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Nutrição em esportes de extremo - altitude

Nutrition in extreme sports - altitude

Resumo
As modalidades esportivas de extremo expõem os atletas a diferentes condições adversas, dentre as quais: distância de 
locais povoados e de socorro; variações relativas à altitude, como hipóxia e anorexia; variações climáticas, como calor 
e frio; e dificuldade de acesso ao alimento e seu preparo, exigindo adaptações orgânicas ao ambiente extremo e ao ultra-
-endurance inerentes a esse esporte. Todos esses fatores em conjunto justificam a adoção de condutas voltadas para a 
elevada demanda energética e nutricional e para o suporte imunológico dos atletas de montanhismo, de forma a garantir 
o sucesso no ambiente extremo.

Palavras chaves: esportes de extremo, performance, montanhismo, nutrição.

Abstract
The extreme sports expose athletes to different adverse conditions, among which: the distance from populated places and 
places for help; variations related to altitude, such as hypoxia and anorexia; climate variations, such as heat and cold; 
and difficulty of access to food and its preparation, requiring organic adaptations to the extreme environment and ultra-
endurance inherent to this sport. All these factors together justify the adoption of behaviors aiming at high energy and 
nutritional demand and at immune support of mountaineering athletes, in order to ensure success in the extreme environment.

Keywords: extreme sports, performance, mountaineering, nutrition.



A

9

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Cl

ín
ic

a 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
4,

 n
º 

61
, 

20
14

Nutrição em esportes de extremo - altitude

A nutrição esportiva possui como particularidade 
o conhecimento intenso da modalidade e das 
necessidades orgânicas. Quando falamos de 
esportes de extremos não é diferente: os extremos 
no ambiente podem influenciar as exigências 
de água e micronutrientes, e o fornecimento de 
energia precisa ser constante1. 

Existem duas modalidades de ultra-endurance 
em alta no Brasil: o montanhismo e a corrida 
de aventura, as quais têm movimentado muitas 
pessoas na busca pela natureza. O montanhismo 
se caracteriza pela travessia de montanhas, 
nevadas ou não, e atividades na natureza sem 
suporte externo, incluindo caminhadas, escaladas 
e técnicas verticais. Essa modalidade começou nos 
Alpes, e as primeiras expedições datam de 1800; 
no Brasil, temos registro de atividades desde a 
década de 1950. Já a corrida de aventura é uma 
modalidade originária da Nova Zelândia em 1980, 
chegando ao Brasil apenas em 1998. Representa 
uma mistura de modalidades como montanhismo, 
corrida em montanha, mountain-bike, rafting, 
natação, canoagem e técnicas verticais3 e apresenta, 
ainda, outras provas, sendo algumas delas com 
apoio externo, classificadas como curtas (3-6 
horas, caracterizadas por velocidade), longas 
(12-36 horas, caracterizadas por resistência) e 
expedições (mais de 5 noites), que envolvem 
resistência estratégica. Na modalidade de corrida 
de montanha, o perfil e o treinamento do atleta são 
muito semelhantes aos do triatleta, incluindo mais 
atividades em água, como canoagem3. 

O que ambas modalidade têm em comum, 
além do contato com a natureza, é a exigência de 
adaptações orgânicas ao ambiente extremo com 
atividade física prolongada, e, na área de nutrição, 

a dificuldade de acesso ao alimento e a demanda 
energética e nutricional. O presente trabalho 
abordará esses pontos para as modalidades 
realizadas em altitude.

Fisiologia humana em extremos
Apesar das diferenças entre homens e mulheres 

em relação à adaptação a certas modalidades 
esportivas, quando se trata de hipóxia e frio a 
performance de ambos os gêneros é similar4. Uma 
pesquisa realizada no Everest evidenciou que 
montanhistas com mais experiência em picos de 
altitude extrema têm maiores chances de sucesso 
(38,7% contra 25,7%), contudo o risco de morte 
não é menor1. 

O condicionamento e o preparo físico podem ser 
os fatores decisivos para o sucesso, uma vez que 
aumentam a capacidade de adaptação ao ambiente 
extremo, mantendo o corpo em maior conforto 
durante o ultra-endurance. Em outras palavras, 
as rotas metabólicas funcionam melhor durante 
o esforço no ambiente extremo1,5. Por exemplo: 
durante uma prova de corrida de aventura, para 
percorrer de 8 a 14 km, os atletas chegam a uma 
intensidade de 85-90% da frequência cardíaca 
máxima e 75-80% do consumo máximo de 
oxigênio (VO2max)6. 

