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Impacto da realização de uma prova 
de Ironman sobre parâmetros de lesão 

muscular e sistema imune: Relato de caso

Impact of a Ironman triathlon on muscle damage and imune system: case report

Resumo
O Ironman é um exercício de ultraendurance com duração média de 12 horas. Durante a realização desta prova, alterações significativas 
nas proteínas de fase aguda (proteína C reativa - PCR), células do sistema imune (linfócitos, neutrófilos, monócitos), enzimas muscu-
lares (creatina quinase - CK) e alguns hormônios (cortisol, testosterona) podem indicar risco aumentado de lesão ou imunossupressão. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da realização do Ironman em alguns parâmetros de lesão muscular e sistema imune em 
um atleta recreacional. Metodologia: estudo de caso com atleta praticante de triathlon há mais de 30 anos. Durante o período prepa-
ratório, foram realizados acompanhamento nutricional e análises sanguíneas (48 e 4 dias antes da prova) e 36 h pós-prova, incluindo 
hemograma, contagem de reticulócitos, CK, PCR, ferritina, ferro sérico, cortisol e testosterona total. A diferença crítica (RCV) entre 
as análises foi calculada para cada parâmetro, com nível de significância (p<0,05). Resultados: 36 h após a prova, observou-se queda 
significativa na hemoglobina (11,3%), hematócrito (15,3%), volume corpuscular médio (4,3%) e testosterona (32,1%). A contagem 
de reticulócitos (47%), a atividade da CK (3.280%), e a concentração de PCR (3.760%) mostraram-se elevadas mesmo após 36 h da 
realização da prova. Durante o período de maior volume de treinos, os leucócitos totais estiveram abaixo do intervalo de referência. 
Conclusão: os dados apresentados neste relato de caso mostram que, em diferentes momentos da fase preparatória ou após a realização 
de uma prova de Ironman, o atleta encontra-se em estado de imunossupressão temporária que pode aumentar o risco de infecções ou 
lesões. A reticulocitose observada indica que a medula óssea responde de forma rápida ao estresse imposto ao organismo. Neste sentido, 
o acompanhamento bioquímico-nutricional do atleta por meio de diferentes biomarcadores e a utilização do RCV podem ser ferramentas 
úteis para acompanhar atletas durante treinos e competições.

Palavras-chave: triathlon, sistema imunológico, endurance, lesão muscular, imunossupressão.

Abstract
Ironman is an ultraendurance exercise with an average duration of 12 hours. During the performance, significant changes in acute 
phase proteins (C-reactive protein - PCR), immune cells (lymphocytes, neutrophils, monocytes), muscle enzymes (creatine kinase - CK) 
and some hormones (cortisol, testosterone) can indicate increased risk of injury or immunosuppression. The objective of this study was 
to assess the impact of completing the Ironman in some parameters of muscle damage and immune system in a recreational athlete. 
Methods: case report with triathlon athlete with over 30 years practice. During the preparatory period, nutritional monitoring and 
blood tests were conducted (48 and 4 days before the race) and 36 hours post-race, including hemogram, reticulocyte count, CK, CRP, 
ferritin, serum iron, total testosterone and cortisol. The critical difference (RCV) between the analyses was calculated for each param-
eter, with a significance level (p<0.05). Results: 36 h after the test, significant decreases in hemoglobin (11.3%), hematocrit (15.3%), 
mean corpuscular volume (4.3%) and testosterone (32.1%) were observed. The reticulocyte count (47%), CK activity (3.280%) and 
CRP concentration (3.760%) were elevated even after 36 hours of completion of the test. During the period of highest volume workouts, 
total leukocytes were below the reference range. Conclusion: The data presented in this case report show that at different times of the 
preparatory phase or after performing an Ironman race the athlete suffers temporary immunosuppression, which may increase the risk 
of infections or injuries. The reticulocytosis showed that the bone marrow responds quickly to the stress imposed by the body. In this 
sense, the biochemical and nutritional monitoring of the athlete through different biomarkers and the use of the RCV can be useful tools 
to accompany athletes during training and competition.

