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RESUMO 

Muitos corredores amadores e de elite participam todos os anos de corridas de 
longa distância. Quando estes eventos ocorrem em temperaturas altas ou baixas, 
aumenta o risco de distúrbios térmicos. Contudo, a hipertermia induzida pelo 
exercício, a hipotermia, a desidratação e outros problemas relacionados podem ser 
minimizados através de esclarecimentos e um preparo antes do evento. Este 
documento fornece recomendações para o diretor médico e outras autoridades da 
organização das corridas nas seguintes áreas: planejamento, profissionais 
envolvidos na organização, instalações, suprimentos, equipamento e comunicação; 
fornecimento de esclarecimentos aos participantes; avaliação do estresse térmico; 
fornecimento de líquidos; e prevenção de questões legais em potencial. Este 
posicionamento oficial também descreve as condições predisponentes, as formas de 
diagnóstico e o tratamento dos quatro distúrbios ambientais mais comuns: 
exaustão pelo calor, colapso pelo calor, hipotermia e congelamento de 
extremidades. Os objetivos deste documento são: 1) Educar os organizadores e os 
participantes de corridas de longa distância a respeito das formas mais comuns de 
distúrbios térmicos incluindo as condições predisponentes, sinais de alerta, 
suscetibilidade e a redução de sua incidência; 2) Alertar os organizadores sobre as 
suas responsabilidades civis em potencial no que concerne à segurança do evento e 
à prevenção de lesões; 3) Recomendar que os organizadores consultem arquivos 
locais de meteorologia e planejem eventos em horas que provavelmente causem 
menos estresse térmico de modo a minimizar os efeitos deletérios sobre os 
participantes; 4) Estimular os organizadores a alertar os participantes sobre o 
estresse térmico no dia da corrida e as suas implicações no que tange aos 
distúrbios causados pelo frio e pelo calor; 5) Informar os organizadores sobre as 
ações preventivas que podem reduzir a incidência dos distúrbios ligados ao frio e ao 
calor; 6) Descrever o pessoal, o equipamento e o material necessários para reduzir 
a incidência e tratar casos de colapso e distúrbios térmicos. 
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