A prevalência de lesões e injúrias é alta nos 
atletas de ultra-endurance, em patamar similar 

Extremos é a denominação que se dá a 
ambientes distantes de locais povoados e de 
socorro, nos quais o atleta está suscetível às 
variações características do ambiente, de altitude e 
climáticas, como calor e frio (quadro 1). O contato 
com a natureza dá o toque de dificuldade no acesso 
ao alimento adequado. 

Quadro 1. Definição de altitudes.

Altitude intermediária
Alta altitude
Muito alta altitude
Altitude extrema

1500 – 2500 m
2500 – 3500 m
3500 – 5800 m
> 5800 m

--
Brasil: Pico da Neblina, com 2.994 m

--
Mundo: Monte Everest, com 8.848 m

Terminologia Definição Ponto mais alto 

Fonte: Adaptado de: Hill, Stacey e Woods2.
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a atletas de triatlon. São mais comuns lesões 
crônicas por overuse (atividade excessiva) do que 
lesões agudas, tendo foco em tendão, articulação 
de joelho, dores de coluna e problemas de pele3. 

Além disso, devemos também considerar 
a presença de distúrbios gastrointestinais, os 
quais já foram descritos em corredores de 
diversas modalidades, sendo comumente relatadas 
disfunções como náuseas e vômitos até patologias 
como gastrite e úlcera7. Isso porque a atividade 
física intensa pode diminuir a circulação esplênica, 
e a desidratação reduz a perfusão intra-abdominal. 
A mudança na permeabilidade intestinal pode 
levar a endotoxemia, ou seja, um aumento 
na passagem de LPS (lipopolissacarídeos) de 
bactérias intestinais para o sangue, o que contribui  
para o aumento das citocinas pró-inflamatórias, 
causando febre e aumento de dor durante treinos e 
eventos7. Quando se associa o ambiente extremo, 
esse quadro se agrava potencialmente pela hipóxia, 
pelo aumento no risco de desidratação, deficiência 
nutricional, estresse físico e mental. 

Westerterp-Plantega et al.8 mostraram as 
mudanças na busca de alimentos quando em 
altitude. A pesquisa, que envolveu homens 
saudáveis, evidenciou como é complicado manter 
o balanço energético em altitude devido à anorexia, 
mesmo quando o nível de atividade física é baixo 
e o organismo já está aclimatado.

Quando o indivíduo não está aclimatado, há um 
consumo mais rápido do glicogênio muscular, com 
maior acúmulo de lactato e prótons, formando o 
ácido lático e aumentando, entre outros sintomas, 
a dor muscular. Acima de 3.000 m pode ocorrer a 
doença da altitude, que é caracterizada por presença 
de enxaqueca, anorexia, náuseas, vômitos, mal-
estar geral e dificuldade para respirar9. 

A grande maioria das intercorrências pode 
ser contornada com estratégias nutricionais 
prévias e ao longo da expedição, incluindo 
prevenção de desidratação, de distúrbios do trato 
gastrointestinal, catabolismo muscular intenso, 
hipoglicemia, hiponatremia, queda de sistema 
imunológico e sobrecargas dos sistemas orgânicos.

A principal mudança metabólica sugerida é 
que, com a aclimatação, além da mudança na 
taxa metabólica basal, haja redução da razão 

de utilização de ácidos graxos na musculatura 
esquelética e aumento da dependência de glicose 
como macronutriente fornecedor de energia2. A 
preferência pela ingestão do carboidrato durante 
a hipóxia foi avaliada em um trabalho simulando 
a altitude do Everest (8.848 m) em câmara 
hipobárica, na qual eram oferecidos alimentos ad 
libitum8. Essa alteração ocorre, possivelmente, 
em decorrência da variação hormonal. É uma 
adaptação interessante, haja vista a dificuldade no 
transporte de oxigênio.