Keywords: triathlon, immune system, endurance, risk of injury, immunosuppression.
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O
Introdução

O exercício de endurance é conhecido por 
induzir alterações no sistema imunológico, não 
só pelo volume de treinamento, mas também 
pela intensidade, muitas vezes elevada¹. Este 
tipo de exercício promove o rompimento das 
estruturas do músculo esquelético, resultando 
na infiltração dos neutrófilos e macrófagos e 
na liberação de proteínas miocelulares, como 
a mioglobina (Mb), creatina quinase (CK) e 
lactato desidrogenase (LDH), na circulação2,3. 
O cortisol, as catecolaminas e algumas citocinas 
são responsáveis por sinalizar alterações distintas 
em células do sistema imune inato e adaptativo4. 
O número de neutrófilos encontra-se elevado 
durante e após o exercício, retornando aos 
valores basais entre 24-48 horas, dependendo da 
intensidade do estímulo. Os linfócitos, por sua vez, 
mostram elevação durante e imediatamente após 
o exercício. Entre as primeiras 2 a 6 horas pós-
exercício, a contagem de linfócitos está diminuída 
na circulação, período de maior susceptibilidade a 
infecções, em que o indivíduo está mais propenso 
a desenvolver infecções, principalmente do trato 
respiratório superior (ITRS)5.

Além do sistema imunológico, o exercício de 
endurance pode promover alterações no volume 
plasmático e no número de células vermelhas 
(eritrócitos) que vão refletir em melhora do 
transporte e da utilização do oxigênio. A série 
vermelha do hemograma contém parâmetros que 
podem avaliar o tamanho das células (volume 
corpuscular médio e índice de anisocitose), 
conteúdo de hemoglobina (concentração de 
hemoglobina, hemoglobina corpuscular média, 
concentração de hemoglobina corpuscular média) 
e a massa de eritrócitos (hematócrito). Estas 
análises, associadas à contagem de reticulócitos 
(eritrócitos imaturos) e a exames bioquímicos 
(dosagem de ferro sérico e ferritina), podem 
auxiliar no diagnóstico e monitoramento das 
anemias que o atleta pode desenvolver durante os 
períodos de treino e competições6.

O Ironman é uma modalidade de exercício 
de ultraendurance constituída por 3,8 km de 

natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de 
corrida, com duração média de 12 horas. Durante 
o período de treinamento ou realização dessa 
prova, alterações significativas nas proteínas de 
fase aguda (proteína C reativa - PCR), células do 
sistema imune (linfócitos, neutrófilos, monócitos), 
enzimas musculares (creatina quinase - CK) 
e diversos hormônios (cortisol, testosterona) 
podem indicar risco aumentado de lesão ou 
estado de imunossupressão5. Esta modalidade de 
triathlon requer um acompanhamento bioquímico-
nutricional adequado para evitar o risco de lesões 
ou imunossupressão antes e depois da competição7.

Alguns estudos demonstram importantes 
alterações após longos períodos de exercício 
intenso. Neubauer et al.8 avaliaram atletas não 
profissionais que completaram o Ironman, 
encontrando diminuição de testosterona, aumento 
no número de leucócitos e creatina quinase. 
Robson e Ansley3 observaram maior prevalência 
de infecção do trato respiratório superior (ITRS) 
em atletas de elite e recreacionais (neste caso, 
corredores) quando comparados com a população 
geral9. A diminuição de linfócitos CD4+ e CD8+ 
pode estar relacionada com maior incidência de 
ITRS10. 

Os exames sanguíneos podem ser de grande 
utilidade para acompanhar o atleta em treinamento, 
entretanto eles necessitam ser interpretados 
corretamente e de forma individualizada. É 
importante que essas análises sejam repetidas ao 
longo do período de treinamento, principalmente 
durante os períodos de maior carga ou 
intensidade. Neste sentido, uma ferramenta 
interessante para verificar se a diferença entre 
duas análises consecutivas do mesmo indivíduo 
é estatisticamente significativa, biologicamente 
relevante e relacionada ao efeito do treinamento 
pode ser a aplicação da diferença crítica ou 
Reference Change Value (RCV)11.

