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RESUMO

A hidratação adequada favorece a função fisiológica, melhora o desempenho metabólico, melhora o rendimento esportivo e reduz o risco à 
saúde. Entretanto, a ingestão excessiva de líquidos também pode gerar uma situação de risco potencial à vida, que é a hiponatremia. 
Ultimamente, tem aumentado a preocupação do exesso de ingestão de líquidos em provas de longa duração como a maratona. Assim, o objetivo 
da presente pesquisa foi explorar as estratégias de hidratação de corredores, suas fontes de informações e analisar o conhecimento sobre 
ingestão de líquido e entendimento sobre a hiponatremia e das causas e efeitos. Foi aplicado um questionário a 100 corredores devidamente 
inscritos na II Maratona do Espírito Santo, realizada em 2015, com questões sobre consumo planejado de fluido, volume a ser consumido, o 
volume de água e de bebidas esportivas disponíveis na prova e o número de estações que os voluntários planejavam realizar a ingestão. Além 
disso, fontes de informação e compreensão da hiponatremia. O questionário foi aplicado on-line na semana anterior à prova. De todos os 
voluntários, 82% tiveram um plano de ingestão de liquido. No entanto, 4% planejavam ingerir um volume grande o suficiente para colocá-los em 
maior risco de hiponatremia. 93% pretendiam beber água em todas as estações. Apenas 13% planejavam realizar a ingestão de acordo com a 
sede. Embora 38% dos corredores já tivessem ouvido falar sobre a hiponatremia ou baixo teor de sódio, apenas 7% tinham de fato um 
conhecimento básico sobre a mesma. Conclui-se que houve uma falta de compreensão sobre a ingestão adequada de fluido para evitar a 
hiponatremia e dos riscos que a mesma pode provocar. 4% dos corredores planejavam ingerir um volume de fluido que poderia colocá-los em 
maior risco de desenvolver a hiponatremia durante a maratona. O desafio para os profissionais da área das ciências do esporte é que esses 
indivíduos que participam de exercícios de longa duração tenham um melhor conhecimento sobre a ingestão de fluidos e os riscos que levaria o 
desenvolvimento da mesma.
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