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RESUMO 

. j 

Guerra, I. P. L. R Efeitos de diferentes estratégias de reposição de 

líquido e de carboidrato no desempenho de jogadores de futebol; 2004. 

[Tese de Doutorado - FCF-FEA-FSP/USP]. 

Com o objetivo de avaliar o desempenho de jogadores mediante 

diferentes condições de hidratação durante uma partida de futebol, foram 

estudados 20 atletas que faziam parte do time de futebol da Organização 

Militar do Exército Brasileiro. Eles foram divididos aleatoriamente, segundo 
,-

suas funções táticas, em três grupos, de acordo com a condição de 

hidratação. Para que todos os jogadores fossem submetidos às mesmas 

condições, foram realizadas 3 partidas de futebol com os grupos: grupo 

CHO (hidratados (150 ml), em intervalos de 15 minutos, com bebida 

contendo carboidrato (6 %) e sais minerais); grupo Placebo (hidratados 

(150 ml), em intervalos de 15 minutos, com solução placebo); e grupo 

Controle (sem ingestão de líquidos durante o jogo). Verificou-se: densidade 

da urina, peso corporal, hematócrito, hemoglobina (antes e após cada 

partida). Durante o jogo, foram acompanhados o comportamento da 

freqüência cardíaca, o tempo de corrida e o número de piques desses 

jogadores. A perda de peso corporal (grupo CHO: 1,72 kg; grupo Placebo: 

1,63 kg e grupo Controle: 2,25 kg) e o grau de desidratação (grupo CHO: 

2,31 %; grupo Placebo: 2,24% e grupo Controle: 3,14%) foram 

estatisticamente significante maiores no grupo c9ntrole. Em relação ao 

desempenho durante o jogo, observou-se uma queda entre o primeiro e o 

segundo tempo maior no grupo Controle (24,85%) em relação aos grupos 

CHO (11,31 %) e Placebo (11,85%). As demais variáveis não apresentaram 

diferença significativa estatisticamente. Como conclusão geral, os resultados 

sugerem que os jogadores apresentaram um desempenho em campo 

melhor quando foi oferecida uma bebida com carboidrato durante o jogo. 



ABSTRACT 

Guerra, I. P. L. R Efeitos de diferentes estratégias de reposição de líquidos 

e de carboidrato no desempenho de jogadores de futebol; [Effects af 

different strategies af fluid and carbahydrate suplementatian an soccer player' s 

performance]. São Paulo (BR); 2004. [Tese de Doutorado - FCF-FEA

FSP/USP]. 

The purpose of this study was evaluate players' performance by different 

hydration conditions during a soccer game. 20 players of the Military 

Organizatíon of the Brazilian Army who were part of soccer team's corporatíon 

were studíed. They formed 2 teams and, by chance, accordíng to theír 

positional rules were divided in three groups, depending on the hydration 

condition. Ali the players were submitted to the same conditions, so 3 soccer 

games were accomplished with those groups: 1) group CHO (ingested (150 m/), 

in interva/s of 15 minutes, a drink wíth carbohydrate (6%) and sa/ts minera/s); 

2)group P/acebo (ingested (150 ml), in intervals of 15 minutes, with p/acebo 

so/ution) and; 3) group control (they did not ingest any liquid during the game). 

It was verified: density of the urine, body weight, hematocrit, hemoglobin (before 

and after each game) and, during the game heart rate, time spent running and 

the number of sprints. The loss of body weíght (group CHO: 1,72 kg; group PL: 

1,63 kg and control group : 2,25 kg) and the dehydration degree (group CHO: 

2,31%; group PL 2,24% and control group: 3,14%) were largar statisticalJy 

significant in control group. Related to performance duríng the game, it was 

observed that the falling between the first and the second time was larger in the 

control group (24,85%) than in carbohydrate group (11,31 %) and p/acebo 

(11,85%). The other variables did not present any significant statistically 

difference . As general conclusion our data suggest that p/ayers presented a 

better performance during the match when a drink with carbohydrate was 

offered during the game. 
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1, INTRODUÇÃO 

o futebol é o esporte mais popular no mundo e, particularmente no 

caso do Brasil, é considerado uma "paixão nacional", Porém, a literatura 

nutricional nacional existente a respeito desse esporte é ainda muito 

escassa. 

Isso se torna compreensível a partir do momento que se entende que 

os jogadores de futebol são considerados "deuses", dificultando com que 

eles sejam objetos de pesquisas. 

Além desse fato, deve-se lembrar também que o calendário esportivo 

do futebol é bastante rigoroso e exaustivo, não permitindo pausas para que 

essas pesquisas sejam realizadas. 

Por último, as comissões técnicas dos times se tornam um empecilho 

extra, já que alegam que qualquer eventual mudança na rotina do 

treinamento proposta pelos pesquisadores pode vir a interferir no 

desempenho dos jogadores em treinos e/ou jogos. 

Mesmo diante dessas dificuldades expostas anteriormente, esta 

pesquisa teve como proposta verificar os efeitos da hidratação no 

desempenho de jogadores de futebol. Esse tema é bastante relevante, uma 

vez que a questão da hidratação nesse esporte especificamente é 

problemática, seja por parte das próprias regras do esporte, que não 

permitem pausas regulares para a ingestão de líquidos, seja por parte dos 

técnicos e preparadores físicos, que ainda não estão conscientes da 

importância de uma adequada hidratação. 

Guerra{ Isabela P. L. R. 
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Pelo fato de não haver estudo nacional relatando os efeitos da 

hidratação no desempenho de jogadores de futebol, a realização dessa 

pesquisa torna-se relevante. Ainda mais devido ao fato do país ser tropical e 

a maioria dos jogos ser realizada sob temperaturas elevadas, podendo 

prejudicar o desempenho e também colocar a vida do jogador em risco. 
I 

Guerra, Isabela P. L. R. 





2. Revisão da Literatura 3 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Hidratação 

o balanço hídrico é fundamental para manter o funcionamento normal 

dos órgãos e da saúde em geral. A água é o meio no qual ocorrem as 

reações bioquímicas e é também essencial para a manutenção de um 

adequado volume plasmático e a integridade do sistema cardiovascular 

(SAWKA & MONTAIN, 2000). 

o exercício aumenta a taxa metabólica de 5 a 15 vezes quando 

comparada ao repouso. Somente 25% dessa energia gerada está disponível 

para as vias metabólicas, sendo o restante dissipado do organismo como 

calor para manter o equilíbrio da temperatura corporal (MAUGHAN & 

BURKE, 2002; SAWKA & MONTAIN, 2000). Em resposta a esse aumento 

de temperatura corporal, o fluxo sangüíneo cutâneo é aumentado, 

transportando o calor para a periferia e o processo de sudorese é iniciado. 

Esse processo pode causar distúrbios tanto no conteúdo de água quanto no 

balanço eletrolítico e pode diminuir a capacidade de se tolerar exercícios 

prolongados, principalmente no calor. A perda de água através do suor 

durante o exercício pode levar a uma desidratação nos compartimentos intra 

e extracelular do organismo (ACSM, 1996; EPSTEIN & ARMSTRONG, 1999). 

Vários fatores influenciam o desempenho durante o exercício, entre 

os quais pode-se destacar as condições ambientais sob as quais o exercício 

está sendo realizado. Quando a temperatura ambiente e a umidade estão 

altas, a capacidade de se exercitar por muito tempo é diminuída. Nesta 

situação, problemas com a desidratação e a termoregulação são os 

principais causadores, da fadiga. Além disso, em exercícios realizados no 

calor ocorre maior oxidação de carboidrato, maior aceleração da 

glicogenólise muscular, maior acúmulo de lactato e maior liberação de 
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glicose hepática pode resultar em hiperglicemia. Estes efeitos parecem estar 

associados a um aumento dos níveis plasmáticos de adrenalina e a um 

aumento da temperatura corporal e muscular. 

, 

As condições ambientais durante os jogos são sempre consideradas 

fatores agravantes para o jogador de futebol, já que podem variar desde 

temperaturas frias e com chuvas, até quentes e úmidas; desde jogos 

realizados ao nível do mar até a mais de 3.000 metros de altura (BARROS & 

GUERRA, 2004). 

O aumento da temperatura corporal é determinado pelas taxas de 

produção de calor metabólico e de dissipação do calor. Durante o exercício 

em clima quente, o aumento da temperatura ambiental prejudica a 

dissipação do Calor e o quadro de hipertermia se instala (HARGREAVES & 

FEBRAIO, 1998). Não é difícil de se observar temperaturas corporais acima 

de 39° C em jogadores de futebol após jogos realizados em clima quente 

(EKBLOM, 1986; SANZ-RICO, 1996). 

Para minimizar esse quadro é necessário prestar atenção na roupa 

que se usa durante os treinos e os jogos, já que. essas têm grande influência 

,sobre a capacidade termorregulatória e a desidratação. Existem materiais 

para a confecção de roupas esportivas que favorecem a evaporação e o 

esfriamento dos jogadores, permitindo uma termorregulação mais eficiente e 

menor perda de líquidos (BARROS & GUERRA, 2004). 

A perda de líquidos durante o exercício ocorre devido à necessidade 

do organismo de manter a temperatura corporal próxima aos limites normais. 

Essa perda de líquidos resulta em queda do volume plasmático, que, uma 

vez diminuído, encontra dificuldade em atender aos altos requerimentos de 

fluxo sangüíneo para os músculos que estão se exercitando e para a pele 

. (MAUGHAN, 1992). 
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Outro importante fato que~ ocorre com essa perda de líquidos é a 

desidratação. Uma pequena desidratação de cerca de 1 a 2 % do peso 

corporal já começa a comprometer funções fisiológicas e afeta negativamente o 

desempenho. Segundo BROAD et aI. (1996) ocorre uma queda de 30 % no 

desempenho quando essa desidratação chega a 5-6 % do peso corporal. 

Na prática do futebol, além das funções cardiovasculares e 

termorregulatórias, as funções motoras têm um papel crucial. Se essas 

funções são afetadas com a desidratação, isso pode afetar muito o 

desempenho dos jogadores em momentos finais de uma partida. A função 

cognitiva, importante durante uma partida de futebol, é prejudicada quando o 

jogador está 2 % do seu peso corporal desidratado (BURKE & HAWLEY, 1997). 

A taxa de suor varia muito entre os indivíduos e é influenciada por 

vários fatores, entre os quais: intensidade do exercício, aclimatação do 

atleta, condições ambientais e função tática que o jogador desempenha no 

time (BURKE & HAWLEY, 1997; HORSWIL 1998). Em jogadores de futebol, 

normalmente observa-se uma perda de 1,5 litro de suor durante um jogo 

realizado em clima frio (10-15° C) e cerca de 3,5-4,0 litros de suor quando o 

jogo ocorre em condições climáticas quentes (30-38° C) (SHEPARD & 

LEATT, 1987; SHEPARD, 1999). 

NICHOLAS et aI., (1999) ao realizarem um teste que simulava uma 

partida de futebol denominado LlST (Loughborough Intermittent Shuttle 

Test), verificaram uma perda de 2,2 kg de peso corporal após correção dó 

volume ingerido durante o protocolo. Já DRUST et aI. (2000), em uma outra 

simulação de jogo de futebol em condições ambientais de 18° C e 54 % 

umidade relativa, constataram perda de 1,0 kg de peso corporal. 
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Na maioria das vezes, os jogadores de futebol não conseguem repor 

essas perdas durante o jogo e nem mesmo após. Geralmente, eles não 

repõem nem 50 % dessas perdas (ACSM, 1996; BURKE & HAWLEY, 1997; 

MAUGHAN, 1994; MAUGHAN & LEIPER, 1999; SHEPARD, 1999). Se as 

regras do futebol fossem mais adequadas em relação a pausas regulares 

para a ingestão de líquidos se observaria uma ingestão voluntária de 

líquidos maior (BURKE & HAWLEY, 1997). 

Enquanto não se fazem mudanças no regulamento do futebol, as 

oportunidades de hidratação durante os jogos ainda são limitadas, e 

portanto, deve se aproveitar todas as que surgem para se hidratar. 

Assim alguns cuidados são necessários, entre os quais: o jogador 

deve estar aclimatado ao clima no qual irá jogar; e também deve iniciar o 

jogo hidratado, ingerindo cerca de 500 ml de uma bebida hidroeletrolítica 

aproximadamente duas horas antes da partida, o que além de permitir 

completar as reservas de líquidos corporais permite também a eliminação de 

qualquer excesso no percorrer desse tempo. Além disso, o atleta deve ter 

uma garrafa individual, de fácil acesso durante as pausas do jogo e no 

intervalo; e deve ingerir a quantidade de líquidos necessária para compensar 

as perdas ocorridas pelo suor (BARROS & GUERRA, 2004; BROAD et aI. : 

1996; BURKE & HAWLEY, 1997; MONTEIRO et ai., 2003). 

É importante que o jogador tenha a prática de se hidratar utilizando 

essas estratégias durante os treinos para que ele se acostume a adotá-Ias 

durante os jogos. Para isso a comissão técnica deve sempre estimular o 

jogador, principalmente quando a temperatura estiver alta, a ingerir de forma 

regular líquidos durante a prática esportiva: um jogador acostumado a não 

beber nada durante os treinos, não beberá nada durante os jogos, o que terá 

efeito negativo sobre seu desempenho. Além disso, os treinos são 

freqüentes e com um período de recuperação curto entre eles, por isso é de 

fundamental importância estabelecer práticas que permitam um ótimo 
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desempenho (BARROS & GUERRA, 2004; MONTEIRO et aI., 2003). Deve

se lembrar também que o jogador de futebol está sujeito a algumas 

situações dun:;mte o jogo como número de interrupções, prorrogação, 

intensidade e estratégia adotada que influenciam no processo de hidratação 

(BARROS & GUERRA, 2004). 

Uma maneira representativa de se avaliar o estado de hidratação 

tanto antes' quanto depois do exercício é através da densidade da urina 

(BERGERON, 1996). O valor considerado adequado para um bom estado de 

hidratação é de 1,010. Valores acima de 1,020 indicam algum grau de 

desidratação (CASA et aI., 2000). / 

Além da densidade da urina, parâmetros sangüíneos como 

, hemoglobina e hematócrito também são utilizados para se verificar o nível 

de hidratação do atleta (MAUGHAN, 2002). 

Foi demonstrado que os indivíduos que se mantêm hidratados 

durante o exercício captam mais ácido graxo e a oxidação de carboidrato é 

menor, reduzindo assim o uso de glicogênio muscular como fonte 

energética. A economia de glicogênio muscular deve ser atribuída ao fato da 

ingestão 'de líquidos ajudar a manter o fluxo sangüíneo muscular e a 

captação de oxigênio e ácido graxo no músculo. Além disso, a ingestão de . 

líquidos melhora a -termorregulação e mantém a temperatura muscular baixa, 

um efeito que pode atenuar o uso do glicogênio muscular (HORSWIL, 1998). 

Essa economia de glicogênio muscular é importante, uma vez que a sua 

diminuição é inversamente proporcional ao desempenho do" jogador, 

principalmente no segundo tempo de jogo (SHEPARD, 1999). 