O processo de variação hormonal que ocorre 
na altitude foi demonstrado posteriormente em 
uma análise de 9 atletas treinados5, escaladores 
de elite de uma expedição italiana ao Everest. 
Foi evidenciado o efeito da altitude na produção 
hormonal, comparando os níveis séricos de 
diversos hormônios no nível do mar e em altitude 
(>5.000 m). Os montanhistas passaram dois meses 
em altitude e os hormônios foram analisados no 
retorno ao acampamento base após ascensão (7.500 
a 8.852 m). Foi observado que, em altitude, há um 
aumento significante na liberação de hormônio 
do crescimento (GH), fator de crescimento 
semelhante à insulina-1 (IGF-1) e proteína ligadora 
do IGF (IGFBP)-3. Em relação aos hormônios 
sexuais, houve aumento significante na liberação 
da prolactina e da progesterona. Em contrapartida, 
foi encontrada uma diminuição nos níveis de 
testosterona e estradiol, apesar de esse último não 
ter resultado com diferença estatística significante. 
O cortisol, o hormônio adrenocorticotrófico 
(ACTH) e a dehidroepiandrosterona (DHEA) 
não demonstraram modificação em altitude. O 
hormônio estimulante da tireoide (TSH) também 
não sofreu alterações, porém houve aumento nos 
níveis de T4 livre5. De maneira diferente, um 
estudo realizado por outro grupo de pesquisadores 
encontrou alterações nos níveis de TSH, o que 
impactou na resposta ao estresse causado pela 
altitude10.

Com relação à insulina, alguns pesquisadores 
mencionam que a altitude aumenta a sensibilidade 
a esse homônio2. Há uma mudança na liberação 
de neurotransmissores, em que a epinefrina parece 
alterar a glicogenólise muscular; porém, a resposta 
beta-adrenérgica pode não ser essencial para 
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aumentar a dependência de glicose2.
Outro grupo de pesquisadores avaliou a 

mudança que a altitude exerce em mulheres, 
comparando ao nível do mar e em muito alta 
altitude (4.300m). O pico de insulina é indiferente 
na altitude, porém a queda deste hormônio é mais 
acentuada e longa (120min) ao nível do mar, 
enquanto que em altitude ela entra em patamar 
em 90min. Por outro lado, a glicose plasmática já 
difere no pico inicial11. Se unirmos esses achados 
no metabolismo do carboidrato com o fato de haver 
aumento na liberação de progesterona, observamos 
uma mudança do substrato energético principal 
quando em altitude: de lipídeos, que normalmente 
são os escolhidos no ultra-endurance, para o 
carboidrato. A exposição à altitude parece não 
modificar a função do eixo hipotálamo-pituitária-
adrenal, porém algumas mudanças são esperadas 
no metabolismo da glicose e dos ácidos graxos5,10.

Uma outra adaptação fisiológica importante é a 
menor pressão de oxigênio ambiente, estimulando 
a policitemia. A eritropoietina, em resposta à 
hipóxia arterial, inicia a formação de hemácias 
dentro de 15h após ascensão12. 

Recomendações nutricionais

A escolha da comida e da bebida é essencial 
para qualquer atleta de ultra-endurance, sobretudo 
quando estamos em ambientes extremos13. 

Não é incomum encontrar atletas em deficiência 
energética, principalmente nos últimos dias das 
provas de corrida de montanha ou nas expedições 
de ascensão em gelo. Nesses casos, há uma 
redução das reservas de glicogênio muscular, e o 
rendimento do trabalho é garantido pela reserva 
de gordura. Esse estado resulta em grande perda 
de peso ao longo das expedições, e como conduta 
nutricional prévia deve-se fazer o período de 
“engorda”, no qual é indicado aumentar as reservas 
de macro e micronutrientes. 

Para desenvolver a recomendação nutricional 
para extremo deve-se ter em mente alguns pontos:

→ Não adaptação do organismo ao extremo: 
induz ao aumento do número de sintomas do 
trato gastrointestinal, como náusea e vômito, o 
que impede a ingestão alimentar2,8. Além disso, a 

inapetência faz parte do processo, ou seja, deve 
ser considerado no planejamento que haverá 
uma ingestão menor do que a habitual, mesmo o 
organismo necessitando de maior consumo, pois 
a anorexia pode persistir mesmo após a adaptação 
à altitude (a partir de 4.000m)8. Como existe, 
aliado a esse quadro, um processo de má absorção 
intestinal, devem-se considerar suplementações, 
sobretudo de carboidratos. 

→ Falta de disponibilidade de alimentos: é 
descrita uma redução de 10 a 50% no consumo 
de alimentos quando em ambiente extremo. 
Relaciona-se a perda de peso com uma ingestão 
proteica 40% menor e redução de 30% na 
ingestão energética, conforme demonstrado há 
muitos anos14. Atualmente, com os recursos em 
alimentos liofilizados e suplementos alimentares 
equilibrados, esses números provavelmente são 
diferentes.