O RCV leva em consideração os componentes 
de variação intrínseca que afetam os resultados 
laboratoriais (variação pré-analítica e variação 
analítica) e aqueles relacionados à variação 
biológica normal intraindividual. Recentemente, 
Nunes et al.11 estabeleceram os valores de RCV 
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para parâmetros bioquímicos e hematológicos 
no sangue de indivíduos fisicamente ativos 
que possibilitam a aplicação desta ferramenta 
estatística no estudo de atletas em treinamento.

A utilização do RCV é importante porque a 
concentração de um analito (aquilo que está sendo 
analisado) pode oscilar de forma individual para 
cada paciente/atleta ao longo do tempo: é o que 
conhecemos como individualidade biológica. 
Em condições estáveis, essa variação geralmente 
apresenta uma distribuição Gaussiana. O cálculo da 
média e desvio padrão dessa oscilação individual 
nos permite conhecer a variação biológica 
intraindividual. Para facilitar a comparação entre 
indivíduos, o coeficiente de variação biológico 
intraindividual (CVI%) é calculado (CVI% = desvio 
padrão/média*100). O CVI pode ser estimado ou 
compilado de bancos de dados disponíveis para 
vários exames com aplicação no esporte11,12.

Além da variação biológica, as variações pré-
analítica e analítica também podem influenciar 
nos resultados obtidos. A variação pré-analítica 
pode ser minimizada por meio da adoção de 
instruções padronizadas aos atletas antes da coleta. 
A variação analítica pode ser estimada por meio do 
cálculo do coeficiente de variação analítica (CVA), 
obtido pela média e desvio padrão dos resultados 
do controle interno da qualidade11.

A maioria dos atletas de Ironman possui volume 
elevado de treinamento, geralmente acompanhado 
de uma alimentação inadequada para este tipo 
de esporte. Com isso, durante todo o período 
de preparação, pré e também pós-prova, sofrem 
com gripes, lesões, cansaço frequente e algumas 
infecções virais (herpes vírus, rinovírus, Epstein-
Barr, adenovírus)13.

O objetivo deste estudo foi descrever um relato 
de caso avaliando o impacto da realização do 
Ironman em alguns parâmetros de lesão muscular 
e sistema imune em um atleta amador.

Material e métodos

Foram analisados os parâmetros hematológicos 
e bioquímicos por meio de 3 coletas de sangue 
realizadas: 48 dias antes da prova (pico de 

maior volume de treinamento), 4 dias antes da 
prova e 36 horas após a prova. Os exames foram 
realizados em laboratório de uso habitual do atleta. 
Os marcadores avaliados foram: hemograma 
completo e contagem de reticulócitos, creatina 
quinase total (CK), ureia, creatinina, bilirrubinas 
totais e frações, ferro, ferritina, proteína C reativa 
(PCR), testosterona e cortisol.

Avaliação nutricional ocorreu pela aplicação do 
recordatório de 24 horas de 3 dias consecutivos 
(nos dias pré, durante e pós o primeiro exame de 
sangue), assim como questionário de frequência 
alimentar (QFA).

O volume de treinamento foi descrito pelo 
próprio participante, em planilhas que continham 
a modalidade, horário, duração, tipo de treino e 
nível de esforço. A antropometria foi realizada 
um dia antes da primeira coleta com o protocolo 
Pollock de três dobras14 .

Análise estatística

As diferenças percentuais entre os resultados 
consecutivos das análises do atleta foram 
calculadas através de planilhas do programa 
Excel® e comparadas com o RCV95% previamente 
estabelecido para detectar mudanças significativas11. 
A diferença crítica (RCV) entre as análises foi 
calculada para cada parâmetro, com nível de 
significância (p<0,05).

Resultados

A Tabela 1 apresenta os dados antropométricos 
do atleta, com peso, altura, índice de massa 
corporal (IMC) e percentual de gordura. O 
volume semanal de treino durante esse período 
foi de 2 h diárias (variando entre natação: 2 vezes/
semana; bicicleta: 3 vezes/semana; e corrida: 3 
vezes/semana). A taxa de metabolismo basal foi 
calculada em 3.523 kcal/dia (levando em conta o 
fator atividade física) usando a fórmula de Harris 
Benedict14. A média de consumo alimentar dos três 
dias foi 1.900 kcal, sendo: 52% de carboidrato, 
13% de proteína e 30% de gordura.
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A Tabela 2 mostra os resultados das análises 
hematológicas comparados com valores de 
referência tradicionais e o RCV nas 3 coletas (1ᵃ 
e 2ᵃ, na fase de treinamento, e 3ᵃ, após a prova). A 
contagem de leucócitos totais permaneceu abaixo 
dos valores de referência durante o período de 
treinos. O mesmo comportamento foi observado 
para o número de linfócitos durante todo o estudo. 