Os líquidos a serem oferecidos e consumidos pelos jogadores devem 

apresentar algumas das seguintes características: 1) boa palatabilidade - o 

sabor aumenta a aceitabilidade; 2) fácil absorção - o que depende da 

densidade energética (6 % de carboidrato); 3) conteúdo de eletrólitos - ajuda 
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a manter a osmolalidade sérica, repõe o volume plasmático e ajuda a manter 

o balanço de líquidos corporais; 4) benefícios ergogênicos - o desempenho 

é prolongado com a ingestão de carboidrato, através da economia de 

glicogênio ou parcial restauração do glicogênio muscular; 5) rápido 

esvaziamento gástrico - não permitindo assim algum desconforto gástrico 

durante o exercício; 6) deve ser oferecido a uma temperatura entre 15-20° C 

(ACSM, 1996; BURKE & READ, 1993; HORSWIL, 1998; SHI & GISOLFI 1998). 

o carboidrato é um nutriente fundamental na dieta do jogador de 

futebol, uma vez que a demanda de treinos e competições faz com que 

ocorra uma rápida depleção de glicogênio musculaL Além disso, o grau de 

depleção foi correlacionado com uma velocidade menor e uma menor 

distância percorrida ao final do jogo e, conseqüentemente, melhoras no 

desempenho foram observadas depois da suplementação de carboidratos 

(SANZ-RICO et aI., 1998). 

o futebol é um esporte que combina trabalhos aeróbios e anaeróbios, 

com uma recuperação entre os períodos de exercícios de 15 minutos 

(CARLI et ar, 1986), sendo uma atividade que demanda tanto as reservas 

de carboidratos quanto as de líquidos (SHEPARD & LEATT, 1987). 

o carboidrato é fonte de energia relevante na dieta de um jogador de 

futebol e é um nutriente muito relevante para atividades de endurance, já 

que seus estoques no organismo são limitados. A depleção dos estoques de 

glicogênio e níveis baixos de glicose sangüínea durante exercícios de 

endurance impedem a ressíntese do ATP no músculo, afetando a 

capacidade de manter o desempenho de alta intensidade (SCHOKMAN et 

aI., 1999) 

o carboidrato estocado como glicogênio tem um papel-chave na 

produção de energia durante o exercício (BANGSBO et a/., 1992). 
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A fadiga periférica durante o exercício está freqüentemente associada 

à depleção dos estoques de glicogênio e o tempo de exaustão está 

relacionado a concentrações iniciais de glicogênio muscular antes do 

exercício (BANGSBO et aI., 1992; COSTILL & HARGREAVES, 1992; 

HARGREAVES, 1994; PARKIN eta!., 1997; REILLY, 1997; SCHOKMAN eta!., 

1999; SHEPARD, 1999; SHERMAN & W/LMER, 1991; TS/NTZAS & 

WILLlAMS, 1998). Pode-se dizer que a depleção de glicogênio pode limitar a 

habilidade de um jogador de futebol em manter um desempenho de alta 

intensidade nos momentos finais do jogo (HARGREAVES, 1994; SHERMAN_& 

WILMER, 1991). 

A ingestão diária de carboidrato é importante para atletas envolvidos 

em treinamentos extenuantes, propiciando. a reposição dos estoques de 

glicogênio muscular (BURKE & READ, 1988). É fato conhecido que a 

depleção de glicogênio muscular está associada a diminuição no 

desempenho em atividades com intensidades tanto moderadas quanto altas. 

Já que o futebol demanda atividades destes dois tipos, é razoável assinalar 

que concentrações baixas de glicogênio muscular prejudicam o desempenho 

de jogadores de futebol (LEATT & JACOBS, 1989). O uso do glicogênio 

muscular como substrato energético é diretamente proporcional a duração e 

a intensidade do exercício (SHEPARD & LEATT, 1987). Pode-se dizer que a 

ingestão adéquada de carboidratos é fundamental porque os estoques de 

glicogênio podem ser depletados na segunda metade do jogo, e esse fato 

pode estar relacionado a uma diminuição na velocidade e na distância 

percorrida por parte do jogador (FOSTER et aI., 1986; SANZ-R/CO et aI., 

1998b)_ Para se evitar que isto aconteça é necessário que o carboidrato seja 

ingerido antes que ocorra a fadiga, para assegurar sua disponibilidade nos 

momentos finais do exercício, quando os níveis de glicogênio muscular e da 

glicose sangüínea estão diminuídos (COSTILL & HARGREAVES, 1992; COYLE, 

1991). 
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Exercícios intermitentes de alta rntensidade podem reduzir o conteúdo 

de glicogênio muscular em 72 % em menos de 10 minutos (HARGREAVES, 

1994; SHEPARO & LEATT, 1987). 

SHEPARO (1990) observou que durante uma partida de futebol pode 

ocorrer uma depleção de 20 a 90 % das reservas de glicogênio muscular. 

Houve situações nas quais os jogadores terminavam o jogo com total 

depleção de glicogênio muscular na coxa, assim como situações nas quais 

ocorriam uma depleção de apenas a metade das concentrações de 

glicogênio. Também foi observado que uma pequena ressíntese de glicogênio 

pode ocorrer durante o jogo (SHEPARO, 1999). 

Em 2000, NICHOLAS et aI. realizaram um teste que simulava uma 

partida de futebol (LlST) com 7 jogadores do sexo masculino, com as 

seguintes características médias: idade 21,5 anos; estatura 1,82 m; peso 

80,1 kg e V02 max 59,0 ml. Kg-1.min-1
. Esse teste consistia em 2 sessões de 

exercício (parte A e parte B) que foram realizadas 2 vezes, com um intervalo 

de 7 dias. A parte A era um bloco de exercícios de 15 minutos com um 

descanso de 3 minutos entre os blocos, que totalizava 90 minutos de 

exercício. Na parte B, eram corridas na esteira que intercalavam velocidades 

que correspondiam a 55 e 95 % do V02 max do jogador; essas velocidades 

eram alternadas a cada '20 m até a completa fadiga do jogador. Após esses 

teste, verificou-se que ocorreu uma depleção de 61 % dos estoques de 

glicogênio muscular nesses jogadores. 

Os jogadores que têm seus estoques de glicogênio muscular abaixo 

do normal no início do jogo percorrem distâncias menores, a uma velocidade 

menor em comparação a jogadores com estoques normais (BURKE & 

REAO, 1988; HAWLEY et aI., 1994). Estudos realizados com jogadores de 

futebol relatam que esses atletas, no segundo tempo de jogo, percorreram 

25 % menos distância, andaram mais e realizaram menos "sprints" do que 

aqueles com conteúdo maior de glicogênio muscular (HAWLEY et aI., 1994; 
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LEATT & JACOBS, 1989; SHEPARD & LEATT, 1987; SHEPARD, 1990; 

ZEDERBERG et ai., 1996). 

o conteúdo de glicogênio muscular diminui rapidamente no início do 

jogo, e há uma depleção acentuada em alguns jogadores depois de 45 

minutos de atividade (HARGREAVES, 1994). 

Dependendo do nível da competição, do condicionamento do jogador, 

de suas reservas de glicogênio muscular, da intensidade e do tipo de 

exercício, da temperatura ambiente e da dieta pré-exercício seu conteúdo de 

glicogênio diminui proporcionalmente à duração e à intensidade do jogo 

(ECONOMOS etal., 1993; HARGREAVES, 1994). 

A ingestão de carboidrato durante uma partida de futebol diminui a 

utilização de glicogênio muscular durante o jogo e aumenta o desempenho 

de corrida nos momentos finais da partida (HARGREAVES, 1994). 

Antigamente, se acreditava que a ingestão de uma solução à base de 

glicose 30 minutos antes do jogo poderia diminuir os níveis de glicose 

sangüínea e p desempenho, por causa do pico de insulina. Porém, uma 

pequena dose de carboidrato oferecida momentos antes do jogo pode ajudar 

a poupar o glicogênio muscular e a manter os níveis de glicose sangüínea. A 

administração de carboidrato tanto sólido quanto líquido (50 g) cinco minutos 

antes de exercícios intermitentes também aumenta a concentração da 

glicose sangüínea e o tempo de exaustão, comparados com o grupo 

placebo. A ingestão de uma solução com polímeros de glicose (15,5 %) 

antes do jogo e no seu intervalo aumenta a distância percorrida no segundo 

tempo de jogo, quando comparada a uma solução placebo (SHEPARD, 

1999). 

Para a melhora do desempenho de jogadores de futebol seria ideal 

maximizar as reservas de carboidrato, assim como a ingestão de carboidrato 
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e líquidos durante os jogos e acelerar a ressíntese de glicogênio, após 

competições (SHEPARD, 1990). 

A capacidade de manter um trabalho elevado durante o exercício 

demanda um adequado fornecimento de substrato ( carboidrato) para os 

músculos que estão se exercitando. Os líquidos que são ingeridos durante o 

exercício devem repor a perda de água decorrente do suor e prover 

carboidrato como combustível para repor os estoques limitados. A depleção 

de carboidrato resulta em fadiga e redução na intensidade do exercício 

(MAUGHAN, 1992). 

Os principais objetivos da ingestão de bebidas hidroeletrolíticas 

contendo carboidrato durante o exercício são: evitar os efeitos negativos da 

desidratação, manter o volume sangüíneo e fornecer substrato para os 

músculos (HAWLEY et af., 1994; SHI & GISOLFI, 1998). 

A ingestão dessa solução em intervalos regulares durante o exercício 

retarda a fadiga e aumentél a capacidade de se exercitar e, conseqüentemente, 

o desempenho. Esse efeito ergogênico está relacionado com a manutenção 

da glicose sangüínea e/ou a redução na taxa de utilização -do glicogênio 

muscular (NICHOLAS et aI., 1995; SHI & GISOLFI, 1998). 

O efeito positivo da reposição de carboidrato durante exercícios 

intermitentes pode ser atribuído à oxidação de grande parte do carboidrato 

ingerido, provendo de 16 a 20 % do gasto energético total durante o 

exercício (SHI & GISOLFI, 1998). Particularmente no futebol, foi observado 

que a suplementação de carboidrato melhorou o desempenho 

principalmente nos momentos finais do jogo (Mc GREGOR, 1999). 

LEATT & JACOBS, em 1986, verificaram se a ingestão de uma 

bebida contendo polímeros de glicose antes e em intervalos regulares 

durante um jogo de futebol diminuiria a utilização do glicogênio muscular. 
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Para tal, foram estudados 10 jogadores (4 zagueiros, 4 meio-campos e 2 

atacantes) com idade e peso médios de 21,7 anos e 70,5 kg, respectivamente. 

Esses jogadores foram divididos em 2 grupos e, então, foi realizado um jogo 

que teve dois tempos de 45 minutos e um intervalo de 10 minutos: o grupo 
, 

experimental e o grupo placebo eram integrados por 2 zagueiros, 2 meio

campos e 1 atacante em cada um dos grupos. O grupo experimental ingeriu 

500 ml de uma solução com uma concentração de 7% de carboidrato 10 

minutos antes e no intervalo do jogo, totalizando 65,8 g por litro de polímero 

de glicose. Para o grupo placebo foi adotado o mesmo procedimento, só que 

a bebida não continha carboidrato. As biópsias foram realizadas 60 minutos 

antes do jogo e logo após o término do mesmo, no músculo vastus lateralis. 

Como resultado, esses pesquisadores verificaram que o grupo experimental, 

ao final do jogo, apresentou uma concentração de glicogênio muscular 31 % 

maior do que a do grupo placebo. 

Neste mesmo ano, FOSTER et aI. avaliaram os efeitos da ingestão de 

300 ml de uma solução de polímero de glicose no desempenho, durante 

consecutivos jogos de futebol. Foram estudados 10 jogadores que foram 

controles de si mesmos durante o experimento. Os atletas jogaram 2 

partidas com 2 tempos de 45 minutos cada uma, com um intervalo de uma 

hora entre os jogos. Nesse intervalo, os jogadores consumiram as soluções 

com carboidrato e o placebo. Ao final desse experimento, os pesquisadores 

~oncluíram que a suplementação de carboidrato influenciou favorável e 

significantemente o desempenho durante jogos que foram disputados 

consecutivamente. Esse desempenho foi avaliado através de gols marcados 

nas partidas. 

Em 1995, NICHOLAS et aI. examinaram os efeitos da ingestão de 

uma solução hidroeletrolítica com carboidrato no desempenho durêjnte teste 

de corrida com características semelhantes as de um jogo de futebol (L1ST). 

Esse teste consistia em 2 sessões de exercício: parte A - exercícios com 

duração de 90 minutos que simulavam uma partida de futebol e parte B -
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corridas na esteira que intercalavam velocidades que correspondiam a 55 e 

95 % do V02 max do jogador; essas velocidades eram alternadas a cada 20 

m até a completa fadiga do jogador. Foram realizados. 2 desses testes com 

um intervalo de 7 dias. Para tal, foram recrutados 9 jogadores do sexo 

masculino (idade média 24,8 anos; peso médio 80,7 kg; estatura média 1,80 

m e V02 max médio 56,3 ml. Kg-1
. min-1

). Antes do teste os jogadores 

consumiram 5 mllkg de peso corporal de uma solução contendo 6,9 % de 

. carboidrato ou essa mesma quantidade de uma solução placebo. A cada 15 

minutos de exercício realizado, os jogadores ingeriram 2 ml/kg de peso 

corporal dessas mesmas soluções. Os pesquisadores concluíram que a 

ingestão da solução contendo carboidrato retardou a fadiga e aumentou a 

capacidade de corrida em 33 %, quando comparada com a ingestão da 

solução placebo. 

Em um outro estudo, Mc GREGO R et aI., em 1999, verificaram os 

efeitos da ingestão regular de líquidos no desempenho de habilidades 

específicas no futebol antes e após a realização do LlST Foram estudados 

9 jogadores semiprofissionais do sexo masculino (idade média 20,4 anos; 

peso médio 73,2 kg; V02 max médio 59,1 ml. Kg-1
. min-1

), que foram 

alocados em 2 grupos: os que ingeriram líquidos e os que não ingeriram 

líquidos durante o protocolo de 90 minutos de atividades intermitentes que 

simulavam uma partida de futebol Imediatamente antes do jogo, o grupo 

que ingeriu líquido se hidratou com 5 ml/kg de peso corporal de água 

flavorizada e depois, a cada 15 minutos de exercício, com 2 ml/kg de peso 

corporal dessa mesma solução. Ao final do experimento foi concluído que o 

grupo que não ingeriu líquido durante o protocolo teve uma deterioração de 

5% no desempenho das habilidades específicas de um jogador de futebol. 

SMITH et a/., em 1992, avaliaram o efeito da ingestão de uma solução 

contendo 6 % de carboidrato na fadiga durante uma simulação de um jogo 

de futebol. Para isso, contaram com a colaboração de 10 jogadores do sexo 

masculino (idade média: 24 anos, estatura: 1 ,78 m e peso:73,3 kg) que 
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participaram de dois testes com uma semana de intervalo. Os testes 

duravam 9 minutos e,· para simular uma partida de futebol em tempo real, 

foram divididos em dois blocos de 45 minutos (em cada bloco o teste era 

repetido 5 vezes) totalizando 90 minutos de exercício, com descanso de 

15 minutos entre os blocos. A seqüência dos. testes foi: dois minutos 

andando, 3 min'utos correndo (11 km h-1
), 1 minuto correndo a 75 % do V02 

max, 2 salto~ verticais consecutivos seguidos de dois sprints de 19 metros, 

intercalados com uma recuperação ativa de 20 segundos. Os jogadores 

ingeriram 250 ml de uma solução contendo 6 % de carboidrato ou de 

solução placebo, 10- minutos antes do início dos testes, no meio dos dois 

t~mpos de 45 minutos e nos 15 minutos de recuperação. Nos parâmetros 

analisados pelos pesquisadores não foram encontradas diferenças 

significativas entre o grupo que ingeriu carboidrato e o grupo placebo, porém 

os autores sugerem que a ingestão regular de uma solução contendo 

carboidrato antes e durante um jogo pode ser benéfica para o desempenho 

dos jogadores. 