→ Desidratação: é bastante frequente pela 
dificuldade no acesso à água, ou seja, existe uma 
ingestão menor que o gasto. O risco da desidratação 
é alto mesmo em baixas temperaturas, devido ao 
ar rarefeito, à mudança na umidade, ao aumento 
da ventilação pulmonar e por ser ar gelado, 
sobrecarregando o sistema aéreo de entrada e 
havendo necessidade de umidade e aquecimento15. 
O estresse devido ao frio aumenta a produção 
urinária2, e o ganho de calor pelo exercício 
excede a perda, aumentando, consequentemente, 
a transpiração16. 

→ Aumento na taxa metabólica basal: Um 
estudo mostrou que é esperada a perda de peso 
em todos os atletas, sendo 3% de perda em 8 dias 
de expedição (a 4.300m) e 15% após 3 meses de 
expedição (>5.300m). Um dos principais fatores 
que contribuiu para essa perda foi o aumento na 
taxa metabólica basal, que foi demonstrado ser 
17% maior em atletas aclimatados e até 30% maior 
em não aclimatados. Aliado a isso, existe uma 
diminuição no consumo alimentar17.

→ Necessidade energética: varia de 3.800 a 
6.000Kcal/dia, dependendo do nível de atividade 
física e da altitude alcançada. Pesquisadores 
apresentaram um plano de nutrição em uma corrida 
de aventura de 89km, sem altitude considerável, 
baixa temperatura (mínima de 3,8ºC e máxima de 
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15,4ºC). Foi analisada uma atleta de 25 anos que 
completou a prova em aproximadamente 12h. O 
total energético ingerido durante a corrida foi de 
2.601kcal, 558g de carboidrato, 6.150ml de líquido 
e 7.043mg de sódio. Não apresentou nenhuma 
queixa de desconforto gastrointestinal12.

Quando existe a possibilidade de equipe de 
apoio, a alimentação do atleta é facilitada por 
auxílio na troca de mochila, pontos para parada 
e refeição quente e completa. Por outro lado, 
na maioria das expedições de montanha não há 
equipe de apoio, e toda a alimentação se limita ao 
que couber dentro de uma mochila, a qual o atleta 
carregará. Dessa maneira, todos os alimentos e 
suplementos, além de serem testados no cotidiano  
de treinamento, devem ser planejados para caber 
na mochila e não agregar um grande peso. Entre 
outras palavras, há a necessidade de alimentos 
calóricos e de baixo peso para carregar.

Com isso, os atletas são conduzidos a um erro 
frequente que é considerar apenas o equilíbrio 
energético com alimentos e suplementos, deixando 
de lado, sobretudo, os micronutrientes, sendo 
que a deficiência dos mesmos é o fator que mais 
contribui para os sintomas de não aclimatação, 
dores e fadiga geral8,12,18. 

Dentre as adaptações fisiológicas, o aumento da 
progesterona, como foi apresentado anteriormente5, 
em altitudes de 4.300m faz com que haja o 
aumento na busca do atleta por carboidratos, 
em outras palavras, aumenta a dependência por 
glicose plasmática e diminui o uso da gordura 
como substrato19, o que, na prática, demonstra ser 
a fonte energética mais eficiente em ambientes 
com ar rarefeito. 

Micronutrientes 

São raros os trabalhos específicos sobre 
micronutrientes para extremos, sendo os mais 
estudados a vitamina E e o ferro18. Apesar de 
não haver trabalhos direcionados demonstrando 
que a suplementação de vitaminas antioxidantes 
previne a perda de desempenho físico, é sabido 
que no ambiente extremo há aumento de estresse 
oxidativo, devido à somatória de fatores como 
hipóxia, variação de temperatura, aumento da 

intensidade dos raios ultravioleta (UV) e aumento 
da taxa metabólica basal, que propiciam o aumento 
da peroxidação, aumentando a lesão2. A vitamina 
E, assim como qualquer outro antioxidante, pode 
exercer efeito benéfico18. Considerando que fontes 
alimentares como frutas e vegetais são limitadas 
nesses ambientes, observar a suplementação 
é fundamental. O ferro é, sem dúvida, um dos 
micronutrientes mais importantes para esportes 
de extremo, devido ao aumento da eritropoiese 
em resposta à demanda do esporte e, sobretudo, à 
altitude. Porém, alguns trabalhos demonstram que 
a reposição é mais eficaz em mulheres, e que em 
homens não há uma necessidade real2,8.

