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Efeitos fisiológicos do

exercício físico prolongado: estudo de caso 

de uma atleta de ultraendurance

Physiological effects of prolonged physical exercise: a case study of 
an ultraendurance athlete

Resumo

Caracteriza-se uma ultramaratona como qualquer corrida a pé com distância superior à da maratona, 42.195 m, sendo as mais populares 
as de 50 km, 100 km e 100 milhas. Além da distância e variabilidade de terrenos, vários pontos diferenciam a ultra de uma maratona, 
principalmente em relação aos aspectos fisiológicos. Atletas que competem em esportes de ultra-resistência devem gerenciar questões 
nutricionais, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio energético e à ingestão hídrica. Este trabalho teve por objetivo avaliar os 
efeitos do exercício físico prolongado em uma atleta amadora de ultraendurance, detalhando as alterações hematológicas e bioquímicas 
relacionadas 27 dias antes, 48 horas depois e 10 dias após a corrida, bem como apresenta as estratégias periodizadas de nutrição e 
suplementação, considerando sua participação em uma ultramaratona de 100 km. Os resultados demonstraram que 48 horas após a 
ultramaratona houve grandes alterações, principalmente nos marcadores inflamatórios avaliados, como PCR e CK, além dos marcadores 
hepáticos, como TAG e TGP, marcadores do sistema renal, como creatinina e ureia, porém, com rápida recuperação dos parâmetros 
avaliados 10 dias após a competição. 

Palavras-chave: Ultraendurance, desempenho, corrida, biomarcadores fisiológicos, alimentação, suplementação.

Abstract

Ultramarathon is characterized as any walking race with a distance greater than the marathon, 42,195m, the most popular being those 
of 50 km, 100 km and 100 miles. In addition to the distance and variability of terrain, several points differentiate the ultra from a mar-
athon, mainly in relation to the physiological aspects. Athletes who compete in ultra-resistance sports must manage nutritional issues, 
especially with regard to energy balance and water intake. This study aimed to evaluate the effects of prolonged physical exercise in an 
amateur ultraendurance athlete, detailing the related hematological and biochemical changes 27 days before, 48 hours after and 10 
days after the race, as well as presenting the periodic nutrition and supplementation strategies, considering its participation in a 100 
km ultramarathon. The results showed that 48 hours after the ultramarathon there were major changes, mainly in the inflammatory 
markers evaluated, such as CRP and CK, in addition to the hepatic markers, such as TAG and TGP, markers of the renal system, such 
as creatinine and urea, however, with rapid recovery of parameters evaluated 10 days after the competition.

Keywords: Ultraendurance, performance, running, physiological biomarkers, food, supplementation.
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A
Introdução 

A participação de atletas amadores em competi-
ções desportivas aumentou consideravelmente nos 
últimos anos, porém são as provas de ultraendu-
rance ou de longa duração que despertam maior 
fascínio1. A cada ano, verifica-se um número maior 
de corredores de rua migrando para esse tipo de 
esporte, assim como profissionais e pesquisadores 
da área da Saúde interessando-se nessas compe-
tições para gerar novos estudos que forneçam 
informações sobre os benefícios e riscos desse 
estresse fisiológico. 

Denissen et al.2 publicaram estudo sobre 
os marcadores de lesão muscular e inflamação 
em ultramaratonistas durante três dias de 
corrida. Os biomarcadores foram coletados 
antes, imediatamente após e nas 24 e 72 horas 
subsequentes do pós prova. Tais biomarcadores 
incluíam creatina quinase (CK), proteína C-reativa 
(PCR), cortisol, troponina T (cTnT) e osmolalidade 
(sOsm), bem como mioglobina urinária (UMB), 
mudanças na massa corporal e dor muscular de 
início tardio. Os autores constataram que aumentos 
significativos foram verificados na CK e PCR, não 
tendo sido constatadas mudanças expressivas em 
troponina T, cortisol e mioglobina urinária. Os 
autores concluíram que três dias consecutivos com 
95 km de corrida em trilha resultaram em aumento 
dos marcadores de lesão muscular e inflamação, 
apesar da manutenção de uma frequência cardíaca 
acima de 77%.

