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Abstract

The female athlete triad was first described in 1992 as a syndrome observed in female athletes consisting of nutritional disorders, 
amenorrhea, and osteoporosis. With the evolution of science, evidence has shown that male athletes, especially those who participate 
in sports emphasizing low body weight or short-term weight loss (fights and equestrian athletes, for example), may present disorders 
resulting in a process analogous to the female athlete triad. Therefore, the objective of this article was to discuss, based on the data 
available in current scientific literature, about the performance of nutrition, exercise and certain behaviors as triggers for genesis of 
some components that make up the athlete triad such as low energy availability, menstrual irregularity, damage to bone health and hy-
pogonadotropic hypogonadism. The review of the literature was based in national and international publications (2014-2017) searched 
in electronic databases: LILACS, PubMed, SciELO and BIREME. Participation in sports offers many health benefits to athletes and 
non-athletes of both genders. However, some athletes may be under risk of developing health damage. Therefore, competitive planning 
is extremely important for the prevention of damages, especially those related to bone health.

Keywords: Female athlete triad syndrome, bone mineralization, hypogonadism, nutrition, osteoporosis.

O planejamento competitivo e sua
relação com a tríade do atleta:  uma análise

envolvendo exercício, nutrição, comportamento e

resultados negativos no esporte de 

alto rendimento
Competitive planning and its relation to the athlete's triad: an analy-
sis involving exercise, nutrition, behavior and negative results in high 

performance sports.

Resumo

A tríade da mulher atleta foi descrita pela primeira vez em 1992 como uma síndrome observada em atletas do gênero feminino, 
constituída por desordens nutricionais, amenorreia e osteoporose. Com a evolução da ciência, evidências mostraram que atletas 
masculinos, especialmente aqueles que participam de esportes enfatizando o baixo peso corporal ou cortes de peso em curto tempo 
(lutas e atletas de hipismo, por exemplo), podem apresentar desordens resultando em um processo análogo à tríade da mulher atleta. 
Sendo assim, o objetivo deste artigo foi discorrer, com base nos dados disponíveis na literatura científica atual, sobre a atuação da 
nutrição, o exercício e determinados comportamentos como gatilhos para gênese de alguns componentes da tríade do atleta, tais como: 
baixa disponibilidade energética, irregularidade menstrual, danos à saúde óssea e hipogonadismo hipogonadotrópico. Realizou-se 
revisão da literatura baseada em publicações nacionais e internacionais (2014-2017), em periódicos científicos, com busca em bases 
de dados eletrônicas: LILACS, PubMed, SciELO e BIREME. A participação em esportes oferece muitos benefícios à saúde de atletas 
e indivíduos não atletas de ambos os sexos. Entretanto, alguns atletas podem estar sob risco aumentado de desenvolver danos à saúde. 
Sendo assim, o planejamento competitivo envolvendo equipe multidisciplinar mostra-se de extrema importância para a prevenção de 
danos, especialmente os relacionados à saúde óssea.

Palavras-chave: Síndrome da tríade da mulher atleta, mineralização óssea, hipogonadismo, nutrição, osteoporose.
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O planejamento competitivo e sua relação com a tríade do atleta: uma análise envolvendo exercício, nutrição, 
comportamento e resultados negativos no esporte de alto rendimento.

D
Introdução

Tríade do atleta

Descrita em 1992, a tríade da mulher atleta 
é uma síndrome que acomete atletas do gênero 
feminino. Até então, essa síndrome era constituída 
apenas por desordens nutricionais, amenorreia e 
osteoporose. Atualmente, o conceito a respeito 
da tríade da mulher atleta evoluiu a partir da 
definição original e expandiu-se para incluir 
outros componentes: baixa disponibilidade de 
energia com ou sem distúrbios alimentares e/
ou transtornos alimentares, irregularidades 
menstruais e baixa densidade mineral óssea1.

Com a evolução da ciência, evidências 
mostraram que atletas masculinos, especialmente 
aqueles que participam de esportes enfatizando 
baixo peso corporal ou cortes de peso em 
curto tempo (lutas e hipismo, por exemplo), 
podem apresentar desordens que resultam 
em um processo análogo à tríade da mulher 
atleta. Entre essas desordens podemos destacar: 
baixa disponibilidade de energia (com ou sem 
transtorno alimentar ou desordem alimentar), 
hipogonadismo hipogonadotrópico (causando 
infertilidade) e baixa densidade mineral óssea. 
Consequentemente, os atletas do gênero masculino 
podem estar susceptíveis ao desenvolvimento de 
lesões ósseas por estresse, e essas lesões podem 
ser a primeira característica de apresentação da 
tríade2.

