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PESQUISADORES LEVAM PROJETO PARA O
ARWC 2009

“Fisiologia da Corrida de aventura”

será estudo no mundial

Costa do Estoril (POR) - Duas das
mais  conceituadas  universidades  da
Suécia  –  Umeå  University  e
Karolinska  Institute/The  Swedish
School of Sport and Health Science –
estará  com  uma  equipe  de
pesquisadores  no  7º  Campeonato
Mundial  de  Corrida  de  Aventura
ARWC,  que  acontece  em  Portugal
entre os dias 5 a 15 de novembro.
Eles estarão desenvolvendo o projeto
“Fisiologia  da  Corrida  de  aventura”,
que estuda como o  corpo reage ao

exercício extremo de resistência.

Os  competidores  da  Aventura  da  Península  Ibérica,  na  Costa  do  Estoril,
responderão a dois questionários. Um deles será coletado durante o registro
da equipe e o outro após a corrida. Com isso, os pesquisadores traçarão o
perfil  dos  atletas  e  o  quanto  é  comum  a  ingestão  de  analgésicos  e
anti-inflamatórios  (NSAID)  durante  a  corrida,  e  para  que  finalidade  são
usados.

Cada atleta irá preencher um questionário individual para ajudar a entender
melhor como o corpo humano e o desempenho de um competidor é afetado
pela ingestão desses medicamentos.

O grupo observa ainda a reação dos músculos e como o coração é afetado
durante as corridas. A PhD coletou dados durante o ARWC 2006, na Suécia,
e em outras diversas provas no país durante os últimos anos.
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