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RESUMO
O triathlon é uma modalidade esportiva muito praticada atualmente, e reúne em um único evento três modalidade esportivas
(natação, ciclismo e corrida). Nesse sentido, o treinamento especifico e até mesmo as competições dessa modalidade podem
representar um elevado nível de stress aos atletas, ocasionando em um fenômeno chamado de overtraining (stress de longa duração).
Por esse motivo, atletas e técnicos vem empregado intervenções de recuperação pós treinamento e competições, com o objetivo
de melhorar a recuperação e consequentemente o desempenho para a sessão subsequente. Dentre os métodos de recuperação
frequentemente utilizados temos a, massagem, crioterapia, aplicação de calor, administração farmacêutica, eletroterapia, ultrassom,
sono regular, alongamento e recuperação ativa. E um método que vem sendo muito utilizado recentemente para a recuperação
em atletas de corrida, ciclismo, e inclusive em triathlon, é o método de compressão pneumática intermitente (CPI). A CPI tem
sido utilizada como um método inovador pois visa a redução do edema, o aumento do retorno linfático, o aumento do fluxo
sanguíneo e consequentemente a redução da dor local, o que em tese poderia trazer maiores benefícios para a recuperação dos
atletas. No entanto, com relação a eficácia da CPI em promover uma melhor recuperação, a literatura ainda não é clara, e o numero
de triatletas que vem utilizando a CPI vem crescendo cada vez mais, e atualmente, mesmo o triathlon ganhando mais adeptos ao
longo do tempo, não encontramos até o presente momento, pesquisas cientificas que verificaram a eficácia da CPI na recuperação
nessa modalidade. Portanto, o objetivo do presente estudo foi pesquisar através de uma revisão de literatura a influencia da CPI
na recuperação dos atletas de triathlon. Foi realizada uma revisão na literatura sobre a modalidade Triathlon e CPI, utilizando-se
de produções nacionais e internacionais publicadas entre os anos de 2000 a 2019. As bases de dados pesquisadas foram Google
Acadêmico, PubMed, Medline, Lilacs, Bireme e Scielo. A utilização de descritores em português foram : Triathlon, Fisiologia,
Treinamento, Recuperação e em inglês: Triathlon, Physiologic, Training and Recovery. Interessantemente, nossos resultados
demonstraram que não há uma melhor recuperação muscular em pessoas ativas com o uso da CPI, e quando comparou se a CPI
com a terapia manual (massagem), a CPI não promoveu uma maior recuperação de forma aguda em corredores. Nesse sentido,
esse mesmo comportamento foi encontrado em ciclistas quando os autores comparam a CPI com uma recuperação passiva.
Concluímos que a CPI pode não ser um método tão eficaz para promover uma melhor recuperação em triatletas, haja visto que
o uso de métodos convencionais ainda pode ser mais relevante devido a fácil aplicação e baixo custo ao longo de competições e
treinamentos.
Palavras-chave: Triathlon, Fisiologia, Treinamento, Recuperação
ABSTRACT
The triathlon is a sport modality currently practiced, and gathers in a single event three sport modality (swimming, cycling
and running). In this sense, the specific training and even the competitions of this modality can represent a high level of
stress to the athletes, causing a phenomenon called overtraining (long-term stress). For this reason, athletes and technicians
have been employed post-training recovery interventions and competitions, aiming to improve recovery and consequently
performance for the subsequent session. Among the frequently used recovery methods we have the, massage, cryotherapy,
heat application, pharmaceutical administration, electrotherapy, ultrasound, regular sleep, stretching and active recovery. And
a method that has been widely used recently for recovery in race, cycling, and even triathlon athletes, is the intermittent
pneumatic compression (CPI) method. CPI has been used as an innovative method because it aims to reduce edema, increase
lymphatic return, increase blood flow and consequently reduce local pain, which in theory could bring greater benefits for
the recovery of athletes. However, with regard to the effectiveness of the CPI in promoting better recovery, the literature is
still unclear, and the number of triathletes who have been using CPI has grown increasingly, and currently even the triathlon
gaining more adherents over time , we did not find until now, scientific researches that verified the effectiveness of the CPI
in the recovery in this modality. Therefore, the objective of the present study was to research through a literature review the
influence of CPI on the recovery of triathlon athletes. A review was conducted in the literature on the modality Triathlon and
CPI, using national and international productions published between the years 2000 to 2019. The databases researched were
Google scholar, PubMed, Medline, Lilacs, Bireme and Scielo. The use of descriptors in Portuguese were: Triathlon, physiology,
training, recovery and in English: Triathlon, Physiologic, Training and Recovery. Interestingly, our results demonstrated that
there is no better muscular recovery in active people with the use of CPI, and when comparing the CPI with the Manual
therapy (massage), the CPI did not promote a greater recovery in an acute way in runners. In this sense, this same behavior
was found in cyclists when the authors compared the CPI with a passive recovery. We conclude that the CPI may not be such
an effective method to promote better recovery in triathletes, since the use of conventional methods can still be more relevant
due to easy application and low cost throughout competitions and trainings.
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de 30 minutos, sentados num ambiente com
temperatura de 21ºC, enquanto o outro grupo
realizou os mesmos 30 minutos com a CPI. Após
a realização dos 30 minutos de recuperação, foi
realizado um teste em esteira, onde os indivíduos
realizavam 5km no menor tempo possível. Os
autores concluem que a CPI não foi eficaz para
melhorar a recuperação na transição do ciclismo
para a corrida em triatletas bem treinados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Futuras pesquisas deveriam ser realizadas
a fim de verificar a eficácia do método CPI para
a recuperação em triatletas de forma crônica
(i.e., semanas ou meses), uma vez que em nossa
revisão foi possível verificar somente estudos com
atletas de corrida e ciclismo, e um único estudo
com triatletas, mas de forma aguda. Portanto,
até o presente momento os resultados da CPI
devem ser observados com maior cautela quando
comparado com métodos convencionais como
a massagem manual e a recuperação passiva em
triatletas.
CONCLUSÃO
Podemos concluir que a CPI é um método
de recuperação que não promove melhores
respostas na recuperação em triatletas de forma
aguda (imediata). Portanto, o uso de métodos
convencionais (gelo, massagem e recuperação
ativa) ainda pode ser mais relevante devido a fácil
aplicação e baixo custo ao longo de competições
e treinamentos.
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