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O triatlón é un deporte cada vez máis popular tanto a nivel élite como amateur, sen embargo, 

existen poucos estudos sobre a aparición de lesións entre os triatletas (tipo, frecuencia, factores de 

rico, etc...). Por este motivo se levou a cabo un traballo de investigación ao traverso da 

Universidade de Vigo e a Federación Galega de triatlón e P.M. co fin de rexistrar os problemas e 

lesións nos deportistas desta federación durante a tempada 2012-2013, así como o estudo de 

posibles factores que poidan influir na aparición das mesmas. 

Para elo enviaronse, mediante a base de datos da Federación Galega de Triatlón, en Septiembro de 

2013, tres cuestionarios sobre a aparición de lesións, dieta e outros factores de influencia 

(hidratación, sono...)  

 

Resultados 

O 55,56% dos participantes afirmaron sufrir a lo menos unha lesión durante a tempada. O tipo de 

lesión máis común foron as musculares (37,8 % do total de lesións), seguido das tendinopatías 

(29,3%), esguinces (9,5%), contusions (5,2%), etc. Os lugar principais de aparición da lesión foron 

o pé/nocello (cun 26,7%), xeonllo (14,7%), muslo (13,8%), perna (10,3%), hombro (10,3%), 

cadeira (7,8%) e columna vertebral (7,8%). 

                    

En canto ao entrenamento, un 40,48% realiza entre 6 e 10 sesións de entrenamento semanais e o 

38,10% de 3 a 5. No referente ás horas de adestramento, o45,24% realiza entre 5 e 10 horas e o 

36,68% entre 11 e 20 horas semanais. Ambos valores (sesións e horas de adestramento semanais) 

poden relacionarse de maneira estadisticamente significativa coa aparición de lesións de maneira 



positiva (é dicir, a máis horas ou sesións de adestramento; máis lesións). 

 

Observando outros factores que podían influir na aparición de problemas, viuse que o 56,35% dos 

triatletas participantes no estudo beben entre 1 e 2 litros e o 30,95% entre 2 e 3 litros. Tamén 

apreciamos que un 42,86% dos triatletas participantes dedica ao descanso diario entre 7 e 8 horas e 

un 36,51% entre 6 e 7 horas de sono. Ambos factores tamén teñen unha relación estadísticamente 

significativa coa aparición de lesións, inda que desta vez a relación é negativa (é dicir, a menor 

tempo de descanso ou consumo de auga; maior aparición de lesións). 

 

 

 

Atendendo á dieta, o 56,33% dos suxeitos enquisados realizan unha dieta óptima segundo o índice 

Kinmed (cuestionario de adhesión á dieta mediterranea), mais un 40,14% precisa mellorala e ata un 

3,52% dos suxeitos realizan unha dieta pobre. 

 

Conclusións 

Por todo elo, pódese concluir que máis da metade dos triatletas sufriron algunha lesión durante a 

tempada, sendo as zonas máis comúns o pé/nocello, o xeonllo e o muslo, e o tipo de lesión máis 

común son os problemas musculares e as tendinopatías; polo que pode falarse, como lesión tipo, 

dun problema de sobreúso a nivel do membro inferior. 

As sesións, as horas de adestramento, a hidratación e as horas de sono son factores de influencia na 



aparición de lesións xa que se poden relacionar estadísticamente con la aparición das mesmas. 

Ademáis, máis do 40 % dos suxeitos participantes precisan mellorar a súa dieta. 