Dessa forma, a necessidade de um planejamen-
to competitivo envolvendo uma equipe multidis-
ciplinar torna-se importante para prevenção de 
danos à saúde do atleta. O presente estudo teve 
como objetivo discutir sobre a atuação da nutrição, 
o exercício e determinados comportamentos como 
gatilhos para a gênese de alguns componentes da 
tríade do atleta com base nos dados disponíveis 
na literatura atual.

Metodologia

O presente estudo foi caracterizado como uma 
revisão da literatura baseada em artigos científicos 
publicados em periódicos indexados, entre os 
anos 2014 e 2017. Foram feitas buscas em bases 
de dados eletrônicas: LILACS, PubMed, SciELO 
e BIREME. Para essa pesquisa foram usadas as 

técnicas booleanas “and”, “or” e “not” com os 
descritores “tríade da mulher atleta”, “tríade”, 
“osteoporose”, “desempenho atletas”, “exercício 
físico”, “periodização” e suas versões na língua 
inglesa.

Revisão da literatura

Distúrbios alimentares e alimentação 
desordenada

Inicialmente, é de extrema importância discernir 
o que é alimentação desordenada e transtorno 
alimentar (disordered eating e eating disorders, 
respectivamente). Indivíduos que possuem uma 
alimentação desordenada são aqueles chamados 
de “comedores desordenados”. Uma alimentação 
considerada normal é aquela em que o indivíduo 
consome alimentos quando está com fome e é 
capaz de parar quando está satisfeito. Além disso, o 
mesmo incorpora variedade e qualidade à sua dieta. 
Já o “comedor desordenado” é aquele que come 
quando se encontra entediado, triste, estressado, 
possui o mesmo padrão de refeição todos os dias, 
corta determinados grupos de alimentos etc. 
Logo, a alimentação desordenada está presente 
quando um indivíduo se envolve em padrões 
anormais de alimentação ou comportamentos 
alimentares irregulares. Isso geralmente não se 
aplica a pessoas com intolerâncias alimentares 
específicas ou problemas de saúde, que talvez não 
tenham escolha senão aderir a determinada dieta. 
A alimentação desordenada pode ser gatilho para 
um transtorno alimentar. Logo, indivíduos com 
transtorno alimentar exibem uma alimentação 
desordenada, mas nem todos os “comedores 
desordenados” podem ser diagnosticados com 
um transtorno alimentar. A diferença reside na 
frequência e gravidade dos comportamentos 
e na angústia que causam ao indivíduo. Entre 
os transtornos alimentares podemos destacar a 
bulimia e a anorexia3.

Os estudos sobre alimentação desordenada 
e transtorno alimentar no esporte aumentaram 
extensivamente nos últimos vinte e cinco anos. 
Trabalhos recentes têm mostrado predomínio de 
sintomas relacionados a desordens alimentares 
em atletas do gênero feminino, atletas de elite 
e praticantes de modalidades que levam em 
consideração o peso corporal e a estética. A 
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prevalência de alimentação desordenada e de 
transtorno alimentar varia de 0 a 19% em atletas 
do gênero masculinos e de 6 a 45% em atletas do 
gênero feminino4.

Em uma visão geral dos fatores de risco para 
gênese de transtornos alimentares em atletas, 
podemos destacar os fatores biológicos (por 
exemplo, genético), fatores psicológicos (por 
exemplo, insatisfação corporal) e de natureza 
sociocultural (por exemplo, pressão por parte do 
grupo e/ou do técnico, obtenção de resultados, 
entre outros)4.

Atletas do gênero masculino, principalmente 
os que participam de esportes enfatizando a 
magreza (incluindo endurance – ciclismo e 
corrida), estética, corte de peso e os esportes 
antigravitacionais são os que mais apresentam 
comportamento alimentar desordenado e/ou 
transtorno alimentar. Na luta livre, por exemplo, 
há relatos do uso de laxantes, vômitos e exercícios 
excessivos como técnicas extremas para corte de 
peso2.

Vários estudos relataram comportamentos 
frequentes de desordem alimentar e/ou transtorno 
alimentar em atletas de hipismo, devido a pressões 
de controle de peso associadas ao esporte. Entre as 
medidas extremas de perda de peso estão saunas, 
dieta, pular refeições, uso de diuréticos e exercícios 
excessivos para perder aproximadamente 2 kg um 
a dois dias antes de uma corrida2.

Entre atletas do gênero feminino praticantes 
de esportes que requerem um determinado 
padrão estético (patinação, ginástica, dança), a 
prevalência de transtornos alimentares é maior 
quando comparada a esportes como, por exemplo, 
o futebol5.