O exercício físico extenuante pode resultar 
em prejuízo muscular, o qual é caracterizado 
por microtraumas em nível de sarcômero 
e sarcolema desencadeados possivelmente 
por estresse mecânico, resposta inflamatória 
e estresse oxidativo3,4. Esses microtraumas 
representam danos na integridade da membrana e 
no acoplamento excitação-contração do músculo 
esquelético e podem ser evidenciados por um 
aumento sérico de proteínas musculares, como 
a creatina quinase (CK), a lactato desidrogenase 
(LDH), as aminotransferases e a mioglobina, bem 
como pela dor muscular tardia e perda de força4. 

Diversas alterações bioquímicas também 
foram relatadas por Fallon et al.5 durante uma 
ultramaratona de 1.600 km, entre 10 e 16 dias, 
embora tenham mostrado que uma série de 
variáveis também permaneceram dentro dos 
limites normais, apesar de grave estresse físico 
após a corrida. Os resultados mostraram aumento 
significativo na ureia, lactato, CK, TGO, TGP, 
glicose, albumina, cálcio e fosfato, porém 
diminuição significativa foi encontrada para 
globulina, ácido úrico e colesterol. Nenhuma 
alteração ocorreu no potássio sérico, bicarbonato, 
creatinina e triglicerídeos. 

A ureia é o principal produto final do 
metabolismo das proteínas. A maior parte da 
ureia é filtrada pelos rins e eliminada pela urina6. 
Concentrações elevadas podem sinalizar uma 
possível aceleração do catabolismo das proteínas 
musculares, o que poderia comprometer o 
desempenho aeróbio e a potência muscular do 
atleta7. Um aumento na concentração de ureia pode 
ser relacionado com a redução do fluxo sanguíneo 
renal (e da taxa de filtração glomerular) secundário 
à deficiência de volume de líquidos, ao aumento 
do catabolismo proteico e/ou sangramento para 
o intestino, que podem, todos, ocorrer após uma 
ultraendurance. 

A concentração de creatinina também aumenta 
geralmente após esforço prolongado, incluindo 
eventos como uma ultramaratona. O aumento 
na concentração plasmática de creatinina é 
provavelmente o resultado de sua liberação em 
consequência do trabalho muscular, desidratação 
e/ou redução no fluxo sanguíneo renal e da taxa 
de filtração glomerular. 

Nesse sentido, linhas de estudos têm observado 
uma grande perturbação nas respostas inflamatória, 
hematológica, de estresse oxidativo, prejuízo 
muscular e composição corporal em provas 
de ultramaratonas. E, interessantemente, tem 
sido proposto que essas respostas podem estar 
entre os fatores fisiológicos determinantes da 
performance em ultramaratona8 ao lado de fatores 
físicos, ambientais, psicológicos, motivacionais e 
táticos9-11. 
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Estudo realizado no Brasil, no ano de 2009, 
com 11 atletas participantes da Brazil 135 Ul-
tramarathon, ultramaratona de 217 quilômetros, 
analisou as respostas inflamatórias e hematoló-
gicas desses atletas, bem como verificou se essas 
respostas estavam correlacionadas com a perfor-
mance dos mesmos. Amostras de sangue foram 
coletadas pré e pós-prova para determinação de 
hemograma completo e de proteína C-reativa. Os 
principais encontrados desse estudo foram que os 
atletas que concluíram a Brazil 135 Ultramara-
thon tinham valores significativamente elevados 
de leucócitos, neutrófilos, monócitos e proteína 
C-reativa, valores significativamente reduzidos de 
basófilos e que, apesar de os valores de eritrócitos, 
hemoglobina, hematócrito, MCV e RDW terem 
permanecido mantidos, as concentrações de MCH, 
MCHC e de plaquetas aumentaram após a prova. 
Além disso, maiores valores de leucócitos e neu-
trófilos ao final da corrida estiveram relacionados 
com maior velocidade média e porcentagem de 
velocidade crítica em que os atletas percorreram 
a prova, bem como com menor tempo de pausa 
dos atletas. 

Objetivando ampliar os estudos existentes 
com atletas de ultraendurance, este trabalho teve 
como objetivo avaliar os efeitos do exercício 
físico prolongado em uma atleta amadora de 
ultramaratona, 38 anos de idade, detalhando 
as alterações hematológicas e bioquímicas 
relacionadas 27 dias antes, 48 horas depois e 
10 dias após a corrida, por meio de exames de 
sangue e urina, bem como apresentar as estratégias 
periodizadas de nutrição e suplementação, 
considerando sua part icipação em uma 
ultramaratona de 100 quilômetros.

