
DICAS DE PREPARAÇÃO 
O Diretor Medical, Dr. George Chiampas do Bank of America Chicago Marathon, 
sugere as seguintes dicas de preparação para o dia da maratona: 

• Dê atenção especial à hidratação. Beba bastante líquido para manter seu 
peso corporal inicial, mas cuidado com o excesso de hidratação. Se você 
começar a ganhar peso acima do seu peso corporal inicial, indica que você 
está bebendo muita água e poderá esgotar seu nível de sódio. (Uma 
condição conhecida como "hiponatremia" pode ocorrer quando há uma 
concentração de sódio no sangue mais baixa do que o normal.) 

• Beba água e bebidas desportivas (Gatorade) para manter-se hidratado e 
manter os níveis de sódio. 

• Planeje e ajuste o seu ritmo com o clima. O calor e a umidade exigem mais 
energia e recursos do seu corpo para manter a função normal, então um 
ritmo mais lento no início é recomendado, a fim de chegar à linha de 
chegada sem superaquecimento.  

• Não corra se você estiver com qualquer tipo de febre, infecção ou usando 
medicamentos que aumentam a sua temperatura corporal. 

• Não corra se você não tiver certeza de sua aptidão ou habilidade para 
completar a distância completa da maratona. Até mesmo os atletas mais 
bem preparados têm dificuldade em completar uma maratona em condições 
quentes e úmidas. 

• Vista-se adequadamente – evite tecidos de algodão, mangas compridas e 
calças compridas. Use tecidos leves, respiráveis ("jargão técnico" para 
articulações) que vai ajudar a mantê-lo fresco.  

• Use óculos de sol e protetor solar à prova d'água. Conhecendo o tempo que 
você terá sobre o percurso, certifique-se de proteger a pele e os olhos. 

• Estude o percurso e esteja ciente da localização das Estações de Apoio. 
Cada Estação de Apoio possui água, Gatorade, sanitários, instalações 
médicas e acesso aos veículos de socorro aos corredores. 

• O mais importante: "Ouça" o seu corpo. Se a qualquer momento o seu 
corpo der sinais para ir devagar ou parar, respeite-o. Esteja ciente de seus 
níveis de frequência cardíaca, temperatura corporal e hidratação. Se sentir 
tontura, confusão, náuseas, vômitos, fraqueza e/ou dor de cabeça, pare de 
correr imediatamente e consulte a equipe médica no percurso. 

A Maratona de Chicago Bank of America está empenhada em oferecer a mais 
segura experiência de corrida possível. Os participantes são aconselhados a 
usar o bom senso, alterar o seu ritmo conforme a necessidade e prestar 
atenção aos sinais de alerta do seu corpo em todos os momentos. 

 


