamente; bastante; 

extremamente. 

48) Você costuma ter um sono tranquilo? de jeito nenhum; um pouco; moderadamente; 

bastante; extremamente. 

49) Você tem dificuldades para dormir? de jeito nenhum; um pouco;  moderadamente; 

bastante; extremamente 
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50) Você acorda muitas vezes durante a noite? de jeito nenhum; um pouco; moderadamente; 

bastante; extremamente 

51) Você costuma ter pesadelos? de jeito nenhum; um pouco; moderadamente; bastante; 

extremamente. 

52) Como você avalia a qualidade de seu sono? (assinale um dos quadradinhos): sono muito, muito 

pobre sono muito pobre; sono pobre; sono razoável; bom sono; sono muito bom; sono 

muito, muito bom. 

53) Você teve mudanças no seu apetite ultimamente? de jeito nenhum; um pouco; 

moderadamente; bastante; extremamente. 

54) Você vem perdendo peso ultimamente sem que tenha feito dieta/regime? de jeito nenhum; um 

pouco; moderadamente; bastante; extremamente. 

55) Você notou um aumento da quantidade de suor ultimamente? de jeito nenhum; um pouco;  

moderadamente; bastante; extremamente 

56) Você tem apresentado muitos resfriados ultimamente? de jeito nenhum; um pouco; 

moderadamente; bastante;  extremamente.  

57) Você tem apresentado muitos resfriados de apenas 1 dia ultimamente? de jeito nenhum;  um 

pouco; moderadamente; bastante; extremamente. 

58) Você faz uso de cigarros? de jeito nenhum; um pouco; moderadamente; bastante; 

extremamente. 

59) Você faz uso de bebidas alcoólicas? de jeito nenhum; um pouco; moderadamente; 

bastante; extremamente 

60) Em média, quantos copos de 200 ml (requeijão) você ingere por dia das seguintes bebidas: 

60a. Café ( ) de 0 a 1 ( ) de 2 a 4 ( ) de 5 a 7 ( ) de 8 a 10 ( ) mais de 10.  

60b. Chá ( ) de 0 a 1 ( ) de 2 a 4 ( ) de 5 a 7 ( ) de 8 a 10 ( ) mais de 10.  

60c. Refrigerantes ( ) de 0 a 1 ( ) de 2 a 4 (  ) de 5 a 7 ( ) de 8 a 10 (  ) mais de 10. 

 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DO ESTADO DE HUMOR (POMS) 
 

Para cada adjetivo abaixo, indique o que melhor representa seus sentimentos atuais pontuando cada 

um deles de acordo com a escala abaixo: 

 

0 – de jeito nenhum; 1 – um pouco; 2 – moderadamente; 3 – bastante; 4 – extremamente 

 

Faça a pergunta: “Eu me sinto...” antes de cada palavra e isso ajudará na sua compreensão. 

 

 
1. Cordial (   ) 24. Vingativo (   ) 47. Rebelde (   ) 

2. Tenso (   ) 25. Simpático (   ) 48. Desamparado (  ) 

3. Zangado ( )  26. Desconfortável (   ) 49. Entediado (  ) 

4. Cansado (   ) 27. Inquieto (   ) 50. Espantado (   ) 

5. Infeliz (  ) 28. Disperso (incapaz de se 

concentrar (   ) 

51. Alerta (   ) 

6. Lúcido (  ) 29. Fatigado (   ) 52. Enganado (   ) 

7. Animado (   ) 30. Prestativo (  ) 53. Furioso (   ) 

8. Confuso (  ) 31. Aborrecido (   ) 54. Eficiente (   ) 

9. Arrependido por coisas 

feitas (  ) 

32. Desencorajado (  ) 55. Confiante (  ) 

10. Trêmulo (   ) 33. Ressentido (magoado) (   ) 56. Disposto (   ) 

11. Desatento desinteressado (   

) 

34. Nervoso (   ) 35. Mal humorado (   ) 

12. Perturbado (   ) 35. Solitário (   ) 58. Inútil (   ) 

13. Atencioso (   ) 36. Miserável (sem valor)   ) 59. Esquecido (   ) 

14. Triste (   ) 37. Atrapalhado (   ) 60. Despreocupado (   ) 

15. Ativo (   ) 38. Alegre (   ) 61. Apavorado (   ) 

16. Irritado (   ) 39. Amargurado (   ) 62. Culpado (   ) 

17. Queixoso (   ) 40. Exausto (   ) 63. Vigoroso (   ) 
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18. Deprimido (  ) 41. Ansioso (   ) 64. Indeciso (   ) 