2.2 Demandas fisiológicas 

2.2.1 Característícas do jogo 

O futebol é uma modalidade de esporte que implica a prática de 

exercícios intermitentes, de intensidade variável (EKBLOM, 1993; 

ZEEDERBERG et aI., 1996). Aproximadamente 88 % de uma partida de 

futebol envolvem atividades aeróbias e os 12 % restantes, atividades 
I 

anaeróbias de alta intensidade (REILLY, 1996; SHEPARD & LEATT, 1987). 

Durante um jogo de futebol, os jogadores percorrem aproximadamente 11 

quilômetros, sendo que a média da distância percorrida no primeiro tempo é 

5 % maior do que a do segundo tempo (BANGSBO et a/., 1991; EKBLOM, 

1993). Segundo SHEPARD (1990), os atletas percorrem 3,2 quilômetros em 

Guerra, Isabela P. L R. 



2. Revisão da Literatura 16 

ritmo de caminhada, 1,8 quilômetros em ritmo de corrida e 1,0 quilômetro em 

ritmo de sprints, entre outras atividades. 

De 8 a 12 % da distância total coberta por jogo é realizada em 

velocidade de sprint, com mudança de velocidad.e e direção a cada 5 

segundos (SHEPARD, 1990). 

As corridas de baixa intensidade ocorrem em 35 % do tempo total e 

as de alta intensidade, de 8,1 a 18 % (BANGSBO et aI., 1991; EKBLOM, 

1993). Os atletas que jogam na primeira divisão têm maiores períodos de 

atividades de alta intensidade que os de divisões inferiores (EKBLOM, 

1993). 

A distância percorrida pelos jogadores de meio-campo (10,2 a 11 km) 

é significativamente maior que a dos zagueiros (9,1 a 9,6 km) e atacantes 

(10,5 km) sendo estes últimos, os jogadores que mais realizam sprints 

(EKBLOM, 1993; KIRKENDALL, 1993; SHEPARD & LEATT, 1987; 

SHEPARD, 1990). Os jogadores de meio campo ficam parados por 14 % do 

tempo total do jogo, significativamente menos do que os zagueiros (21,7 %) 

e atacantes (17,9 %) (BANGSBO et aI., 1991). Em geral, a distância 

percorrida pelo jogador depende da qualidade do oponente, de 

considerações táticas e da importância do jogo (BANGSBO et aI., 1991; 

EKBLOM, 1993). 
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2.2.2 Comportamento da freqüência cardíaca 

Durante o exercício, o músculo cardíaco é bastante exigido, já que é 

responsável por enviar o fluxo sangüíneo adequado tanto para os músculos 

em trabalho como também para as regiões periféricas, como a pele e outras. 

Em ambientes com temperaturas agradáveis, o coração não encontra 

dificuldades em enviar o suprimento de sangue necessário para tais regiões, 

mesmo que em grande demanda, já que o fluxo adequado está, 

principalmente, na dependência da manutenção do volume sangüíneo 

(SAWKA & MONTAIN, 2000). Porém, quando o exercício é realizado em 

clima quente e úmido, como resposta à desidratação há uma diminuição do 

fluxo sangüíneo, tornando mais difícil esse trabalho. Com isso, ocorre um 

aumento dos batimentos cardíacos e a dificuldade de se realizar o exercício 

se torna maior (MURRAY, 1998). 

Durante um jogo de futebol, os jogadores percorrem uma distância de 

cerca de 10 km sob uma intensidade próxima ao limiar anaeróbio ou entre 

80 a 90 % da freqüência cardíaca máxima (HOFF et ar, 2002). 

A freqüência cardíaca é uma importante ferramenta para se avaliar o 

desempenho de jogadores durante uma partida de futebol, porém alguns 

fatores como a fadiga e o resultado parcial do jogo podem mascarar o real 

comportamento da freqüência do jogador. Nessas duas situações, a 

tendência é o jogador correr e se esforçar menos durante o jogo, 

conseqüentemente sua freqüência cardíaca fica menor em relação a sua 

freqüência habitual (ALI & FARALLY, 1991) 

Em relação ao comportamento da freqüência cardíaca durante uma 

partida de futebol, RHODE & ESPERSEM (1988) reportaram valores de 

freqüência cardíaca inferiores a 73 % da freqüência cardíaca máxima 

(FCmax) durante 11 % do tempo de jogo; valores entre 73 e 92 % da FCmax 
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durante 63 % do jogo; e, finalmente, durante 26 % da partida, valores 

superiores a 92 % da FCmax. 

Em um outro estudo, verificou-se que atletas jovens permanecem 84 % 

tempo com valores acima de 170 bpm (CAPRINICA et aI., 2001). 

Guerra, Isabela P. L. R. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Verificar o efeito da hidratação e da reposição de carboidrato no 

desempenho de jogadores de futebol de campo. 

3.2.0bjetivos específicos 

Verificar se a recomendação de pré-hidratação padronizada na 

literatura é adequada para hidratar os atletas antes do início dos 

protocolos; 

Verificar a densidade da urina, a perda de peso corporal, o grau 

de desidratação, a taxa de suor, hematócrito, a co~centração 

plasmática de hemoglobina, o tempo de corrida dos jogadores, o 

número de piques realizados e a freqüência cardíaca durante as 

partidas, em diferentes condições de hidratação; 

Verificar se o protocolo de hidratação adotado foi eficaz para 

anular ou minimizar os efeitos da desidratação nos jogadores 

durante as partidas. 

Galante, Andréa Polo 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de estudo clínico cruzado (crossover) , também considerado 

como ensaio seqüencial. 

o presente estudo utilizou dados referentes a três partidas de futebol, 

durante as quais os jogadores foram submetidos a três diferentes situações 

de hidratação alternadas. Dessa maneira, todos os jogadores se 

submeteram a todas as condições de hidratação propostas. 

4.2 Desenvolvimento da pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa os jogadores analisados 

(formando 2 times, exceto goleiro) foram divididos em três grupos, de acordo 

com a condição de hidratação a ser fornecida. Para que todos os jogadores 

fossem submetidos às mesmas formas de hidratação, foram realizadas 3 

partidas de futebol. Essas partidas foram realizadas em campo com 

tamanho oficial e de acordo com as regras da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF, 2003). 

Os jogadores realizavam uma refeição padrão antes de todos os jogos 

realizados. Em relação às condições de hidratação durante as partidas 

foram as seguintes as adotadas: 
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1 a) os jogadores foram hidratados (150 ml), em intervalos de 15 

minutos, com bebida hidroeletrolítica contendo carboidrato 

(combinação de sacarose, glicose e frutose a 6 %) e sais 

minerais como cloreto de sódio (40 mg/ 100 ml) e potássio (30 

mg/100 ml). Foi utilizada a solução comercialmente pronta para 

consumo Gatorade, sabor tangerina, fabricada pela Quaker Brasil 

Ltda. Esta foi considerada a situação CHO + eletrólitos; 

2a ) os jogadores foram hidratados (150 ml), em intervalos de 15 

minutos, com solução placebo. Essa solução foi feita a partir do 

refresco comercial Clight, sabor tangerina, fabricado pela Kraft 

Foods Brasil SA, cujo pó foi dissolvido em água mineral, conforme 

as instruções da embalagem. Esta foi considerada a situação 

Água flavorizada (AF); 

3a ) os jogadores não ingeriram líquidos durante o jogo; sendo esta 

considerada situação Controle. 

Os líquidos foram oferecidos para os grupos CHO e AF em garrafas 

individuais devidamente identificadas pelo pesquisador e estavam a uma 

temperatura média de 15° C (FIGURA 1). 
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FIGURA 1. Fotografia dos recipientes contendo os liquidos (Carboidrato, + 
... • • I • . 

, ~ ~ / 

eletrólitos' e Agua flavorizada) oferecidos para os jogad<?res . 

Foi padronizada, em, 300 ml, .8 ingestão de ~gua para todós\ os 
., . '" . 

jogadores, durante o intervalo' de todos os jogos' realizados. 
I 

\. . 

Ao iongo dos jogos: -os jogadores submetidós às situações 
I 

Carboidrato + eletrólitos e Água ' f1avorizada ingeriram 1 ~050 ml de liquidos, 
. - -

ao passo que aqueles da sjtuação controle, somente 300 ml. . ..,.... / 

, .. \ 

" T ddas as partidas foram realizadas, durante o outono, à tarde, com 
I - \ ,.J - . 

, temperatura variando entre 26 .a 35°. C.. ' 

I I 
" , 

O trabalho foi desenvolvido' seguindo -um desenho experimental para . , 

.cada partida de futebol realizada (ESQUEMA 1). 
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ESQUEMA 1. Desenho experimental 

Partida de futebol [time A (exceto goleiro) x time B (exceto goleiro)] 

Antes 1° tempo i Intervalo I 2° tempo Após 
I . I 

(45 min.) I (15mln.) ! (45 minl 

* 
FC; piques; tempo I 

de corrida I 
[RJ Situação CHO + eietró!ítos 

* 15min. 15min. 15min. I 
1150 ml. 150 ml. 150 ml. 1300ml 

Situação água flavorizada 

,15min. 15min. 15min. 
i 

150 ml. 150 ml. 150 ml. J 300ml 

Situação controle 

15min. 15min. !15min. i 
I 

! I 
- -

r - • 300m I 
I I * coleta de urina 

[RJ verificação do peso corporal 

* coleta de sangue 

FC; piques; tempo 
de corrida 

!15min. 15min. 15min. 
I 150 ml. 150 ml. 1150 mL 

115min. I 15min. 15min. 

J 150 ml. J 150 ml.
j

150 ml. 

!15min. 15min. 15min. 
! 
! 

J - - -

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram realizados contatos 

anteriores com a direção do Instituto de Pesquisa da Escola de Educação 

Física do Exército (IPCFEX) e com o técnico e os responsáveis pejo time. 

Guerra, Isabela P. L. R. 
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4.3 Casuística e local do estudo 

o estudo foi realizado com 20 indivíduos do sexo masculino com 

idade entre 20 a 34 anos, integrantes de uma Organização Militar do 

Exército Brasileiro (Rio de Janeiro). Esses militares (cabos e soldados), 

fisicamente ativos, fazem parte do time de futebol dessa corporação e, no 

período de coleta dos dados, estavam treinando duas vezes ao dia (cerca de 

3 horas) (Anexo 3). 

Todos os procedimentos da pesquisa foram realizados no Forte São 

João, localizado no Município do Rio de Janeiro. 

4.4 Questões éticas 

Esse estudo obedece às normas éticas exigidas pela Resolução n° 

196 do Conselho Nacional de Saúde, que incluem a obtenção do consentimento 

por escrito de cada participante, observando a voluntariedade da 

participação na pesquisa, a confidencial idade dos dados obtidos e a 

possibilidade da desistência de participação no estudo a qualquer momento 

e por qualquer motivo, sem prejuízo para os participantes (Anexo 2). O 

protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (Anexo 1). 
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4.5 Composição corporal 

A fim de caracterizar a populaÇão do estudo foi realizada uma 

avaliação da composição corporql. 

Para tal as dobras cutâneas do tríceps, bíceps, subescapular,. 

supraiHáca, abdominal, peitoral, axilar, panturrilha e cox~ foram medidas -

com o auxílio do adipômetro Langer. 

Foram realizadas três medidas consecutivas em cada ponto 
-

anatômico, sendo o valor final a média dos valores obtidos anteriormente. 

Estas medidas forma tot;nadas do lado direito do corpo e foram realizadas 

por um profissional devida'1lente preparado e instruído para desempenhar tal 
. .J 

função. 

Posteriormente r . foi calculado o percentual de gordura dessa 

. população utilizando-se a equação de sete dobras de Pollock (JACKSON & 

POLLOCK, 1978). 

, . 
4.6 Variáveis explanatórias 

o nível de hidratação foi verificado utilizando-se as seguintes 

variáveis: . 

• densidade da uriná; 

• peso corporal; 

• grau de desidratação; 

• taxa de suor; 

• concentração de hematócrito e de hemoglobina . 

. 4.6.1 Densidade da urina, 

'Para a realização da densidãdeda urina foi solicitado aos jogadores 

que fornecessem uma amostra de urina (cerca de 200 ml) 'em um coletor 
. '. 

- descartável e esterilizado, devidamente identificado, antes e imediatamente 

após cada jogo (cerca de 15 minutos) (Figur~ 2). 

Guerra, Isabela P. L. R. 
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" I 

I , 

f\ leitura. da .. derisidade dà urina foi realizada em seguipa à coleta das 
/ 

amostras de uri(la após o término dos jogos ,I utiliz~ndo-se um réfratômetro 
". I - ~ ~ 

(~eicC! ~S 400) (Figura ~) \(An~xQ 4). 
(-

A, fim de minimizar po~sívei~ e eventuais erros de leitura, apôs cada 
. , . 

I I~jtu.ra ihdiv,idual /de urina era reali~~~a a limpeza do aparelho com -ágüa 

destiiada' e a cada 10 leituras,. ó aparelho era' calibrado. 
, f 

I . 

. / 

FIGURA ' 2. Fotografia 'dos 'fràscos contendo as amostras da urina dos,

.joQadores 

1'-' . 

" 

, , 

, , 

FIGURA .3. ,Fotografia do refratômetrou'íilizadó para a leitura da deflsidade 

da-urina 

- \ 

I 
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'" 

4.6.2 Peso corporal r 

o peso corpo~al foi aferido em balança portátil (plataforr:na) , digital, 

·marca F,ilizola (Brasil), .de 150 kg de' c.apacidadEf· e .~ensibili'dade de 112 I<g, 

com ,o indivíduo vestindo, unt 'calção, descalço e sem a utilização acessórios 

(Figura 4). \, 

A micção e a evacuação dos jogadores foram consideradas. Nesses "

casos, 9 p~so dos at.letas f~i determinado a~tes , sendo feitas correções para 

a in~estão , de r líquidos. Os dados foral"D, anotados em formulário próprio 

(Anexo 6) . 

• 

/ 

\ \ 

FIGURA 4. Fotografia da balança Filizola utilizada na pesagem dos atletas . .. 
/ . 

\ 
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I . 

4.6.3 Grau de desidratação 

o grau de desidratação foi calculado a partir da medida do peso' 

corporal, através da seguinte equação, proposta por 8URKE & HAWLEY 

(1997): % Desidratação (DH) = (mudança no peso corporal - volume urinário 

durante jogo) I peso corporal inicial x 10.0, 

4.6.4 Taxa de suor 

A partir da medida do peso corporal pode ser verificada a taxa de 

suor, através da equação proposta pOr HORSWILL(1998): 

Télxa de suor = [ (peso inicial - peso final) + volume de líquido 

ingerido - (volume urinário + volume fecal) / tempo de exercício x 60]. 

Os líquidos elou água contidos nas garràfas (individuais) oferecidas 

aos atletas tiveram seus valores determinados pelo pesquisador. 