O número de eritrócitos circulantes apresentou 

ligeira diminuição no período de treinos, 
entretanto não houve alterações significativas na 
concentração de hemoglobina circulante ou no 
volume de eritrócitos. Após a prova, houve queda 
significativa da concentração de hemoglobina e 
do hematócrito, acompanhada de aumento dos 
reticulócitos circulantes evidenciada pela alteração 
no RCV (Tabela 2).

Tabela 2. Análises hematológicas 

Tabela 1. Dados antropométricos 

Dentre os parâmetros bioquímicos mostrados na 
Tabela 3, houve apenas efeitos agudos observados 
após a prova para a enzima CK (aumento de 

3.280%) e PCR (aumento de 3.760%). Os valores 
de testosterona total tiveram queda de 32,1% 
comparados ao período de treinamento. 

VCM = volume corpuscular médio; HCM = hemoglobina corpuscular média; CHCM = concentração de hemoglobina corpuscular mé-
dia; RDW = índice de anisocitose. *Valores de referência para indivíduos fisicamente ativos6. **Valores de RCV95% para indivíduos 
fisicamente ativos11. Diferença% 2-1 = valores percentuais entre a primeira e segunda coletas; Diferença% 3-2= valores percentuais 
entre a segunda e terceira coletas.

53 
78
1,77
24,9
14,3

Idade (anos)
Peso (kg)
Altura (m)
IMC (kg/m2)
Percentual de gordura (%)

4,43
13,7
43,1
97,3
30,9
31,8
13,4
4,7

0,05
0,99
0,47
3,20
153
0,6

27,5

4,62
14,1
43,8
94,8
30,5
32,2
13,2
4,6

0,05
0,92
0,51
3,13
165
0,6

27,7

4,9
12,5
37,1
90,7
30,6
33,7
13,2
6,4

0,06
1,22
0,70
4,42
135
1,0

40,9

8,3
8
8

2,3
2,8
3,3
6,1

43,9
65

40,5
55,2
65,3
21,5
34
34

4,3
2,9
1,6
-2,6
-1,3
1,3
-1,5
-2,1
-2,1
-6,8
7,7
-2,1
7,8
0,0
0,7

6,1
-11,3
-15,3
-4,3
0,3
4,7
0,0

39,1
39,1
32,2
39,1
41,2
-18,2
66,7
47,7

6,1
-11,3
-15,3
-4,3
0,3
4,7
0,0

39,1
39,1
32,2
39,1
41,2
-18,2
66,7
47,7

4,77 - 5,72
13,3 - 16,2
40,6 - 47,4

80 - 91
26 - 30
32 - 35

12,0 - 15,0
5,0 - 10,80
0,05 - 0,55

1,3 - 3,7
0,4 - 1,4
2,4 - 7,5

141 - 305
0,5 - 1,3
28 - 68

Eritrócitos (milhões/mm3)
Hemoglobina (g/dL)
Hematócrito (%)
VCM (fL)
HCM (pg)
CHCM (g/dL)
RDW (%)
Leucócitos (103 cel/mm3)
Eosinófilos(103 cel/mm3)
Linfócitos (103 cel/mm3)
Monócitos (103 cel/mm3)
Neutrófilos (103 cel/mm3)
Plaquetas (mil/mm3)
Reticulócitos (%)
Reticulócitos (mil/mm3)

Diferença %
 (3-2)

Valor de 
Referência* 

Diferença %
 (3-2)

Diferença %
 (2-1)Coleta 3 RCV** Coleta 2Coleta 1Análise
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Discussão