19. Energético (   ) 42. Pronto para brigar (não 

esportivamente) (   ) 

65. Esgotado (   ) 

20. Em pânico (   ) 43. Com boa índole (caráter) (   )  

21. Desesperado (   ) 44. Melancólico (desgostoso) (   )  

22. Relaxado (   ) 45. Desesperado (   )  

23. Indigno (sem valor) (   ) 46. Vagaroso (vacilante) (   )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário de distúrbios gastrintestinais 

Instruções: A seguir será apresentado um questionário de auto-avaliação. Trata-se de 

algumas afirmações referentes a sensações gastrintestinais. Não há respostas certas ou erradas. 

Tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se sentiu nesse período. Leia com 

atenção cada uma das perguntas e respostas assinalando com um círculo um dos números (1, 

2, 3, 4 ou 5) dispostos à direita de cada pergunta, de acordo com a escala de avaliação. 

Avaliação cotidiana (não considerar a prática de atividade física): Leia cada pergunta e faça 

um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indica como você se sentiu, 

caso tenha sentido algo, no último mês. Tente dar uma resposta que mais se aproxime de 

como você se sentiu nesse período. 

Avaliação durante o treinamento físico diário: Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor 

do número à direita da afirmação que melhor indica como você se sentiu, caso tenha sentido 

algo, no último mês. Tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se sentiu 

nesse período. 

Avaliação durante as competições: Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número 

à direita da afirmação que melhor indica como você se sentiu, caso tenha sentido algo, no 

último mês. Tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se sentiu nesse 

período. 

Eu tive: 

Escala Avaliação 

cotidiana 

 Avaliação 

durante o 

treinamento 

físico diário 

 Avaliação 

durante as 

competições 

1 – Não (nenhuma vez por semana) 

2 – Raramente (de uma a duas vezes por 

semana) 

3 – Às vezes 

4 – Frequentemente (de três a cinco vezes por 

semana) 

5 – Sempre (quase todos os dias) 

     

1. Dor epigástrica = dor na parte alta do 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
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abdômen 

2. Regurgitação = retorno de líquido 

estomacal para a garganta 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

3. Náusea = sensação de enjoo 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

4. Vômito = eliminação do conteúdo do 

estômago 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

5. Saciedade precoce = sente-se satisfeito 

rapidamente ao se alimentar 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

6. Disfagia = dificuldade de engolir 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

7. Empachamento = sensação de barriga 

cheia 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

8. Eructação exagerada = arroto com 

frequência 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

9. Ruído abdominal = sons no abdômen 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

10. Dor abdominal = dor de barriga 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

11. Flatulência = gases 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

12. Sangue nas fezes = defecação com 

sangue 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

13. Diarreia = fezes liquida ou amolecidas 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

14. Constipação = intestino preso 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

15. Esteatorréia = gordura nas fezes 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

16. Muco nas fezes = presença de “catarro” 

nas fezes 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

17. Perda de apetite 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

18. Azia 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 

Com relação à intensidade dos sintomas esses foram: 

 

 Avaliação cotidiana   
Avaliação durante 

o   Avaliação durante as 

    treinamento físico diário    competições 

           

0  Nenhum  0  Nenhum  0  Nenhum 

           

0,5  Muito, muito leve  0,5  Muito, muito leve  0,5  Muito, muito leve 

           

1  Muito leve  1  Muito leve  1  Muito leve 

           

2  Leve  2  Leve  2  Leve 

           

3  Moderado  3  Moderado  3  Moderado 

           

4  Pouco intenso  4  Pouco intenso  4  Pouco intenso 

           

5  Intenso  5  Intenso  5  Intenso 

           

6    6    6   

           

7  Muito intenso  7  Muito intenso  7  Muito intenso 

           

8    8    8   

           

9  Muito, muito intenso  9  Muito, muito intenso  9  Muito, muito intenso 

           

10  Máximo  10  Máximo  10  Máximo 
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