4.6.5 Hematócrito e concentração' de hemoglobina 

Para a realização das medidas ,de hemotócrito e concentração de 

hemoglobina, foi coletado o sangue dos indivíduos (10 ml) pelo enfermeiro 

responsável pelo laboratório antes e após cada jogo realizado. As análises 
( 

foram ,realizadas pelo Laboratório do ,IPCFEX. A. concentração de 

hematócrito foi verificada de acordo com a metodologia de Wintrobe 
, ' 

(WINTROBE et fi/., 1981) e a de hemoglobina medida através do método 

colorimétrico baseado na reação da cianometahemoglobina' (DILL & 

COSTILL, 1974); 
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4.7 Variáveis dependentes 

As variáveis dependentes analisadas foram: 

• freqüência cardíaca; 

• tempo de corrida; 

número de piques. 

29 

A verificação do tempo de corrida e. números de piques durante os 

jogos de futebol' contou com a colaboração de 20 militares voluntários -

(soldados), treinados previamente para essas funções (conforme descrito no 

item 4.6.2). 

4.7.1 Freqüência cardíaca 

A freqüência cardíaca foi verificada por freqüencímetro, marca 

POLAR (3610- Polar Electro - Finlândia), que capta e grava os batimentos 

cardíacos por telemetria através de um transmissor (faixa presa ao peito) e 

um receptor (colocado no pulso), que armazena os batimentos cardfacos e o 

tempo em que foram medidos. Os receptores foram instalados e 

progra~ados para gravar os batimentos cardíacos a cada 5 segundos. 

Posteriormente, esses dados foram transferidos para o computador, 

por interface, pa~a serem analisados através do pcograma fornecido pela 

POLAR. 
\ 

4.7.2 Tempo de corrida 

Para verificar o' tempo de corrida durante os jogos, os vinte 

observadores permaneceram em local elevado, ao redor do campo de 
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futebol, para melhor visualização dos jógadores em campo (Figura 4). O 
. ' 1 \ l i.. _ , 

tempo de cada jogador foi acompanhado, individualm,ente, I por - um , 

observador- durante 'todo o jogo, nas '3 ·'partidas. Para tanto, foi utilizado , 
I . .... . ".. ~ ""\ 

cronômetro digital (marca CASIO), sendo registrado o' tempo duranteó qual 

b jO}Jad~r.-correu,. não importand9 a direção da c?rri~a nem se' esta~a com a 

posse ou não da bola. Quando 'o jOQador realizava alguma pausa o ' 

cron1ômetro ~ra pa-ràdo e ·reiniciado quando este voltava a correr. O ·tempo 
; ..I I ' .. 

de corrida foi determinado' para primeiro e segundo tempos e anotado .. em 

, forrtlulário"próprio (Ãriexo 5). 

. . ) . . 

. FIGURA 5. Fotografia.dadocalização dos observadores voluntários durante o 

jogo , , 

. 4.7.'3 Número de ·piques 

- I O número de piques durar'lte,~ partida foi determim~do pela. ação de 

aceleração de m.?vimento do atleta estando ele parado. ou em velocidade 

baixa dê corrida, cQhsider:ando uma corrida em' velocidade máximá O 

número de piques foi anotado em formulário_ próprio (Anexo 5), divididos em 
. -

primeiro e segundo tempos (:ie jogo. 
. - '~ 
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4.8 Análise das variáveis 

Foram realizadas. análises para densidade da urina, peso corporal, 

grau de desidratação, taxa de suor, hematócrito, hemoglobina, freqüêrcia 

cardíaca, tempo de corrida e número de piques. 

Foram verificadas as diferenças, antes e após partidas de futebol, 

para densidade da urina, peso corporal, grau de desidratação, taxa de suor, 

concentração de hematócrito, freqüência cardíaca, número de piques e 

tempo ae corrida. 

Foram também verificadas as diferenças, de acordo com a condição 
, -

de hidratação, em relação a cada tempo da partida de futebol, para 

.freqüência cardíaca, tempo de corrida. e número de piques. 

4.9 Procedimento estatístico 

Para a análise descritiva das variáveis explanatórias e das variáveis 

dependentes forám utilizadas médias e desvios-padrões, segundo cada uma 

delas. Para testar a diferença da média, antes é após o jogo, foi usado o 

teste t de sludenl. A diferença, de acordo com a situação de hidratação, foi 

verificada por teste ANOVA e procedimento Tuckey para comparações 

múltiplas, quando necessário. A relação das variáveis explanatórias com as 

variáveis dependentes foi verificada por Procedime'!to Multivariado GLM 

(modelo linear generalizado) (KLEIN & MOESBERGER 1997).' Foram 

fixados valores de confiança de 5 % {p:::;;o, 05), considerados estatisticamente 

significativos. 

Para análise dos dados foi utilizado o programa estatístico SPSS 

versão 8.0 e, para confecção dos gráficos referentes às medidas descritivas, 

utilizou-se o programa Excel para Windows, versão 97. . . 
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5. RESULTADOS 

Alguns dados individuais obtidos foram suprimidos das análises 

estatísticas devido ao fato de seus resultados terem ?presentado valores 

extremos em relação ao grupo. 

As características físicas dos atletas ~studadosencontram-se na 

Tabela 1. 

TABELA 1. Caracterização da amostra (n=20) . 

Parâmetro 

Idade (anos) 

Peso (kg) 

Est?túra( cm) 

Percentual de gordura (%) 

V02 max (ml. Kg-1.min-1
) 

, 

Média e'~esvio-padrão 

25,76 .:t 3,81 

72,81 ± 8,08 

175,91 ± 6,09 

11,50 ± 2,77 

53,62 ± 3,75 

.A média das condições ambientais estão descritas na Tabela 2. Os 

jogos foram realizados em · condições de temperatura e umidade 

semelhantes. 

TABELA 2. Média das condições ambientais dos. jogos (n=3) 

JOGO 1 ' JOGO 2 JOGO 3 
I 

Início Final Início Final Início . Final 

- . . 
Temperatura (OC) 29 26 32,5 29 31 35 

Umidade relativa (%) 53 61 52 60 60 64 
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/ 

Os valores de densidade da urina de cada atleta durante os diferentes 
~ 

protocolos aplicados estão ilustrados na Tabela 3. 

A média do valor da densidade da urina nos três jogos, segundo os 

protocOlos de hidratáção aplicados, tanto· ant~s e depois, está demonstrada 

na Tabela 4. Observa-se que a maioria dos jogadores já havia iniciado o 

jogo com um grau de desidratação significante (USG 1,021 - 1,030). 

Obs~rvou-se diferença estatíst.ica 'somente no· grupo carboidrato; entre o 

início e o final do jogo(p = 0,001). 
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TABELA 3. Valores de densidade de urina de cada atleta durante os 

diferentes protocolos aplicados (n=20) 

Densidade da urina 

Protocolo CHÓ + eletrólitos Água Controle 
flavorizada 

. 

N Antes Após ' Antes Após Antes Após 
1 1,021 1,021 * * 1,026 1,026 

2 1,032 " 1,029 1,030 1,023 1~O19 t,022 
, , 

3 1,028 1,030 1,028 1,030 1,024 1,028 
'. 

J \ 

,4 1,025 1,029 1,029 1,029 1,027 1,028 

5 1,0'16 1,023 1,029 1,029 1,029 1,030 

6 11,021 1,023 1,026 1,030 1,034 1,028 

'7 1,019 1,022 1,026 1,022 1,009 1,017 

8 1,0211 '1,023 ,,1,022 1,023 1,027 1,025 

9 1,019 1,027 * * 1,025 1,030 

10 * * 1,029 1,026 1,030 1,027 

11 1,017 1 ;018 , 1,017 1,015 1,005 ,1,023 

12 1,027 1,025 1,001 1,032 1,028 1,029 

13 1,023 1,023 1,019 1,018 1,021 1,023 

14 1,018 1,027 1,022 1,027 1,024 1,029 

15, 1,024 1,.023 1,022 1,022 1,022 1,022 

16 1,019 1,025 1,021 1,025 1,021 1,021 
• 

17 1,009 1,020 1,008 1,019 1,013 1,010 

18 1,011 1,019 1,019 1,023 1,029 1,029 

19 1,021 1,031 1,028 1,031 1,028' j,029 
r . 20 1,024 1,027 1,021 1,021 1;017 11,023 

, 

valores individuais dos jogadores. CHO = carboidrato 
* = jogadores não participaram desSe protocolo por contusão 

Guerra, Isabela P. L. R. 
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, 
TABELA 4. Média dós valores da densidade da urina segundo. as 

estratégias de hidra~ação aplicadas 

} 

CHO + eletrólitos (n=19) 

Água flavorizada (n=17) 

Controle (n=19) 

Densidade Urina 

Antes 

1,021.:!:...O,005 

1, 023±0, 006 

1,023±0,006 

Depois 

1,024±O,004* 

1,024±O,005 

1 ,025±0, 005 

* diferença estatística entre antes e depois do jogo (p=O,001) (Teste T-Student) 

TABEL.A 5,\ Média da ingestão de líquidos (ml) dos jOQadores durante os. 

diferentes protocolos de hidratação sugeridos 

GRUPOS QUANTIDADE DE LÍQUIDOS (ml) 

CHO + eletrólitos (n=19) 

Água flavorizada (n=19) 

Controle (n=20) 

/ 1.050 

1050 

300 

A Tabela' 5 mostra a quantidade médi.a de líquidos que cada grupo ... ' 
I 

ingeriu segundo os protocolos-aplicados. , 

Os valores individuais de massa corporal antes e depois dos jogos, 

com a respectiva perda de peso corporal durante os diferentes protocolos 
- . . 

aplicados, estão ilustrados na Tabela 6. 

Guerra, Isabela P. L R. 
) 
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TABELA 6. Valores individuais de pes~corp6rql dosjogadores antes e após 

os jogos (n=20) 

Peso Corporal' dos jogadores (kg) 

Protocolo CHO + eletrólitos , Água flavorizada Controle 

N Antes Após . Perda Antes Após ' Perda . Antes Após Perda 
1 74,1 72,4 1}O * * * 73,7 71,3 ' 2,4 O 

, , 2 57,1 56,3 0,80 57,9 56,3 , 1,60 59,6 57,8 1,80 

3 69,6 68,1 1,50 71,0 69,6 1,70 71,2 69,5 1,70 

4 ' 85,9 83,00 2,90 88,6 87,3 1,30 * * * 

5 69,3 , 67,3 2,00 67,0 65,9 1,10 68,0 65,7 2,30 

6 65,5 63,4 2,10 . 64,9 ' 63,2 1,70 ' 65,1 62,2 2,90 
l , 

7 61,2 60,0 1,20 62,1 6Q,7 1,40 ' 62,1 60,2 1,90 

8 79,1 77,4 .1,70 77;9 75,7 2,20 77,5 74,8 2,70 
-

9 70,5 69,2 1,30 ' * * '* 71 ,0 68,4 2,60 
, , 

10 * * * 60,1 58,6 1,50 '. 60,3 57,8 2,50 ,~ 

. ' , 

1.1 75,7 73,8 1,90 74,4 72,8 1,60 75,8 72,4 3,40 
, , 

12 83,5 81,3 2,20 82,5 81,1 1,40 83,0 . 80,9 2,10 

13 83,6 81,3 2,30 83,9 -81,4 2,50 ' 81,7 79,9 1,80 
-

14 76,0 74,9 _ 1,10 77,3 75,5 1,80 75,3 73,4 1,90 

15, 15,5 73,7 1,80 73,6 72,5 1,10 ' 75,5 73,4 2,10 

16 87,1 85,6 1,50 88,4 , 86,1 2,30 88,7 86,0 2,70 

17 78,4 76,0 2,40 : 78,1 76',1 2,00 78,3 75,9 2,40 

18 77,0 75,3 1,70 17,7 75,8 1,90 75
J
6 73,6 2,00 

19 65,2 63,9 1,30 , 64,5 63,9 0,60 64,5 63,0 1;50 

20 61 ,9 60,S 1,40 6.1,7 59,8 1,90 .62,6 60,6 2,00 
, 

valores individuais dos jogadores. CHO = carboidrato '-
* == jogadores não p~rticiparam desse protocolo por contusão 

. J 

J 

A média do · peso corporal dos jogadores antes e depois da 

intervenção, com a réspec~iva perda de pes~ corrigida de acordo ,corri a 

ingestão de líquidos durante os protocolos, encontra-se na Tabela 7. 

Guerra, Isabela P. L R. 

" 



5. Resultados 37 

. TABELA 7. Média do peso corporal (.:t dp) (kg) antes e depois da aplicação 

de cada protocolo de hidratação 

CHO + eletrólitos (n=19) 

Água flavorizada (n=18) 

C,?ntrole (n=19) 

Antes 

73,48 + 8,67 

72,87 + 9,70 

72,08 + 8,22 

Peso (kg) 

Depois· 

71,76 + 8,35* 

71,24.+ 9,52** 

69,83 + 8,12*** 

.. , **, *** diferença estatística entre antes e após o jogo (p< 0,001) (Teste t- Student) 

Na Figura 6 encontram-se as médias da perda de peso corporat dos 

jogadores corrigidas de acordo com a ingestão de líquidos durante as 

intervenções, segundo os protocolos de hidratação aplicados. Observan;l.,.se 

diferenças ! estatisticamente significatrvas entre os grupos carboidrato· e 

plácebo em relação ao grupo ~ntrole. 

.. 
Na Tabela 8 observa-se o grau de desidratação dos jogadores 

durantE1 os diferenteS protocolo~ aplicados. Na Tabela 9 estão apresentados 

os valores individuais de taxa de suor dos jogadores segundo os protocolos . 
• 

Guerra, Isabela P. L. R. 
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2 ,5 
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1 ,5 
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l~ 

0 ,5 

O 

Protoco {os\ 

I . 

ã·= diferença estatística entre grupo CHO e grupo Cqntrole (p= 0,004) (ANOVA) . 
. , f 

b = diferença estatística entre grupo Placeb~ e grupo Controle (p;;: 0,006) (ANOVA) 

FIGURA 6. Média da perd~ de peso corporal corrigida de acordo Gom a 

ingestão de líquidos duralílt~ as intervenções de ~cordq com os dife~entes 
, ~ -) 

protooolos ~e hidra,tàção aplicados j 

" . 

! ' , 

/ 

, J • 

I. 

, \ 

(' 

r 

, I 

Guerra, lsabela P. L. R. 