Sendo assim, apesar de os transtornos 
alimentares apresentarem alta prevalência entre 
mulheres, principalmente nas modalidades como 
ginástica e balé6, atletas do gênero masculino 
também apresentam elevada prevalência, 
indicando maior necessidade de cuidado também 
com este gênero.

Baixa disponibilidade energética

Os déficits nutricionais são conhecidos por 
afetar muitos processos fisiológicos em atletas, e a 
importância da nutrição ideal foi reconhecida pelos 
principais órgãos e organizações governamentais7. 

A disponibilidade de energia é comumente 
definida como consumo de energia (kcal) menos 
o gasto de energia do exercício (kcal), dividido 
por quilogramas de massa livre de gordura. 
A disponibilidade de energia é um produto de 
três componentes – consumo de energia, gasto 
energético e energia armazenada – e pode sofrer 
mudanças em qualquer um desses componentes7.

Atletas do gênero masculino praticantes 
de esportes que enfatizam a magreza (corrida, 
ciclismo, ginástica olímpica) ou que exigem 
comportamentos de controle de peso (luta livre, 
judô, hipismo) podem apresentar períodos de baixa 
ingestão calórica ou deficiências nutricionais2. 
Além de algumas consequências supracitadas, 
atletas desse gênero podem também apresentar 
hipogonadismo hipogonadotrópico como 
consequência de baixos níveis de testosterona2.

É bem descrito na literatura que a baixa 
disponibilidade energética em mulheres é o 
principal fator para baixa densidade mineral 
óssea e amenorreia hipotalâmica funcional7. Kim 
e Nattiv8 destacaram que o déficit energético 
crônico pode resultar em prejuízo da função 
neuroendócrina em mulheres.

Entre as consequências da baixa disponibilidade 
de energia podemos destacar9: 

• Problemas de saúde mental, como a depressão; 
•  Defic iências  de  micronutr ientes  e 

consequências como a anemia;
• Fadiga;
• Aumento do risco de doença cardiovascular 

devido, em parte, ao perfil lipídico e da disfunção 
endotelial deficiente;

• Alterações gastrointestinais;
• Diminuição da eficácia do sistema 

imunológico;
•  Def ic iências  no crescimento e  no 

desenvolvimento, devido à diminuição da taxa 
metabólica e à diminuição da produção de 
hormônio de crescimento;

• Impacto negativo no desempenho;
Prejuízo na saúde óssea, lesões ósseas (entre 

elas: fraturas por estresse).

Desse modo,  estudos adicionais  são 
recomendados para esclarecer estimativas 
nutricionais inadvertidas (gasto calórico), fatores 
de risco de desnutrição, déficits intencionais 
(isto é, desordens e/ou transtornos nutricionais), 
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mecanismos que podem levar a efeitos negativos 
sobre a saúde do atleta, bem como medidas 
preventivas e educacionais2.

Periodização do treinamento
Conforme citado anteriormente, um dos 

componentes da tríade do atleta é a baixa 
disponibilidade energética, que pode ser 
consequência do desequilíbrio entre o gasto 
calórico e o consumo energético – gasto calórico 
este oriundo, em grande parte, do treinamento.

Segundo Raj e Rogol9, uma das estratégias para 
tratamento da tríade seria reduzir o exercício em 
combinação com o aumento da ingestão dietética. 
Como estratégia de prevenção, destaca-se a 
periodização do treinamento. Periodização é um 
conceito científico fundamental de formação 
teórica e metodológica, amplamente aclamado 
como benéfico na prescrição de exercícios, tanto 
para fins de desempenho como de saúde. Consiste 
no planejamento sistemático e na estruturação 
de variáveis do treinamento ao longo de prazos 
de treinamento designados com os objetivos de 

maximizar os ganhos de desempenho e minimizar 
o risco de desenvolvimento de overtraining ou 
diminuição do desempenho. A periodização requer 
variação de treinamento, mas se estende muito 
além disso. De fato, visa a atingir os melhores 
desempenhos em certos períodos, evitando, 
também, o excesso de treinamento e a redução 
do risco de lesão10.

Sendo assim, a periodização do exercício pode 
ser utilizada como uma ferramenta para prevenção 
da tríade do atleta.

Conclusão

Assim como o conceito, os fatores de risco com 
relação à tríade do atleta foram ampliados, sendo 
necessária mais atenção e atuação preventiva 
por parte de toda a equipe multidisciplinar. 
O planejamento competitivo envolvendo 
periodização do exercício, nutrição e análise do 
comportamento pode servir como ferramenta 
preventiva e, consequentemente, atuar na melhora 
da performance do atleta.
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