Para esta revisão foram analisados trabalhos 
publicados em base de dados como: PubMed, 
Google Acadêmico e SciELO, buscando 
selecionar artigos publicados recentemente. 
Os descritores de busca utilizados foram: 
ultramarathon; endurance; nutritional strategies 
and ultramarathon; biomarkers; nutritional 
supplements and ultramarathon. Os artigos 
selecionados para a discussão foram aqueles 

que reuniram, de maneira mais completa, a sua 
respectiva abordagem ao escopo deste artigo, de 
forma a atender a discussão baseada nas palavras-
chave aqui apresentadas: “ultraendurance”, 
“desempenho”, “corrida”, “biomarcadores 
fisiológicos”, “alimentação”, “suplementação”. 

Desenvolvimento 

A ultramaratona de que a atleta deste estudo 
participou foi a TUTAN – Transmantiqueira 
Ultratrail Agulhas Negras, realizada no dia 
20 de abril de 2019, com largada na cidade 
de Itamonte - MG e chegada na cidade de 
Rezende - RJ. Largaram 64 corredores, porém 
concluíram a prova 40 ultramaratonistas dos sexos 
feminino e masculino. Nove corredores foram 
desclassificados, e outros 15 desistiram em algum 
ponto da competição. O percurso da prova foi 
realizado em terrenos acidentados compostos de 
trilhas na mata (70%), estradões de terra (25%) e 
asfalto (5%), com altimetria acumulada de mais 
de 3.000 metros. 

Essa competição possui importante relevância 
no cenário internacional de ultramaratonas, uma 
vez que concede pontuação junto ao ITRA – 
Internacional Trail Running Association, uma 
associação mundial com normas e diretrizes 
voltadas para a modalidade. A atleta em estudo foi 
a campeã da prova no sexo feminino, realizando-a 
em 15:03:29, quebrando o recorde de tempo que 
até então era de 16:27:56. A segunda colocada 
fez a prova em 18:43:43, seguida da terceira, 
que necessitou de 19:25:55 para concluir a 
ultramaratona. 

Ciclo de treinamento

O ciclo de treinamento da atleta em estudo 
foi elaborado e acompanhado por profissional 
habilitado em educação física, treinador de 
corrida com experiência internacional em provas 
de trail running. O ciclo se iniciou no mês de 
fevereiro de 2019, com conclusão 3 dias antes 
da competição, realizada em 20 de abril de 2019. 
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Nesse período, a atleta percorreu 850 quilômetros 
em treinos variados, como fartleks, intervalados, 
regenerativos e os longões do final de semana, 
divididos em 5 treinos semanais de corrida. Além 
disso, como forma de fortalecer a musculatura, a 
atleta realizou 2 treinos físicos semanais de 1 h 
cada um, perfazendo 22 h totais nesse período. 
Os treinos foram acompanhados por personal com 
formação em educação física.

Alimentação e suplementação
 

O impacto da nutrição no desempenho e na 
saúde humana tem sido foco de estudos que 
buscam estabelecer estratégias dietéticas capazes 
de aperfeiçoar o desempenho e a ergogênese12. A 
nutrição bem equilibrada pode minimizar a fadiga, 
reduzir as lesões, otimizar os depósitos de energia, 
e finalmente, ajudar a saúde em um modo geral13,14.

Diante disso, durante o ciclo de treinamento 
de corrida e treino físico, a atleta foi orientada e 
acompanhada por nutricionista, especialista em 
nutrição ortomolecular, funcional e esportiva. 
Toda a alimentação e suplementação prescritas 
estavam em consonância com a periodização do 
treinamento, e o que foi utilizado na competição 
foi testado anteriormente durante os treinos, 
objetivando gerar processo adaptativo e 
maximização dos resultados. 

As atividades de endurance promovem elevação 
do gasto energético, com aumento significativo 
das taxas de oxidação de carboidratos15. Para a 
reposição dos estoques de carboidratos torna-
se necessário um aumento da ingestão de CHO 
durante todo o período de competição (antes, 
durante e após), e essa manipulação dietética é 
uma prática cientificamente comprovada como 
benéfica para o desempenho no exercício16. 