I 



, 

5. Resultados 39 

TABELA 8. Grau de desidratação (peso inicial - peso final! peso inicial x 100) 

dos jogadores, segundo os protocolos aplicados (n=20) 

Grau de desidratação (%) , 

Protocolo- CHO+ Água Controle 
eletrólitos flavorizada 

N 
1 3,08 * 3,26 

2 1,40 
, 

2,76 3,02 

3 .' 2,16 1,97 . 2,39 

4 2,26 1,47 * 

5 2,89 1,64 3,38 , 

6 3,21 2,62 4,45 

7 1,96 2,25 3,06 

8 2,15 2,82 3,48 

9 1,84 * 3,66 
/ 

10 * 2,50 4,15 

11 2,51 2,15 4,49 

12 2,63 1,70 2,53 

13 2,75 2,98 2,20 
, 

14 1,45 2,33 2,52 

15 2,38 1,49 2,78 

16 1,72 2,60 3,04 

17 3,06 2,56 3,07 
\ 

18 2,21 2,45 2,65 
/ 

19 1,99 0,93 ?,33 

• 20 2,26 3,08 3,19 

valores individuais dos jogadores. CHO = carboidrato 
* = jogadores não participaram deSse protocolo por contusão 

Guerra, Isabela P. L. R. 
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TABELA 9." Taxa de, suorl hora' de exercício (peso inicial ~- peso final + 

volume ingerido I tempo de exercício x ?O) dos jogadores segundo os 

protocolos aplicados (n~20) 

Taxa de suor (Llhora) . \ 

Protocolo CHO+ - Água Controle -
eletrólitos flavorizada 

, 

N 
1 2,23 * 1,80 

2 1,23 1,77 
, 

1,40 

3 1,70 1,63' 1,33 

4 2,03 1,57 2,13 -
5 2,03 1,43 1,73 

6 2,10 1,83 2,13 

7 1,50 1,63 1,47 

8 1,83 2,17 2,00 

9 1,57 * 1,,93 

10 * 1,70 1,87 

11 1,97 1,77 2,47 
-

12 '. ·2,17 1,63 1,60 

13 2,23 2,37 1,40 

14 ' 1,43 1,90 1,47 
r 

15 1,90 1,43 1,60 

16 1,70 2,23 2,00 

17 2,30 2,03 1,80 

18 1,83 1,97 1,53 

19 1,57 I 1,10 1,20 

20 1,63 1,97 1,53 ' 

valores individuais dos jogadores. cho = carboidrato 
* = jogado~es não participaram desse protocolo por contusão 

,Guerra, Isabela P. L. R. 
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.'-.. 
,.':'&" 

' i 

Na Figura 7 ~ na Tabela 10 encontram-se os valores médios, com 

seus respectivos desvios-padrões, do grau de desidratação e da taxa de 
\ . - \.', " 

suor dos j ogadores dê acord,o com O' protocolo utilizado. Observa-se, na 

. Figura 7, uma dife~ença - }~stati~tic~mentesignifican'te no 'grau de 
• . 1'. 

de'~idr~taçãõ entre os grupos qarboidrato e controle e qs grupos placebo e 
. . 

' controle. I ) 

. \ 

( 

, . 
3 ,!15 , 

3 
2,5' 

~ 
2 

o 1 , 5 
1 

0 , 5 
o 

• 1 ). ' . ~ 1 
P r·o t o c o los d e h i'd r a ta ç ã o 

I . ' ., 

. a =: diferença estatística entre grupo CHO e gr~po controle (p= 0,002) (ANOyA) 
\ 

b ='diferença estatística entre grupo Placebo é .grupo controle (p= 0,004) (ANOV~) 

, 

FIGURA}; Média do' gráu, de desipré\tação (~eso inigial - peso final/. peso 

iniciaL)<. ~ OO) '(%) ~urante os difere'ntes prÇ>to"colps de h;dr~tação utilizados 
. . 

TABE;LA 10~ .Méd ia da taxa de sl)or/ hora de exercício (peso inicial - ' peso 
.. ./ I' . .. . 

fi Q.a I + volume ,ingerido / tempo de exeréício x 60) dos jbgad~res durarite os 
/ . . 

diferentes protocolos de hidratação utilizados . I 

\ . 
, , , 

Taxa de sup r (LI hora) 

c~o + el~trólitos (n=19) 

~ Água fla~oriz~da (n=18) 
I \. 

Grupo Control~ (n=20) 

Guerra, Isapela ft. L. R. 

1.,81 ±: 8,30, 

1,79 ± -0,31 

1,72 ± 6,.32 

/ 
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Na Tabela 11, encontram-se o tempo (minutos e segundos) que os 

atletas 'correram durante os três jogos realiz~dos em cpda ~ituação de 

hidratação proposta. Na Tabela 12 estão tqtalizados os números de piques 

(corridas. intensas com duração curta) realizados pelos jogadores durante os 

três jogos, segundo o protocolo ao qual foram submetidos. Tanto na Tabela 

11 quanto na Tabela 12 os resultados estão divididos'em primeiro e segundo 

tempos de jogo. 

\ 

. ~ 

\ 

Guerra, lsabela P. L. R. 
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TABELA 11. Tempo (minutos e segundos) durante o qual os jogadores 
I· . 
correram nos Jogos realizados, segundo suas diferentes condições de 

hidratação(n=20) , 

Tempo de corrida (minutos' e segundos") 

ProtocolQ CHO+ Água Controle 
eletrólitos flavorizada 

N 1° 2° 1° 2° 1° 2° 
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo 

1 17'24" 2'58" * * 21 '08" 18'02" 

2 23'00;' 20'22" 23'29" 20'56" 20"13" 29'00" 

3 6'15" 4'55" " 8'4Ó" 3'45" 14'49" 8'10" 
* 

4 14'24" 11 '43" á'15" 6'25" 13'33" 10'17" 

5 17'09" " 7'56" 18'26" 18'34" 18'13" 15'24" 

6 18'01 " 16'04" 6'32" 5'11" 14'46" 13'12" 

7 11'44" 15'31" 14'14" 14'19" 31'00" 29'00~' 

8 11'36" 8'59" 10'31" 8'48" 7'37" 6'03" 
) , 

9 12'34" 10'33" * * 11 '49" 9'40" 

10· * * 20'46" 19'15" 19'33" 19'45" 
/ 

11 10'36" 11 '26" 24'55" 20'33" 12'25" 10'45" 

12 10'52" 1'01 " 9'40" 10'38" 15'49" 8'18" 

13" 13'37" 10'52" 12'11 " 7'35" 15'32" 10'50" 

14 14'21" 14'03" 6'36" 5'14"- 9'32" 8'14" 
\ 

15 15'05" 13'01" 10'15" 10'37" 15'12" 14'05" 
. . 

16 20'25" 23'19" 11 '54" 13'33" 12'46" 9'46" 

17 13'44" 10'11" 19'03" 15'27" 15 ~05" 11'15" 
, 

18 9' 00" 7~37" 8'25" 7'45" 9'15" 4'28" 
, 

19 10'22" 10'30" 9'10" 7'34" 4'43" 2'48" 

20 11'45" 18'23" 14'09~' 13'40" 18'07" 12'05" 

-
valores individuais dos jogadores. CHO =, carboidrato 
* = jogadores não participaram desse protocolo por contusão 

Guerra-, lsabela P. L..R. 
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TABELA 12; Número de piques que os jogadores realizaram durante os -

jogos, segundo suas diferentes condições de hidratação (n=20) 

Número ,de piques I 

Protocolo CHO+ Água Controle 
·eletrólitos flavorizaqa 

N 1° I 2° 1° " 2° 1° 2° 
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo 

1 5 4 * * 12 11 

2 8 7 7 3 6 5 

3 7 5 6 3 1.1 ' 6 

4 10 4 / 2 2 17 15- , 

5, 9 7 12 17 15 12 

6" 6 6 14 5 8 9 . "-

7 13 11 11 8 30 27 

8 9 6 14 13 5 '4 

9, 8 4 * * 2 O 

10 
. 

* * 44 35 10 13 

11 4 5' 5 3 10 7 

12 5 . 4 7 6 7 1 5 

13 11 9 25 16 6 ,3 
, 

14 ' 30 13 13 8 18 11 

15 24 21 20 28 7 3 

16 12 . 27 7 9 14 12 

17 12 5 11 14 19 5' 

18 5 4 5 4 13 17 

19 17 15 16 5 4 2 . 
20 14 15 23 16 5 8 

valores individuais dos jogadores. CHO = carboidrato . 
*= jogadores não participaram desse protocolo por contusão 

Guerra, Isabela P. L. R. 
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, 
Na Figura 8, ' encontram-se a ,média do tempo (minutos) qu,e os 

I 
, • I 

jogadores percorreram duramte o~ jogos nas, difer~htes ' condições de 

hidratação as quais foram submetidos. Constata-se ' uma "'diferença . '- '" . . , 

significativa entre os .grupos carboidrato e placebo em relaçã.o ao grupo , 
controle. 

\ . 

"" 
A Tabel~ 113 mostra a média e I o de$vio-p~drão do tempo de corrida 

. , / . . . 

. (minuto~ e segundos) 'e ~ Tábela 14' mostra 'o húmero 'de piques que os 

- jogadores ' realizaram 8'urante os diferentes protocólos de, hidratação 

a<;iotados. Qu~ndo comparados os válores do primeiro com o segundo 
, . \ ' . ' . ' . - , 

\ . tempo de jogo, "não ho~ve diferen.Ças éstatrst~cas nos piques r'ealizados, 

., 

, pprém houve diferença no grupo controle entre 0 ' primeiro e segundo tempo 

, , 

( , I , 

de jogo em rela~ão ao tempo de corrida .. 

4 

rn 3' o 
"5 
c 
~ 2 

\ . 1 

o 
I , 

,/ 

, . ' 

CHO + eletrólitos Água flavorizada 

Protocolos, de hidrata~o 
",,' 

Controle 

a = diferença estatística entre grupo CHO e grupo Controle (p= 0,003) (A.N0VA) 

'b = diferença estatística entre grupo Placebó e grupô ControJe (p= 0,023) (ANOVA) , 
• • ,. J • 

I . 

FIGURA .8. JOiferença da média de tempo de corrida (minutos) entre o 
• I 

primeiro e seg,~ndo tempos de jogo dur~nte os diferentes protoc~los ' de 

hidratação r 

Guerra, lsabela P. L. R. 
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TABELA 13. Média do tempo de- corrida (minutos e segundos) dos 
-

jogadores no primeiro e no segundo tempos de jogo durante os diferentes 

protocolos de hidratação adotados 

i Tempo de corrida (minutos' e segundos") 
\ 

1 0 Tempo· 2 o Tempo 
, 

CHO + eletrólitos (n=19) 1412 + 4 29* , -' 12,65.± 4,73 

Ág~a flavorizada (n=18) 13,17 .± 5,68 * 11,78.± 5;62 

Controle (n=20) 15,45.± 6,57 * 11,85 .± 5,91 

* Diferença estatística para P<O,05 entre primeiro e segundo tempo dejogo 

TABELA 14. Número de. piques que os jogadores reali.~aram no primeiro e 

no segundo tempos de jogo durante as ,diferentes situações de hidratação· 

adotadas 

c , 
Núm~ro de piques 

, 
1° Tempo 2° Tempo 

CHO + eletrólitos(n=19) 9,82.± 5,13 * 7,76.± 4,96 

Água flavorizada (n=18) 13,59 .± 10,22 * 10,65 .± 9,33 
. 

Controle (n=20) 10,53 .± 6,53 * . 8,95.± 6,41 

* diferença estatística para P<O,05 entre primeiro e segundo tempo de jogo 

A Figura 9 assinala a diferença percentual do tempo de cor;rida dos 

jogadores entre o primeiro e o segundo tempos de jogo .nas diferentes 

condições de hidratação. Observa-se uma queda maior no desempenho 
. 1 . , 

daqueles jogadores que não consumiram líquidos em relação às outras 

situações de hidratação. Cabe ressaltar que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo placebo e o grupo controle. 

Guerra, Isabela P. L. R. 



a =:= diferença estatí~tiéa entre grupo CHO e g(UPO controle (p< 0,005) (ANOVA) r 

. I 

FIÇ3URA 9 ~ Diferença percentual" do tempo de corrida dos joga,dores do 

primeiro para o segundo tempos de jogo ~egundo os diferentesYprotocolos \ . 

. de hidrata~b aplicados . -. . 

NaTabela 15 estão os ~alores médios dos grupos ante~ e após os jogos 
. , -

realiz-ados. Esses valores, qu~ndo comparados antes e após os ~ jogos 
, 

realitados, não apresentaram diferençá estatistiCameri~e significativa (p < O,05). 
\ 

" 

( 

TABELA 15. Média dos valores de tú~matócrito (%) dos jogadores ante,s e · 

depois de. cadà jogo realizado, segundo os protocolos utilizados 

L 

CHO, + .elet~ólitos (n=19,) 

Água flavorizada (n=18) 
I 

Controle (n=20) 

Guerra, lsabela P. ~. R. 

, Hematócrito (%) 

- Antes 

42,4:2 ± 2,55 

42,94 ± 2,56 

43,15±1,90 

I' 

Depois 

42,79 ± 2,02 

, 43,44 ± 2~48 

43,35± 1,87 
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Na tabela 16, encontram-se os valores individuais de hematócrito antes 

e após cada jogo realizado segundo o prptocolo de hidratação. Observa-se 

que esses valores estão dentro da faixa de normalidade (38 a 42%) . 

. \ 

, 

Guerra, lsabela P. L. R. . 
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TABELA 16. Valores individuais de rematÓcrito (%) dos jogadores antes e 

após os Jogos segundo suas diferentes condições de hidratação (n=20) 

Hematócrito (%) 

Protócolo CHO+ Água Controle 
eletrólitós flavorizada 

" 
, 

N Antes Depois Antes ' Depois Antes Depois 
I I 

1 36 36 \ * * 42 44 

2 47 47 47 47 45 43 

3 40 40 40 38 40 41 

4 41 41 40 40 44 44 . 
5 40 40 44 44 43 42 

6· 44 44 43 45 43 45 
\ 

7 45 45 44 45 45 ~4 

8 43 43 -45 ' 45 42 44 

9 44 44 * * 43 41 

. 10 * * 46 45 45 43 

11 43 43 45 i 45 43 45 
\ 

12 45 45 45 45 44 I 44 

13 43 43 41 40 45 47 

14 43 43 40 43 45 42 

15 40 40 42 43 40 ,43 

16 40 40 38 40 40 39 

l7 41 41 41 44 43 45 

18 43 43 42 42 42 43 . 
19 45 45 46 46 47 46 

20 43 43 44 45 42 42 

valores individuais dos jogadores. CHO = 'carboidrato ( 
* = jogadores não colheram sangue por não participarem do jogo ou mal-~star momentâneo 

Na Tabela 17, observam-se os valores médios de hemoglobina antes e 

, após cada jogo realizado de acordo com o protocolo de hidratação. Na 

seqüência, têm-se às valores individuais- dessa mesma variável (Tabela 18). 

Guerrà, Isabela P. L. R. 
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, TABELA 17. Média dos valores de hemoglobina (g I di -1) dos jogadores . . 

.' antes e depois da de cada jogo realizado, segundo os protocolos utilizados 

CHO + eletrólitos (n=19) 

Águaflavorizada {n=18) . 

Controle (n=20) 

. Guerra, Isabela P. L. R. 

Hemoglobina 

Antes 

13,63.:!: .1,26. 

