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       O triathlon consiste em uma modalidade esportiva de 
alta intensidade e longa duração, aumentando cada vez 
mais conforme suas distâncias oficiais (Sprint, Standard, 
Half-Ironman e Ironman). Trata-se de um esporte que 
prioriza o metabolismo aeróbio, havendo um grande gasto 
energético. A necessidade de uma adequada alimentação 
é importante para um melhor rendimento nas provas, 
interferindo na performance dos mesmos.   
        Essa pesquisa tem como objetivo a descrição das 
práticas alimentares de praticantes de triathlon, através de 
seus hábitos alimentares e compará-las com o gasto 
energético dos mesmos. Para analisar o gasto energético e 
o consumo alimentar, levou-se em conta as quantidades 
dos macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídios. 

      Participaram do estudo 09 praticantes de triathlon, 6  
homens e 3 mulheres. As análises das avaliações, tanto 
para o gasto energético  (GE) quanto para o consumo 
alimentar  (CA) dos macronutrientes, foram mensurados 
pelo programa ”software” SAPAF Adulto - Sistema de 
Avaliação e Prescrição da Atividade Física, versão 4.0. 
O instrumento utilizado para as coletas, 3 dias seguintes, 
sendo um de fim de semana, do recordatório alimentar e 
para o gasto energético foram entrevistas em forma de 
pesquisa digitado em folha de sulfite. Os dados foram 
analisados com o teste “t” pareado com significância de p 
≤0,05 e seguiram as diretrizes do American College Sports 
of Medicine (ACSM) e as diretrizes da Dietary reference 
intake (DRIs).  

  Geral  Masculino Feminino 

G E 3100,1   ± 727,1 3330,9   ± 802,3 2638,7   ± 163,8 

C A 2707,6   ± 385,6 2870,2   ± 352,4 2383,5   ± 215,9 

  #  p ≤ 0,05       

  Geral  Masculino Feminino 

Carboidratos 54,8  ± 6,7 55,6  ± 7,9 53,5  ± 4,6 

Proteínas 14,1  ± 2,7 13,8  ± 3,4 14,9  ± 1,7 

Lipídios (Gorduras) 23,6  ± 8,0 24,1  ± 5,8 23,0  ± 2,2 

  Geral  Masculino Feminino 

Carboidratos 371,0  ± 89,0 399,0  ± 96,2 319,0  ± 80,7 

Proteínas 95,5  ± 23,8 99,0  ± 27,3 88,7  ± 16,8 

Lipídios (Gorduras) 71,0  ± 26,4 76,8  ± 25,6 61,0  ± 26,2 

TABELA 1: Valores de média e desvio padrão dos 3 dias de coletas somados  ( Kcal ) 

TABELA 2: Valores de média e desvio padrão dos 3 dias de coletas somados  ( % ) 

TABELA 3: Valores de média e desvio padrão dos 3 dias de coletas somados  (gramas) 

      Concluímos que apesar de não haver diferenças 
estatísticas entre os valores absolutos em quilocalorias 
(Kcal) do consumo alimentar e gasto energético, a 
alimentação deve ser melhor balanceada no sentido de 
oferecer o necessário para manter a performance dos 
indivíduos para a prática do triatlhon. 
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Conclusão 

      Como comportamento padrão, houve um consumo 
alimentar menor em relação ao gasto energético diário em 
Kcal, porém não foram encontradas diferenças 
significativas para p ≤0,05 quando comparados entre si.  
     Segundo as diretrizes referenciais, para valores em 
percentual, o consumo de proteínas e gordura estão 
dentro da faixa indicada, mas para carboidratos, estão 
abaixo do recomendado. Para o consumo em gramas, 
segue dentro do indicado para as proteínas e gorduras; 
para os carboidratos, este consumo ficou abaixo do 
recomendado. 