No período pré evento, estudos aconselham 
o armazenamento de energia muscular. Diante 
disso, 3 dias anteriores à prova ocorreu aumento 
significativo no consumo de carboidratos, apro-
ximadamente 230 gramas por refeição no almoço 
e jantar. Além disso, foi realizada saturação de 
alguns suplementos 7 dias antes da competição, 
sendo ingeridas doses específicas de beta-alanina, 
bicarbonato de sódio e creatina juntamente com 
café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche 

da tarde e jantar. Também foi dada especial aten-
ção à hidratação pré prova, sendo que houve o 
consumo diário de 2 litros de água, acrescida de 
repositor eletrolítico, 4 dias antes da competição. 

As atividades de endurance geram uma eleva-
ção do gasto energético com significativo aumento 
das taxas de oxidação de carboidratos15. Durante 
o exercício físico, é importante que a suplemen-
tação de carboidratos ingerida seja rapidamente 
absorvida, para que se mantenha a concentração 
de glicose sanguínea, principalmente em esforços 
realizados por períodos de tempo prolongados, 
quando os depósitos endógenos de carboidratos 
tendem a se reduzir significativamente17. 

Durante a competição, a atleta utilizou-se de 40 
a 50 g de carboidrato/hora por meio da ingestão 
de comida (p.e.: batata inglesa, tâmaras, goiabada 
cascão, banana seca, castanhas de caju, damascos, 
chocolate 70%, bisnagas de pão recheadas com 
creme de castanhas, gel de carboidrato, entre ou-
tros), além da suplementação diluída em água que 
também continha carboidratos de rápida, média 
e lenta absorções, associados a doses específicas 
de creatina e BCAA, que era ingerida a cada 10 
minutos em forma de pequenos goles durante toda 
a ultramaratona. Além disso, no período noturno 
da prova a atleta utilizou-se de uma combinação 
de cápsulas de cafeína, associadas a L-taurina 
sublingual. 

Conforme Jeukendrup18, existe uma relação 
direta entre a ingestão alimentar do atleta e seu 
desempenho na prática esportiva, sendo funda-
mental que as necessidades de nutrientes e energia 
sejam satisfeitas. Em provas de endurance, o des-
gaste físico dos atletas promove uma significativa 
demanda energética e substancial aceleração do 
metabolismo. A rotina exaustiva de treinamento 
físico conduz a alterações consideráveis nas ne-
cessidades nutricionais de um atleta19.

As refeições e estratégias de hidratação e uso 
de recursos ergogênicos nos períodos pré, durante 
e principalmente pós-exercício devem focar no 
fornecimento de energia e nutrientes adequados 
às características daquele esforço. Falhas relacio-
nadas a esses períodos de ingestão podem provo-
car sintomas como tonturas e náuseas durante o 
exercício, muitas vezes ocasionados por escolha 
de alimentos com índice glicêmico, quantidade, 
perfil lipídico e outras estratégias inadequadas20-22.
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Nesse sentido, logo após a competição 
a atleta se utilizou de suplementação 4:1, 
que ofereceu uma combinação de 4 partes de 
carboidrato com diferentes perfis de absorção 
(rápida, intermediária e lenta) para 1 parte 
de proteína, associada a blend de vitaminas e 
minerais, objetivando proporcionar um rápido 
reabastecimento de energia, além de cápsulas de 
ômega-3, doses específicas de glutamina, BCAA 
e um composto de probióticos manipulados em 
farmácia especializada, com foco em reduzir 
possíveis quedas no sistema imunológico. Nos 
4 dias subsequentes à competição, o cuidado 
com a hidratação permaneceu, e a atleta fez uso 
diário de repositor eletrolítico diluído em água, 
além da alimentação, que permaneceu rica em 
carboidratos. 

Objetivando avaliar os efeitos do exercício 
físico prolongado, a atleta em estudo realizou 
coleta de sangue e urina em laboratório autorizado 
27 dias antes da competição. Justifica-se esse 
período de coleta, tendo em vista a periodização 

do treinamento da atleta em questão elaborado por 
seu treinador, período esse em que se iniciava a 
redução dos volumes de treino.