14,17 .:!: 0,99 

1~,05.:!: 1,00 

Depois 

13,58.:!: 1,22 

14,44.:!: 1,10 

14,10.:!:1 ,21 
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TABELA 18. Valores individuais de hemoglobina (g/dl -1) dos jogadores 

antes e após os jogos, segundo suas diferentes condições de hidratação (n=20) 

tlernQglobina (g I di -1) 

Protocolo CHO+ Água Controle 
eletrólitos flavorizada 

N Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

1 12 13 * * 14 15 

2 16 16 16 16 15 14 , 

3 13 14 14 13 13 13 

'4 14 15 13 12 15 14 

5 13 13 14 ,15 14 12 - , 
6 15 15 14 15 13 15 

7 15 15 . 14 15' 15 14 . 
8 \ 14 14 15 15 14 15 

9 15 15 * * 13 12 

,10 * * 15 15 15 12 

11 14 12 15 15 12 15 

12 15 13 15 15 , 14 15 ' 

13 13 12 14 13 15 16 

14 13 14 13 14 15 14 l \ 

15 12 13 12 14 13 14 

16 1'3 12 13 13 13 13 
-

17 13 13 14 15' 14 15 

18 \ 12 14 14 14 14 14 , 

19- 15 12 15 16 16 '1.6 

20 12 13 1'5 15 14 14 

valores individuais dos jogadores. CHO :: carboidrato 
* :: jogadores não colheram sangue por não participarem do jogo ou mal-estar momentâneo 

Na Tabela 19, encontrarri:-se os valores médios de freqüência cardíaca 

durante o primeiro e segundo tempos de cada jogo realizado, de acordo com 

o protocolo' de hidratação ao qual o jogador foi submetido. 
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TABE'-A 19. Valores médios dé freqüência cardíaca (bpm) durante o 

primeiro e segundo tempo dos jogos segundo suas. diferentes condiçãesde 

hidratação (n=20) 

. Freqüência cardíaca (b'pm) 

Protocolo CHO+ Água Controle 
eletrólitos flavorizada 

N 10. 2° 1° 2° 10. 2° 
Tempo Tempo TelllPo T~mpo Tempo . Tempo 

1 . 157 1.55' . * * 152 157 

2 153 147 161 /155 155 142 

3 127 141 139 130 136 147 

4 148 148 141 132 150 156 

5 157 143 ·160 149 163 152 

6 152 128 137 136 . 152 159 

7 . 136 144 148 144 152 124 
I 

8 148· 146 161 151 143 137 
I 

9 ; 140 1-44 * * 156 159 -
10 * * 153 158 155 156 

11 145 , 141- 153 149 160 159 

12 147 . 138 126 131 147 137 

13 163 '161 162 168 162 157 

14 119 118 130 124 . 132 137 . . 
15 . 147 128 131 132 145 139 

16 1'08 129 127 130 129 133 

17 154 156 . 157 157 143 147 

18 149 154 150 143 136 157 

19 128 132 137 135 155 137 
-

20 135 139 160 155 139 175 

valores individuais dos jogadores. CHO = carboidrato 
* = jogadores não participaram desse protocolo por contusão 
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6. DISCUSSÃO 

Apesar de os atletas' desse estudo não serem da categoria 

profissional do futebol, suas características físicas se assemelham a tais 

, jogadores. Segundo a literatura especifica, os jogadores profissionais têm 

idade média entre 25 e 27 anos, pesam em média 76 kg, com estatura 

média de 179 cm (BARROS & GUERRA, 2004; SHEPARD, 1999). Em 

rel'ãção ao ~ercentual de' gordura, os jogadores apresentaram' um valo~ 
médio de 11,5%, sendo que a literatura preconiza valores ideais entre 6,2 e 

15,7% (REILLY, 2000). Devido a essa semelhança,é'possível extrapolar e 
, 

considerar a população do estudo compatível com a de atletas profissionais. 

As temperaturas registradas nos dias em que os jogos foram 

realizados (todos os jogos iniciaram sob temperáturas acima de 29° C) são 

consideradas elevadas para a prática de esporte e podem comprometer o 

equilíbrio hidroeletrolítico e térmico do joga,dor, fazendo com que a 

desidratação e 'a hipertermia sejam os principais causadores da fadiga 
- . I 

(SHEPARD, 1999). -Porém, o fato desses jogadores morarem no local do 

estudo permite supor que eles já estejam acostumados a se exercitar sob , 

essas temperaturas elevadas, fazendo com que esses fatores não interfiram 

nos resultados do presente estudo. 

Segundo SHEPARD (1999), quando a températura ambiente está 

acima de 28° C, o jogo deve ser remarcado para um outro dia. Isso nunca é 

respeitado no Brasil, .onde é comum se observar jogos sendó realizados sob 

uma temperatura superior a 35° C. 

Para se minimizar possíveis interferências de fatores externos na 

atual pesquisa, o ideal seria que todos os jogos fossem realizados sob uma 

mesma temperatura, porém essa variável torna-se impossível de ser 

controlada, uma vez que os jogos foram realizados em campo externo. 
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A temperatura é uma variável importante a ser verificada já que, 

durante o exercício realizado em temperaturas elevadas, o principal meio de 

dissipação do calor produzido é a evaporação. Em clima mais ameno, como 

a pele mantém-se em uma temperatura menor do que a do ambiente, outros 

mecanismos são responsáveis por essa dissipa'ção:' a radiação e a 

convecção (MAUGHAN & BURKE, 2002). 

Sob condições de progressjva desidratação, a urina sofre fmudanças 

agudps de coloração, volume e densidade. Em condições normais, o volume 

urinário médio é de 1,5 a 2,5 IIdia e tem como característ~cas uma densidade 

:s; 1,20 e uma coloração amarelo pálido (OPPLlNGER & BARTOK, 2002) .. 

Apesar da medida da coloração da urina s~r um instrumento bastanle 

fácil, de ser aplicado em campo, decidiu-se não utilizar esse instrumento já 

que pode sofrer interferências em sua interpretação, dependendo da . ' 

capacidade de distinguir a 'coloração que varia de indivíduo para indivíduo, 

da claridade do local no qual for feita ,a ~eitura e também da veracidade da 

:' leitura (DABINÉTT et a/., 2001). 

Através da densidade da urina pode-se avé1liar o estado de hidratação 

do atleta antes e depois do exercício (MAUGHAN & NADEL, 2000). Esse 

valor é obtido através da comparação entre a densidade da urina e· a 

densidade da água, medido com o refratômetfO, e' varia de acordo com a 

osmólalidade assim como a concentração de uréia, de glicosé e de proteína 
, . 

na urina (OPPLlNGER & BARTOK, 2002). Essa medida é um método 

específico e amplamente' difundido no meio científico, tendo sido utilizatio . 
para caracterizar o estado de hidratação dos atletas antes do iníCio dos 

protocolos e também para verificar se ul1Ja ingestão regular de líquidos seria 
I 

eficiente para manter estável o v,alor da densidade da urina durante o jogo. 
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Normalmente, quando um indivíduo está desidratado, a produção de . 
urina, em termos de volume, é menor e, conseqüentemente, essa urina tem 

uma densidade maior, já que a quantidade de SQiutos a ser eliminada será a 

mesma (SHIRREFFS, 2000). 

Assim sendo, uma leitura da densidade da urina abaixo de 1.010 , 

reflete um estado de boa hidratação, enquanto-que valores acima de 1.020 

refletem desidratação (CASA et aI., 2000). Como pode ser observado no 
. , 

present~ estudo, todos os jogadores já iniciaram os jogos desidratados 

(densidade média acima de 1,021), mesmo adotan9o-se o procedimento de 

ingestão de 500 ml de água 2 horas antes do início dos jogos, como é 

recomendado pelo American Col/ege-of Sporls Medicine (1996).' Esse dado 

merece uma atenção crítica, uma _ve~ que' os Jogadores não conseguiram 
,-

manter um estado' de pré-hidratação adequaqo seguindo o protocolo 

estipulado pelo American Col/ege of Sporls Medicine.-

Também foi observado um pequeno aumento nesses valores do início 

para o final do jogo, sugerindo que ~ quantidade de líquidos oferecida não foi 

suficiente 'para manter o estado de hidratação prévio do jogador e para evitar 

o quadro de desidratação durante os jogos, pelo menos quando se 

considera esse parâmetro de avaliação. Assim sendo, por-esses resultados, 

pode-se dizer éjCle o protocolo adotado de ingestão regLllar de 150 ml a cada 

15 minutos não foi suficiente para prevenir a desidratação em jogadores de 
, 

futebol. O ideal seria, provavelmente, ter oferecido um volume de líquidos 
. I' , 

maior. Porém deve ser lembr!3do que, pelo fato desses jogadores não 

estarem acostumados a ingerirem líquidos durante o jogo, um volume muito 
, ' 

rryaior poderia não ter uma boa aceitação. 

Uma possível limitação no presente estudo foi o não monitoramento 
, 

do volume e da freqüência u~inária, instrumento oastante útil para se verificar 

- o nível de hidratação d9sjogadores. Tal si.tuaçãose configurou emfunçãà 

da falta de pe~soal qualificado para o desempenho da atividade, além da 
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resistência dos voluntários em participar desta etapa do estudo. Porém, a 

utilização da medida da den~idade 'da urina possibilita' manter a qualidade 

dos resuJt?ldos obtidos neste estudo, uma vei. que essa variável proporciona 
, 

resultados quantitativos mais fidedignos em relação à urina e ao estado de 

hidratação do atleta. 

Para se manter uma boa hidratação ao . longo de um exercício e se 

evi~ar os efeitos adversos da desidratação, ~omo aumento' da freqüência 

cardíaca, perda de-peso e diminuição dQ volume plasmático, entre ~ütros, é 

necessário manter uma irig~stão de IíqUld,os regular durante o 'mesmo 

. (ACSM', 1996; CASAet aI., 2000; MURRAY, 2000): Desse modd, durante a 

execução do protocolo, foi instituída a inges1ão de 150 ml de líquidos em um 
, , 

intervalo regular de 15 minutos durante os jogos e, durante o intervalo .dos 

jogos, uma ingestão uniformizada de i 300 ml de 'água . para todos os 

jogadores. Esse volume foi escolhido pelo fato de estar dentro da faixa que é 

recomendada pelo American. College of Sports Medicine (150 a 300ml a 

cada 15 minutos), e ser aquele que provavelmente não causaria' nenhum 
I 

tipo de. desé~nforto gastrointestinal nos jog~dores t sendo, também,··.de fáCil 
-

aceitação por parte desses durante os jogos. 

Com isso, esper.a·ria-se q~e aqueles jogadores que ingeriram 'líquidos 

, tiv,?ssem um desempenho melhor, uma menor. perda de peso e uma menor 

fr~qüência cardíaca ao longo do!> protocolos. Além disso, esperaria,-se que 

os jogadores que ingeriram a solução contendo Carboidrato ap'resentassem 

um desempenho melhor aolorigo do jogd, desempenho esse medido 

através do tempo de corrida ~ do número' de piques realizados ao longo das , 

partidas. 

Segundo um. estudo re1alizado por MAUGHAN & BURKE em 2002, a 

perda de peso de jogadores de futebol durante jogos realizados sob as 

, temperatura's 10 e 25~ C foi de 1, O e 1,2 kg, respectivamente 
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Em um estudo com um protocolo sel!lelhante ao realizado, Ostojic & 

Mazic (2002) relataram uma perda de peso ao final do jogo de 0,9 e de 1,4 

kg nos jogadores que ingeriram carboidrato e água durante o experimento, 

respectivamente. A temperatura ambientá relatada- durante esse protocolo 

fái de 24,5 ° C. 

Em um outro estudo, conduzido por Mc Gregor et aI. (1999), foi 

observada uma perda de peso de 1,75 e 1,01 kg nos grupos que não 
. . 

ingeriram· líquidos e nos que ingeriram Iíql,Jidos, respectivamente. A 

temperatura relatada durante esse estudo foi de 20° C. 

Leatt & Jacobs (1989), estudando os efeitos da ingestão de uma 

solução de glicose na dep/eção do g/icogênio muscular em jogadores de 
.. < 

futebol, verificaram uma perda de peso semelhante entre os dois grupos 

(glicose X placebo), de 1,0 kg. 

Durante o presente estudo, foi vEprificado uma perda média de' peso 

corporal de 2,3- kg. Essa diferença de valores, . observada em relação aos 

estudos mencionados previamehte, provavelmente se atribui ao fato da atual 

pesquisa ter sido realizada em condições climáticas bem mais quentes, uma 

vez que todos os protocolos dos estudos simularam de maneira fidedigna 

uma 'partida de futebol. 

Em 1995,Nicholas et aI. realizaram um estudo com joga,dores de . 

futebol. Dentre outras variáveis estudadas, o peso corporal foi aferido antes 

e depois de uma simulação de um jogo de futebol. A temperatura ambiental , 

durante esse experimento era de 20° C. Esse grupo estudado foi dividido em 
" ' 

dois: o grupo experimental (ingestão de carboidrato) e o placebo; ambos os 

grupos ingeriram (, mesmo volume de líquidos ao longo do protocolo. 

Contatou-se uma perda de peso igual para os dois grupos, de 2,4 kg. 
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Em 1999, Nicholas et aI. estudaram os efeito$ da ingestão de 

carboidrato no desempenho durante uma simulação de um jogo de futebol. 

Nesse estudo, no qual também se aferiu o peso corporal, os jogadores foram 

divididos em dois grupos: o grupo experimental (ingestão de carboidràto a 

6,9%) e o grupo placebo. A temperatura ambiente durante esse experimento 

era de 1r C. Houve uma perda de 2,8 e 2,5 kg para os grupos experimental 

e placebo, respectivamente. 

Em dois testes que simulavam um jogo de futebol, Nicholas et 'aI. 

(2000) verificaram a perda de peso de jogadores de futebol quando ingeriam 

somente água ad Iibtum durante b ,experimento, No primeiro, foi verificada 

uma perda de, peso de 2,1 kg e, no segundo, 2,3 kg. 

Nos estudos realizados por Nicholas et aI. se observa uma perda de 

peso corporal média maior do que a ocorrida no presente estudo, mesmo e~ 

temperaturas bem menores. Isso pode ser explicado pelo fato de que no 

protocolo adotado por esses autores, após o teste de simulação de uma 

partida de futebol, os atletas corria'm na esteira até sua exaustão. Esse fato 

faz com que, definitivamente, a duração do total do exercício e o desgaste 

físico nesse protocolo tenha sido bem maior do que no adotado nessa atual 

pesquisa., 

Em um.estudo realizado com jogadores de hóquei,ern uma tentativa 

de educá-los a 'respeito da importância da hidratação, Dabinett et aI. (2001) 

verificaram, ao longo de um período de cinco' dias de exercícios realizados 

sob uma temperatura de 32° C, uma perda de peso média de 1,43 kg. Essa 

perda de peso corporal média foi bem menor em relação ao atual estudo, 

provavelmente pelo fato de que, os jogadores de hóquei mantiveram uma 

ingestão de líquidos suficiente para minimizar a perda de peso durante o 

exercício, mesmo em temperatura elRvada. 
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. . 
Temperaturas elevadas são verificadas com freqüência durante as 

Copas do Mundo, realizadas durante o verão do Hemisfério Norte, ocasiões: 

em que os jogadores oriundos de países tropicais parecem levar vantagens 

em relação àqueles provenientes de países friOs. Desse modo, é muito 

interessante se observar o que. acontece com o jogador quando a 

temperatura está elevada, para assim se poder fazer as intervenções 

necessáriqs ·nos torneios com a finalidade de minimizar o risco de / 

desidratação e hipertermia. ,- , 

No presente estudo, foi verificada uma perda de peso maior no grupo 

Controle do que nos demais grupos. Esse resultado está de acordo com 
. ~ , 

todos os estudos mencionaqos anteriormente envolvendo desempenho, 

ingestão de líquidos e perda de peso, nos quais se observa uma perda de 

peso maior durante o protocolo utilizado naqueles que não ingerem líquidos 

durante o exercício. 