Hidratação

 Quando podemos contar com equipe de apoio, 
um dos papéis fundamentais é garantir o acesso 
a água de boa qualidade. Quando em expedições, 
o uso da água vem de fontes naturais como rios e 
gelo, e o risco de contaminação é real. Devido à 
alta necessidade de água e ao peso que ela pode 
representar, fica inviável carregar água mineral 
durante todo o percurso. Dessa forma, o ideal é 
preparar previamente o sistema imunológico e 
o intestino do atleta para minimizar e prevenir 
(dentro do possível) um quadro de disbiose e/ou 
gastroenterite. O uso de probióticos e nutrientes 
imunomoduladores é bastante indicado20,21, apesar 
de não haver trabalhos específicos para atletas 
de corrida de aventura ou em altitude. Durante 
o percurso, a conduta mais adequada é a escolha 
de água corrente, tendo sempre um produto para 
diminuir uma possível contaminação bacteriana.

Macronutrientes

 Já foi demonstrado que a altitude não interfere 
na digestão e absorção de proteínas, salvo quando 
há presença de disfunções de trato gastrointestinal, 
como náusea e diarreia7. Dessa maneira, o aporte de 
aminoácidos deve ser garantido para a preservação 
da massa muscular no ambiente extremo. Na 
altitude, o carboidrato gera maior produção de 
energia/litro de captação de oxigênio, quando 
comparado com a gordura19. A suplementação de 
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Como visto anteriormente, o extremo do 
ambiente exige algumas adaptações importantes 
ao organismo humano, o que, quando aliado 
a exercícios de ultra-endurance, aumenta 
as exigências nutricionais.  Um cuidado 

carboidrato no líquido da dieta é uma saída mais 
simples e prática quando junto de um repositor 
hidroeletrolítico. Recomenda-se, enquanto os 
atletas tolerarem comida e hidratação, a utilização 
de 40g/hora de carboidrato22. 

Pela diminuição do apetite, deve-se ter à 
disposição alimentos ricos em energia e nutrientes 
e que sejam fáceis de serem consumidos e 
transportados. Nesse ponto, os lipídeos demonstram 
um papel relevante, garantindo a densidade 
energética e a palatabilidade, aumentando o 
consumo alimentar em casos de inapetência23. 
As refeições devem ser organizadas garantindo 
duas refeições completas em macronutrientes 
e micronutrientes por dia, preferencialmente 
quentes (café da manhã e jantar), pois são 
momentos em que o atleta está no ponto de 
apoio ou no acampamento. Para consumo ao 
longo dos percursos, além de suplementos 

líquidos, deve-se ter também alimentos frios de 
consumo rápido, preferencialmente completos em 
macronutrientes, priorizando, porém, o aporte de 
carboidrato (quadro 2). O principal cuidado é com 
o esvaziamento gástrico desses alimentos, para 
evitar desconfortos abdominais7,12. 

Para diminuir desconfortos, qualquer 
suplementação com carboidrato e sal, e, 
sobretudo, o conteúdo das refeições devem 
ser individualizados12. Refeições liofilizadas e 
alimentos embalados a vácuo são mais práticos, 
porém o preparo de alimentos também pode ser 
vantajoso, como omelete feito com ovo em pó. 
Vale lembrar, durante o planejamento, que o 
ambiente é extremo também para a conservação de 
alimentos. Por exemplo, em elevadas altitudes uma 
barra de cereal ou proteína ficará extremamente 
dura, dificultando seu consumo. 

individualizado se faz necessário a esses atletas, 
garantindo o sucesso no ambiente extremo. Sendo 
assim, pode-se resumir as principais considerações 
em esporte de extremos aos seguintes pontos:
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Mais procurados

Mais adequados

bolachas, sanduíches, leite condensado, salame, queijos, 
leite em pó, suco em pó, macarrão instantâneo
geleias, frutas secas, barrinha de cereal, barrinha 
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liofilizadas, ovo

1 - Modular e manter a saúde intestinal;
2 - Corrigir todas as deficiências nutricionais, com atenção especial para ferro, vitaminas do complexo B, vitamina C, 
vitamina D;
3 - Fazer repleção de gordura de 2 a 3 semanas antes da viagem;
4 - Sempre planejar uma refeição extra para emergências.
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