A coleta laboratorial 48 horas após a 
ultramaratona de 100 km e 10 dias subsequentes 
se deu por questões de logística de retorno da 
prova e após 1 semana de repouso. 

Os resultados demonstraram que 48 horas 
após a ultramaratona houve grandes alterações 
principalmente nos marcadores inflamatórios 
avaliados, como PCR e CK, além dos marcadores 
hepáticos como TAG e TGP, marcadores do 
sistema renal, como creatinina e ureia, porém, com 
rápida recuperação dos parâmetros avaliados 10 
dias após a competição. 

As tabelas abaixo representam os parâmetros 
avaliados, considerando coleta de sangue e urina 
27 dias antes da competição, 48 horas após e 10 
dias subsequentes ao término da ultramaratona. 
O objetivo foi verificar as alterações decorrentes 
do esforço físico extenuante, bem como verificar 
a recuperação da atleta posteriormente. 

Tabela 1. Comportamento hematológico de inflamação e dano tecidual pré, 48 h após e 10 dias pós 
competição em atleta amadora de ultraendurance. 

Parâmetros
27 dias antes 

da prova
48 h pós 

prova
10 dias pós 

prova

Creatinina

Creatina quinase (CK)

Proteína C-reativa (PCR)

Desidrogenase láctica

Transaminase ALT (TGP) 

Transaminase AST (TGO) 

Ureia

Cortisol

1,02 mg/dl 

222 U/l

2,07 mg/l

198 U/l

22 U/l

22 U/l

50 mg/dl

23,17 mcg/dl

1,03 mg/dl 

2.598 U/l

87,3 mg/l

376 U/l

97 U/l

162 U/l

54 mg/dl

19,73 mcg/dl

0,98 mg/dl 

96 U/l

1,37 mg/l

187 U/l

26 U/l

20 U/l

47 mg/dl

34,93 mcg/dl
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Conclusão

Nossos achados mostraram valores muito 
elevados de creatina quinase, assim como 
tendências de dano hepático (TGO e TGP), que 
podem ser explicados pela sobrecarga decorrente 
da lesão tecidual cardíaca e musculoesquelética 
que ocorre após exercício físico prolongado, 
porém com regressão expressiva dos valores que 
retornaram aos parâmetros normais após 10 dias 
de repouso ativo.

A hiponatremia não foi um achado consistente, 
e, embora outros fatores possam ter sido 
considerados importantes, a ingestão provável 
de alimentos sólidos, utilização de eletrólitos 
e bebidas com concentração de glicose podem 

ter sido importantes fatores de proteção para a 
atleta, que demonstrou rápida recuperação dos 
marcadores relacionados apenas sete dias após a 
competição. 

O efeito a longo prazo de alterações com a 
manutenção da prática desse tipo de atividade 
ainda é desconhecido. Porém os estudos têm de-
monstrado importantes alterações hematológicas, 
bioquímicas e até mesmo cardíacas em atletas de 
ultraendurance, o que demonstra a importância 
da continuidade de pesquisas ainda mais aprofun-
dadas nesse campo e com um número maior de 
atletas amadores de ultramaratonas. 

Tabela 2. Comportamento do hemograma pré, 48h após e 10 dias pós competição em atleta amadora 
de ultraendurance.

Parâmetros
27 dias antes 

da prova
48 h pós 

prova
10 dias pós 

prova

Cor
Aspecto
Densidade
pH
Proteína
Glicose
Cetonas
Bilirrubinas
Sangue
Urobilinogênio
Nitrito

Leucócitos
Hemácias
Células epiteliais
Bactérias
Cilindros

Amarela
Turvo
1.034

6
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

76.500 p/ml
22.800 p/ml

129.000 p/ml
3.995 p/mcl

Inferior a 
1.000 p/ml

Amarela
Turvo
1.036

7,5
Positiva (+)

Negativa
Negativa
Negativa

Positiva (+)
Negativa
Negativa

35.400 p/ml
5.600 p/ml

130.000 p/ml
1.791 p/mcl

Inferior a 
1.000 p/ml

Amarela
Turvo
1.033

6
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

45.200 p/ml
18.700 p/ml

201.000 p/ml
5.391 p/mcl

Inferior a 
1.000 p/ml

EXAME FÍSICO-QUÍMICO

ANÁLISE DE ELEMENTOS FIGURADOS
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