Essa maior perda média .de peso já era esperada na situação 

controle, uma vez que para esses jogadores foi estipulada a ingestão de 

líquidos somente durante o intervalo (300 ml), volume esse ·que não foi 
I . • 

suficiente para repor a perdage líquidos ocorrida através do suor dura'nte o 

jogo: Esse fato é rotina entre os jogadores durante uma partida de futebol l já 

ql;Je muitas vezes eles permàne?em durante ~ mesma sem ingerir líquido 

algum. 

Normalmente ocorre uma queda no desempenho de jogadores de 

futebol durante o segundo tempo de jogo, sendo refletida através da 

diminuição da distânCia per~rrida - cerca de 5% menos em comparação ao 

pFimeiro tempo de jogo e também da velocidade na qual essa distância é 

percorrida (AL Y & FARRALL Y, t991; EKBOM, 1993; RIENZt, 2000). 

li 
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Esta pesquisa encontrou resultados de queda de desempenho 

superiores ao valor documentado pela literatura. Os jogadores submetidos a 
. . 

situação carboidrato + eletrólitos e a situação água flavorizada apresentaram 
I _ . , 

" 

uma queda de 11 ,32 e,11 ;85%, respectivamente, enquanto que os jogadores 

da situaç~o controle, 24,88%. 

Para evitar essa fadiga e a queda 'de desempenho no segundo tempo 

de jogo, diverso,s estudos demonstraram a eficácia da ingestão de 

<?arboidrato durante o mesmo, quando ' comparada corri a ingestão de uma 
, . , 

sOlu,ção placebo, uma vez que esse carboidrato poupa o uso do glicogênio 
, , 

muscular e, conseqüentemente, o jogador corre mais e em velocidade maior 

'nesSe período (HARGREAVES, 1994; SHEPARD, 1999; TZINTAS & 

WILLlAMS, 1998; ZEDERBERG, 1996). 

. . . . 
Este estudo suporta esses resultados mencionados anterior:mente, já 

que se observou umÇi diminuição do desempenho dos jogadores em todos 
I 

os protocolos de hidratação do primeiro para o segundo tempo, verificado 
, - , \ .' 

através do tempo de. corrida. Vale ressaltar , que essa diferença foi maior e 

mais significativa' quando 0$ jogadGres não ingeriram líquido durariteo jogo 
J 

comparados àquele,s que ingeriram (p< 0,001) . 

Esse resultado demonstra que é importante fornecer líquido e 

carboidrato para o jogador, principalmente no segundo tempo de jogo, para 
/ , 

se evitar uma queda no desempenho. 

Foi observado Um percentual de diferença do tempo de corrida entre o 

primeiro e o segundo tempos maior né!queles jogadores que não ingeriram 

líquido du~ante a partida do que naqueles 'que ingeriram líquidos, Essa 
, , 

diferença pode ser considerada como uma queda no desempenho dos 

jogadores. Deve ser ressalta90 também que ' éssa diferença percentual foi 

significativa estati~t;came(lte somente entre a situação ' carboidrato e 
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I 

ele.trólitos (CHO + eletrólitos) e a controle, destacando que, apesar da oferta 

de líquido regular ~minimizar a desidratação, é necessário que o líquido 

oferecido contenha carboidrato para, que, além de evitar a desidratação, 

diminua a fadiga e, conseqüentemente aum~nte o desempenho durante os 

jogos. 

Os resultados desta pesquisa confirmam aqueles encontrados em 

outros estudos realizados com jogadores de futebol, nos quais se observou 
, 

um desempenho melhor na,queles jogaçjores que ingeriram· carboidrato 

durante uma partida ou uma simulação de um jogo de futebol (FOSTER et 

aI., 1986; LEATT'& JACOBS, 1989; NICHOLAS et aI., 1995; NICHOLAS et 

aI., 1999; bSTOJIC & MAZIC,2002). 

Apesar de não ter sido encontrada diferença significativa, ficou 

patente que o desempenho do primeiro para o segundo tempo de jogo dos 

jogadores submetidos à situação água flavorizada apresenta uma tendência 
. '. 

de queda percentual bem menor do que no grupo controle.' 

Esse fato "destaca a importância de se oferecer de forma regular 

líquidos para o jogador duránte uOla partida e que, de preferência, esse' 

líquido contenha carpoidrato, uma vez que se espera que o jogador esteja 

em plenas condições físicas, sendo capaz de apres~ntar um. bom 

desempenho .. 

Outra variável t~moom utilizada para se verificar o desempenho dôs 

jogadores foi o número de piques realizados durante os jogos, considerado 

, como atividades de alta intensidade duran'te uma partida de futebol 

(EKBLOM, 1993): Os jogadores percor~em cerca de 1,O'quilômetro em ritmo 
\ 

de piques, ou seja, de 8 a> 12% da distância total de um jogo (SHEPARD, 

1990). 
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No presente estudo não se observaram diferençás significativas 
I 

neSSq variável ~ntre as sitúaçqes estudadas. O esperado era verificar-se um 

desempenho maior naqueles jogadores que forma submetidos a situações 

~e 'ingestão reg~lar de líquidos durante os jogos (CHO + eletrólitos' e Água 

flavorizada) em relação à situação controle, pelo fato de ter sido oferecido 

para esses grupos carboidrato e líquido. Assim, esperaria-se que tanto a 

desidratação como a fadiga fossem minimizadas pela oferta de líquidos 'e 

carboidrato, fazendo com que o jogador estivesse apto a realizar atividades 

de alta intensidade, principalmente no segundo tempo de jogo.' 

Vale ressaltar que a maior queda de desempenho dos jogadores da 

situação controle pode significar uma menor' duração do tempo de corrida 

dos piques, ou seja, menos tempo de atividade de· alta intensidade durante o 

jogo. Isso ocorreu provavelmente devido ao fato desses jogadores néssa 

'situação, ao longo dos jogos, não terem ingerido líquido nem carboidrato, 
, , 

fazendo com que os efeitos da' desidratação e da farnga agissem 

concomitantemente, reduzindo de uma forma mais. acentuada .o 

desempenho. Essa variável diminuiu de forma significante do primeiro parã o 

segundo tempo de jogo. Trata-se de uma variável altamente dependente de 
• , I 

fatores inerentes ao jogo cqmo motivação, placar e nível do adversário, 

Dessa forma, durante um jogo de final de campeonato ou um jogo 

importante para a classificação do time, essa queda não costuma ser muito 

significativa (RIENZI et ai., 2000). 

A taxa de suor varia muito entre atletas devido' a diferentes· fatores 

que a influenciam e pode ser expressa em mililitros por hora. Esta taxa 

significa o quanto de suor o indivíduo é capaz 'de perder por unidade, de 

tempo e depende de fatores como tipo de atividade, condições ambientais, . ' 

condicionamento. físico de jogador e estado de hidratação (HORSWILL, 

1998). Esta é uma variável bastante simples de ser aplicada, uma vez que 

não demanda técnica riem aparelhos específicos. Para 'se calcular essa taxa 

deve-se levar em consideração o peso do jogador antes e após o exercfcio e 
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quantidade de líquidos que ele ingeriu ao longo 'do mesmo. Cabe ressaltar, 

contudo, que caso o jogador tenha .necessidade de J urinar, esse volume 

também deve ser levado em consideração no cálculo. 

No presente estudo, os jogadores pertencentes as situações 

carboidrato e eletrólitos e água flavorizada apresentaram uma tendência de 

aumento na taxa de suor em relação ao grupo controle, provavelmente 
. 

devido ao fato de que o organismo desses jogadores foi majs eficiente em 

dissipar o calor produzido durante o exercício, já que eles ingeriram líquidos 

de forma regular durante todo' o jogo. Essa tendência de aumento na t~xa de 

suor é favoráv'el, uma vez que uma diminuição nessa taxa implica em um 
, . 

aumento na temperatura corporal, o que muito contribui para a fadiga (Mc 

GREGOR et a/., 1999). 

Burke & Hawley (1997) reportaram uma taxa de suor em jogadores de 

futebol se exercitando sob uma temperatura de 25° C de 0,99 e 1,21 lIhora 

durante treino e jogo, respectivamente. 

No presente estudo, a taxa de suor média (1 ,78l1hora) observada em 
. / 

todos os jogadores em todas as situações apresentou uma tendência de ser 
, ' , 

maior do que no estudo de Burke & Hawley (1997), provavelmente porque a 

temperatura deste estudo foi mais elevada. 

Mc Gregor et aI. em 1999, também verificaram a taxa de suor de . 

jogadores de futebol, submetidos a duas situações de hidratação: a ingestão 

regular de líquidos (1,4 lIhorá) e o consumo de. nenhum líquido (1,2 lIhora). 

Na atual pesqui.sa foi observado um comportamento similar em 
, . 

relação á, essa variável, já qU;e nas situações Carboidrato + eletrólitos e 

Água flavorizada onde,houve uma ingestão regular de líquidos ao longo dos 
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jogos, há uma tendência dessa taxa ser maior do que na l?ituação que não 

houve ingestão de líquido (Controle). 

I 

Uma outra variável verificada foi o grau de desidratação, que 'é 

calculado através da Clliferença entre os pes,os inicial e final do jogador. Essa 

taxa r~flete em termos percentuais o quanto o jogador se desidratou ao 

longo do jogo, sendo inclusive considerada como um dos fatores para se 

classificar o nível de desidratação (CASA et ai., 2000). 

No pr€sente estudo, se observou um grau de desidratação maior na 
" 

situação ~ontrole, como já era esperado pelo fato desse grupo não ter, 

ingerido líquido ao longo dos jogos. Vale assinalar, então, que a ingestão 

regular de líquidos durante o jogo ocasionou um menor grau de desidratação 

nos j<?gadores que m~ntiveram um consumo regular de líquidos. Apesar 

disso, deve ser ressaltado que o volume de líquido oferecido, não foi 

suficiente para prevenir a desidratação nesses jogadores. Os resultados 
I . 

demonstraram 'que a situação de desidratação foi menos grave naqueles 

jogadores que mantiveram um, consumo regular de líquidos ao longo do 
, ' , 

jogo, Com isso, pode se supor que o volume a ser ofer::ecido para jogadores 

de futebol, quando jogam sob temperatura 'elevada, deve ser maior do que 

150 ml a cada 15 minutos, já que mesmo com essa ingestão. observou-se 

um grau de desidratação superior a 2%. Porém, volumes maiores que 150 

ml de 15 em 15 minutos devem ser levados em consideração muito 

criteriosamente Quando se' preconiza uma hidratação ao longo de um 

exercício, já que o ésvaziamento ~strico fica comprometido se há oferta 

superior a1 litro/hora. Além disso, pelo fato do futebol ser um esporte que' 

consiste em atividades de alta intensidade e de corritlas sabe-se que o 
- . 

esvaziamento gástrico fica um pouco mais comprometido do que em outros 

esportés que não apresentam essas características. 
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Mesmo assim, os resultados encontrados no presente estudo são de 

extrema relevância, já que se 'observa, no cotidiano do futebol, que muitos 

jogadores ficam uma partida inteira sem. ingerir líquido algum e, 
, 

conseqüentemente, podem apresentar um grau de desidra~ção elevado, 

podendo comprometer a saúde do atleta e até mesmo colocar sua vida em 

risco. 

Marcadores bioquímicos também são utilizados para se verificar o 

nível de hidratação durante o exercício, porém apresentam algumas 

desvantagens, já qu~ são mais invasivos e respondem não só ao estresse 

do estado de hidratação como também ao estresse. do exercício. 

Geralmente, se observam mudanças no volume plasmático somente após 

uma perda de mais de 3% do peso corporal durante o exercício, uma vez 

que o organismo busca manter o volume plasmático estável,· com a 

finalidade de garantir estabilidade no sistema cardiovascular. Além disso, a . . 
manutenção do volume plasmático durante o exercício é essencial para o 

fornecimento de oxigênio e substratos e também um fluxo sangüíneo 

elevado é importante para ttansportar o calor para a superfície da pele, por 

onde é dissipado (SHIRREFFS, 2000). 

Aparentemente, os índices urinários são mais· sensíveis para indicar 

moderados níveis de hipoidratação do que os marcadores bioqUímicos, 

como hematócritq e hemoglobina. O que torna possível inferir que por esse 

motivo não foram encontrad~s diferenças significativas entre os grupds em 

relação as variáveis hematócrito e hemoglobina nesse estudo. 

O valor do hematócrito expressa a quantidade percentual de células 

no sangue e seus valores considerados adequados para o sexo màsculino é 

de 42%. Espera~se que durante um exercício no qual ocorra um quadro de 

desidratação com conseqüente queda do volume plasmático, esse valor ' 

esteja mais elevado ao final da atividade comparando com valores iniciais 

pré-atividade. Isso porque, ~ queda do volume plasmático faz com que haja 
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um aumento percentual de células no sangue. Logo é de se esperar que 

naqueles atletas que mantém um nível de hidratação adequado ao longo do 

exercício, não haja·alteraçãode valores nessa variável. 

Assim sendo" seguíndo um protocOlo adequado de hidratação, 

esperou-se que os valores tanto, de hemoglogina 'quanto de hematócrito 

'tivessem se mantido nos jogadores que pertenceram a situação carboidrato 

e eletrólitos e água flavorizada e aurr'lentado em maiores proporções na ' 

situação controle. Desse mopo, pode-se supor que a hidratação ofereci~a 

para os jogadores nas situações carboidrato e 'eletrólitos e água flavorizada, 

quando verificada através dessas variáveis, não foi suficiente: 
I • 

I 

Talvez essas variáveis bioquímicas não ~iveram seu comportamento 
, ' 

conforme 'o esperado porque a desidratação nesse atual estudo foi 
,_ I 

identificada nos níveis de leve a moderada (menor do que 3%). Se essa 

desidratação tivesse alcan,çado níveis maiores, possivelmente poderia ter 

sido encontrada 'diferença significativa nesses jogadores nas diferentes 

situações propostas, porém essa é uma hipótese que precisa ser provada. 
/. 

, 

Em um estudo de Abt et ai. (1998), com jogadores de futebol 

simulando um te~te com atividades semelhantes àquelas realizadas durante 

uma partida de futebol, os .pesquisadores observaram valores de 

hemoglobina de 15,35 g.dl -1 antes do inícioçjó teste e 15,70.g.dl -1 após o 

teste. No mesmo estudo, os valores de hemat6crito antes e depois do teste' 

também foram verificados: 45,78 e" 46,22%, respectivamente. O 

comportamento da variável hematócrito obserVado no estwdo foi semelhante 

ao da atual pesquisa. Nesta pesquisa observou-se uma tendência de 

aumento desses valores no fina.!" do exercício, embora esses valores não 

tivessem apresentado diferença significativa. 
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Um dos efeitos adversos da desidratação no desempen.bo é o impacto 

no sistema cardiovascular. O aumento da taxa metabólica que ocprre 

durante o exercício demanda um aumento no débito cardíaco. Durante um 

exercício intenao, esse débito pode aumentar cerca de cinco vezes ou mais, 

quando comparado ao estado de repouso. A capacidade de manter um 

adequado débito cardíaco é comprometida pela desidratação progressiva, 

que reduz o volume sangüíneo, estimulando assim um aumento 'nos 

batimentos cardíacos. Como conseqüência, ocorre uma limitação no 

desempenhq (EPSTEIN& ARMSTRONG, 1999). 

Normalmente,' durante uma partida de futebol, . espera-se que o 

jogador mantenha uma freqüência cardíaca média acima de 180 batimentos/ 
. -

minuto em cerca de 16,2% do tempo total da partida; uma freqüência . 

cardíaca média entre 170 e 179 'batimentos/ minuto em cerca de 28,1% do 

tempo; entre 160 e 169 batimentos/ minuto por 25,2% dos 90 minutos; de 

150 a 159 batimentos/ minuto em 17,3% do tempo e, finalmente, uma . , 

freqüência cardíaca média de 140 a 149 por 7,9 % do tempo (BARROS & 

GUERRA, 2004). 

Vários. estudos já observaram o comportamento . da freqüência 

cardíaca de jogadores de' futebol, seja durante um jogo real ou uma 

simulação. 'Ent~e ~les, está o de ALI' & FARRALL Y (19~1) que estud~ram 9 

jogadores de futebol semiprofissionais ao longo de um jogo. Esses autores 

verificaram a média da freqüência cardíaca durante o jogo corrido (90 minutos) e 

tamb~m a média durante o primeiro e segundo tempos·(45 minutos cada), 

de acordo com a função tática desempenhada, pelo jogador no time. Durante 

os 90 minutos foram observados os seguintes resultados: atacante - 17-3 

batimentos/minuto; meio-campo l- 176 batimentos/minuto; zagueiro - 166 

batimentos/minuto. As médias do primeiro e do segundo tempo foram" 
. . 

respectivamente: ataca,nte -174 e 172 batimentos/minuto; meio-çampo -

178 e 17,4 batimentos/minuto; z;:igueiro - 170 e 162 batimentos/minuto .. 

Guerra, Isabela, P. L. R. 



6. Discussão 68 

Em 2001, AL - HAZZAA et ai. simularam uma partida de fut~bol em 

teste~ na esteira com 23 jogadores de futebol profissionais que estavam em 

preparação para a Copa do Mundo de 1998. Nessa simulação também 

obtiveram a média de freqüência cardíaca, que foi de 162 

batimentos/minuto. 

, Nicholas et aI. (1995), na simulação de uma partida de futebol (LlST) 

com 9 jogadores treinados divididos em grupos que ingeriram carboidrato e 

que ingeriram solução placebo, observaram que a freqüência cardíaca 

média aos 45 minutos de exercício era de 171 batimentos/minuto (grupo 

CHO) e 174 batimentos/minuto (grupo placebo) e, aos 90 minutos, era 180 

batimentos/minuto (grupo CHo.) e 178 batimentos/minuto (grupo placabo). 

Me Gregor et ai. (1999) avaliaram 9 jogadores de futebol 

semiprofissionais durante um teste que. simulava em laboratório uma partida 
, ' 

de futeb«1 (LlST) e, entre as variáveis estudadas, foi verificaqo o 

comportamento da freqüência cardíaca. Esses jogadores foram divididos em 

dois grupos: os que não ingeriram lí.quido ao longo do protocolo e os que 

ingeriram placebo. o. grupo placebo, ao longo do teste, manteve uma 

freqüência cardíaca média menor (164 batimentos/minuto) do que o grupo 

que não ingeriu líquido (170 batimentos/minuto). . . 

Em 2000, Drust et aI. simularam as atividades mais .realizada~ ao 

longo, de uma partida de futebol em esteira, 'em dois blocos de 45 minutos 

cada com 9 .jogadores universitários de futebol. Durante esse teste 
I 

observou-se, no primeiro bloco, uma média de 161 batimentos /minuto e, no 
, . 

segundo, 174 batimentos /minuto. 

STRo.YER et aI. (2004) avaliaram 7 j9vens jogadores de futebol que 
, 

faziam parte da seleção nacional durante simulação das atividades que 

fazem parte de uma partida de futebol, que foram divididas em dois tempos 
~' 

de 35 minutos .. Durante esse teste a médiade freqüência cardíaca foi de 179 
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batimentos/minuto, no primeiro tempo, e, no segundo tempo, de 172 

batimentos /minuto. 

Como pode se observar nos estudos mencionados, existem várias 

tendências no comportamento da freqüência cardíaca dependendo. da 

situaçãO na qual o jogador é submetido: ingystão de líquidos x não ingestão 

de líquidos, ingestão d~ carboidrato x ingestão de placebo, entre outras. 

Os resultados encontrados nesse estudo foram semelhantes aos 

estudos citados. Quando se compara os jogadores submetidos às situações 

carboidrato e eletrólitos e água,flav?rizada com os jogadores da situação 
/ 

controle, verifica-se uma tendência da freqüência cardíaca média ser menor· 

tanto .no primeiro quanto no segundo tempo de jogo, .nos jogadores que 
I 

receberam líquidos. Resultado esse semelhante ao reportado por Nicholas 

et aI. (1995) em seu estudo. 

Essa tendência de uma maior ,freqüência cardíaca na situação 

controle pode ser explicada pelo fato deles terem perdido mais peso corporal \ 

durant~ os jogos do 'que os jogadores das demais siutações, podendo ler 

causado um maior comprometimento na capacidade de regulação térmica 

desses jogadores. 

No segundo tempo de jogo, é comum se observar uma queda na 

freqüência cardíaca devido à fadiga, já -que o jogador tende a nesse período 

se esforçar menos e, quanto mais cansado menor é sua c~ntribuição para o 

jogo. Além da fadiga, o resultado do jogo e o estado de hidratação também 

influenciam no comportamento dessa variável, uma vez que um atleta 1 

c;lesidratado apresenta uma freqüência cardíaca maior do que aquele que 

esteja devidamente hidratado .. 

Outro resultado que se observou foi uma tendência da freqüência 

cardíaca média maior ao longo do. jogo naqueles j9gadores que não 
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ingeriram líquido algum, result~do similar obs~rvado no estudo de Mc Gregor 

et aI., em 1999. 

A média de freqüência cardíaca observada no presente estudo (145,7 
/ 

batimentos/minuto) foi bem abaixo da média encontrada nos estudos 
.) . 
. anteriormente citados: 162 batimentos /minuto (AL - HAZZAA et aI., 2001); 

172,5.batimentos/minuto (NICHOLAS et aI., 1995); 167 b~timentos/minuto 

(Mc GREGO R et aI., 1999); 167,5 batimentos/minuto (DRUST et aI., 1999); 

175,5 batimentos/minuto (STROYER et al, 2004). 

Observou,..se uma' tendência no comportamento da freqüência 

cardíaca dos jogadores quando faziam parte da situação controle durante o 
, / 

jogo ser major do, que nas outras situações de hidratação. Pode-se 
I .' __ 

especular, então, que a ingestão regular de líquidos durante uma partida de 
.. 

futebol ajuda na manutenção da freqüência cardíaca ao longo da mesma . 

. É importante lembrar que o comportamento da freqüência cardíaca é 

uma variável difícil de ser interpretada, uma vez que reflete efeitos 

antagônicos ao impacto da desidratação. É de se esperar que, em situações . 

nas quais a fadiga e a desidratação estejam presentes, o atleta apresente 

. uma freqüência cardíaca elévada e, naquelas onde ele corra menos durante 

o jogo, essa freqü~ncia abaixe. Porém, observa-se que os jogadores que 

não foram hidratados, apesar de terem corrido menos tempo, apresentaram 

uma tendência de comportamento de freqüência cardíaca mais elevada do 

que aqueles que se hidrataram. 
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7. CONCLUSÕES 

./ O volume de líquidos oferecido na pré-hidratação e ao longo do estudo 

não foi suficiente nem para evitar a desidratação nem para manter o 

nível de hidratação prévio dos jogadores ao longo dos jogos; 

./ Uma hidratação regular durante o jogo de futebol foi eficiente para 

minimizar a perda de peso e, conseqüentemente, o grau . de 

desidratação de jogadores de futebol; 

./ O consumo regular de líquidos contendo carboidrato e eletrólitos evitou 

uma queda maior no desempenho dos jogadores durante a partida; 

./ Houve uma tendência de se manter a freqüência cardíaca média 

menor no segundo tempo de jogo naqueles jogadores que consumiram 
~ 

a solução contendo carboiCJrato e eletrólitos e a solução com água 

flavorizada. 
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Anexo 2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

EFEITOS DE DIFERENTES ESTRA TÉGIAS DE REPOSiÇÃO DE ÚQUlDOS E DE 
CARBOIDRA TO NO DESEMPENHO DE JOGADORES DE FUTEBOL 

" 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO pO SUJEITO DA PESQUISA OU 
LEGAL RESPONSÁVEL 

1. Nome do 

86 

Paciente: ....... ; ................................................................................................................. . 

Documento de Identidad~ N° :......................................................... Sexo: ( ) M ( ) F 

Data de Nascimento: ........... ./. ......... ..!. ......... . 

Endereço: ........... ; .......................................................................... : .. 1\1°: .................... Apto:; ....... . 

Bairro: .............................................................. Cidade: ............................................................. . 

CEP: ...................................... : ............ Telefone: ..................................................... ~ .................. . 

r 

2. Responsável 

Legal: .............................................. : .................... , .................... : ............................ : .... . 

Natureza (grau 'de parentesco, tutor, curador, 

etc.): ............................................................................ . 

Documento de Identidade N°: ............................................................... Sexo: ()M ()F 

Data de Nascimerítq: ......... ./ ......... ./ ............ . 

Endereço: .................................................................. ~ ................. N°: ............... Apto: ............. . 

Bairro: ........................... Cidade: .................................. CEP: .•...................... Tel: ........................ . 

11 - DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. Título do Protocolo de Pesquisa: Efeitos dá hidrata~o no desempenho de jogadores de 
. futebol j 

. . 2. Pesquisador: Isabela Guerra 
Cargo/F unção: Nutricionista 
Departamento da FCF/USP: PRONUT 

Inscrição Conselho Regional N° : 13077 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 
Sem Risco () Risco Mínimo (x) Risco Médio ( ) 
Risco Baixo ( ), Risco Maior () 

Guerrar Isabela P. L. R. 
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(Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia 
do estudo. Nos projetos com coleta de sangue, incluir detalhadamente, como observação as 
possíveis re,ações decorrentes desse procedimento.) 

4. Duração da' Pesquisa: cerca de 1 mês 

111 - REGISTRO DAS E~PLlCAÇÕESDO PESQUISADOR AO PACIENtE OU SEU, 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

Devido ao fato de haver pouca literatura abordando a problemática da hidratação no futebol 
pretende-se' avaliar se. ocorre algum impacto no desempenho de jogadores de futebol 
durante um jogo se os submetermos a diferentes protocolos de hidratação. Com isso o 
objetivo geral do presente estudo é verificar o efeito dê diferentes' protocolos de hidratação 
no desempenho de jogadores de futebol durante um jogo. Para se verificar tanto o estado 
de hidratação quanto o desempenho 'CIos jogadores serão analisadas amostras de urina e 
sangue, comportamento da freqüência cardíaca ao longo de jogo, tempo de corrida e 
número de piques realizados ao longo dos jogos e aferição do peso corporal antes e após 
cada jogo. Espera-se um mínimo de risco no desenvolvimento dessa pesquisa aos 
participantes, porém pode-se esperar um mal estar passageiro após ~ coleta de sangue. 
Com a presente pesquisa pretend~se demonstrar que os jogadores de futebol podem ter 
seu desempenho maximizado quando ingerem de forma regular uma, bebida esportiva 
durante o jogo. 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO { 
SUJEITO DA PESQUISA 

o participante do estudo terá acesso a todas as informações e dúvidas que ele tiver a respeito do 

procedimento que será utifizaqo como protooolo e também saberã dos riscos e benefícios que estão 

relacionados a essa pesquisa como por exemplo mal-estar passageiro devido à coleta de sangue, O 

,maior benefício dessa pesquisa será poder demonstrar para os jogadores que quando eles se 

hidratam de m~neira adequada durante um~ partida de futebol o desempenho d~les aumenta, A 

qualquer momento o indivíduo pode desistir de partiCipar do estudo e esse ato não implicará em' 

'diferenças de tratamento em relação a assistência. Os dados obtidos através desse estudo-serão 

sigilosos e somente terão fins ?cadêmícos cot:no publicações, congressos e ninguém além dos 

responsáveis pelo estudo saberão as informações contidas nele. Os participantes desse estudo não 

serão remunerados pelos pesquisadores e esses não serão responsáveis por eventuais dal10s à. 

saúde 'dos jogadores, Os pesquisadores se comprometem a, caso houver alguma alteração 

importante em uma das avaliações, encaminhar o atleta a um especialista, 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAM,ªNTO D~ P!=SQUISA, PA~ CONTATO EM CASO DE 

, INTERCORRENCIAS CLINICAS E REAÇOES ADVERSAS. 

Prof. Df. Julio Tirapegui . . ' 
Depto de Alim~nfos e Nutrição Experimental - FCF - USP 
Av, Lineu Prestes, 580 Bloco 14, CEP 05508-900 
Tel: 30913309 ' 

Isabela Pereira de Lucena Rodrigues Guerra 
Depto de Alimentos e Nutrição Experimental - FCF - USP 
Av, Lineu Prestes, 580 BloCQ 14, CEP 05508-900 
Tel: 30913309 ' 

/ 
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( VI,",:, OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

.................................................................... , ....................................................... ,. 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 
me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pésquisa. 

São Paulo, _____ de ___________ de ____ -,-/_ 

Assinatura do sujeito de pesquisa 
ou responsável legal 

Guerra, Isabela P. L. R. 

Assinatura do pesquisador 
(carimbo ou nome legível) 



Anexo 3 Dados Pessoais 

" 

EFEITOS DE DIFERENTES ESTRA rÉGIAS DE REPOSiÇÃO DE ÚQUlDOS E DE 
CARBOIDRA TO NO DESEMPENHO. DE JOGADORES DE FUTEBOL 

DADOS PESSOAIS 

. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome': ..................................... :. ......... ' ......................... ' ............................... : ... . 

bata de nascimento : ................................. f ...................................................... . 

Posição no time : ............................................. : .... , ..................................... ' ...... . 

Tempo total de futebol :' ............... , ........ : ............................................................ . 

Tempo de futebol profissional : ......................................................................... .. 

/ 

\ 
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Anexo 4 Ta.bela. de Densida.de da. Urina. dos Joga.dores 

EFEITOS DE DIFERENTES ESTRA TÉGIAS DE REPOSiÇÃO DE LíQUIDOS E DE 
CARBOIDRA TO NO DESEMPENHO DE J.OGADORES DE FUTEBOL 

90 

DATA __ 

TABELA DE DENSIDADE DA URINA DOS JOGADORES 

NOME 

I 
Início 1° TEMPO Final 2° TEMPO 

, I 
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Anexo 5 Tabela Gle Distância Percorrida pelos Jogadores 

EFEITOS DE DIFERENTES ESTRA TÉGIAS DE REPOSiÇÃO DE LíQUIDOS E DE 
CARBOIDRA TO NO DESEMPENHO DE JOGADORES DE FUTEBOL . . 

TABELA DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PELOS JOGADORES 

91 

NOME 1~ TEMPO , 2u TEMPO 
DATA: \ 

TEMPO PIQUES . TEMPO PIQUES 

/ 
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EFEITOS DE DIFERENTES ESTRATÉG!AS DE REPOSIÇÃO DE LíQUIDOS E DE 
CARBOIDRATO NO DESEMPENHO DE JOGADORES DE FUTEBOL 

DATA:. __ _ 

TABELA DE PESAGEM DOS JOGADORES 

NOME 1° TEMPO (kg) 2° TEMPO (kg) . Volume ingerido 
; 

( (ml) 
\ 

\ 
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