A relação entre atividade física e supressão do 
sistema imune ainda não é totalmente estabelecida, 
porém sabe-se que exercícios agudos promovem 
alterações transitórias e variáveis, sofrendo 
influência da intensidade, duração, tipo de 
exercício, concentração hormonal durante e após a 
prática, mudanças na temperatura corporal e estado 
de hidratação1,15,16. O modelo conhecido como 
“curva em J” propõe que essa relação exercício/
infecção é mais comum em atletas menos treinados 
ou sob regime de treinos muito intensivos quando 
comparados com atletas mais treinados ou 
indivíduos que realizam exercícios moderados. Os 
valores de leucócitos e principalmente linfócitos 
observados neste estudo mostram que, durante 
o período de treinos, esse atleta esteve mais 
susceptível a infecções, principalmente no trato 
respiratório superior. Os linfócitos desempenham 
papel fundamental na imunidade adaptativa, 
tanto na eliminação de células infectadas por 
vírus como na produção de anticorpos que 
protegem o organismo de antígenos13. O exercício 
de ultraendurance é conhecido por promover 
aumento de leucócitos, neutrófilos e linfócitos na 
circulação durante o exercício7, dependendo da 
duração e intensidade do estímulo, e entre 24 e 
48 horas estes valores retornarão aos observados 
durante o repouso15. É importante observar que, 

mesmo 36 horas após a realização da prova, não 
houve alterações na contagem de neutrófilos e 
linfócitos como um efeito agudo esperado. Este 
padrão de resposta observado pode sinalizar 
diminuição da função imune, que deixa o atleta 
mais susceptível a infecções no período pós-prova. 
Neste sentido, recomendam-se intervenções 
nutricionais adequadas após a prova, como: 
consumo adequado de carboidrato; equilíbrio 
adequado da proporção carboidrato/proteína; uso 
de beta-glucana (encontrada principalmente na 
aveia); suplementação de quercetina, probióticos, 
glutamina e antioxidantes como a vitamina C ou 
E, que são alguns dos nutrientes reportados que 
parecem modular o sistema imunológico, podendo 
diminuir o risco de ITRS17,18-20.

O exercício físico está associado com o 
aumento da produção de espécies reativas de 
oxigênio (EROs) e radicais livres (RL), que podem 
ocasionar dano em vários componentes celulares, 
induzindo a necrose e consequente apoptose. 
A produção de EROs faz parte do processo de 
adaptação do músculo ao exercício, entretanto 
a produção exacerbada dessas moléculas pode 
aumentar o risco de lesões, principalmente no 
músculo esquelético2. O ataque de EROs e RL 
ao músculo esquelético promove alterações 
na permeabilidade das células e consequente 
liberação de enzimas como a CK. Os valores de CK 
observados neste estudo 36 horas após a prova, em 

Tabela 3. Análises bioquímicas

38
0,93
106
135
0,29
157
689
13,7

28
0,89
165
114
0,07

133,2
725
15,3

39
0,81
129

3856
2,7

172,9
492
18

42,5
26,8
82

119,3
206
46,2
28,8
64,8

-26,3
-4,3
55,7
-15,6
-75,9
-15,2
5,2

11,7

39,3
-9,0

-21,8
3280
3760
29,8
-32,1
17,6

18 - 51
0,90 - 1,50

47 - 160
<1305

0,2 - 10,2
47 - 331

220 - 819
5,0 - 25,0

Ureia (mg/dL)
Creatinina (mg/dL)
Ferro (μg/dL)
CK (U/L)
PCR (mg/dL)
Ferritina (ng/mL)
Testosterona (ng/dL)
Cortisol (μg/dL)

Valor de 
Referência* 

Diferença %
 (3-2)

Diferença %
 (2-1)

Coleta 3 RCV** Coleta 2Coleta 1Análise

*Valores de referência para indivíduos fisicamente ativos6. **Valores de RCV95% para indivíduos fisicamente ativos11,12. Diferença% 
2-1 = valores percentuais entre a primeira e segunda coletas; Diferença% 3-2 = valores percentuais entre a segunda e terceira coletas.
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comparação ao período de treinamento, mostram 
claramente o efeito agudo nesse parâmetro. 
Estudos mostram que a CK pode demorar de 2 a 
3 dias para se normalizar, dependendo do tipo de 
exercício realizado21,22. 

Os resultados observados na série vermelha 
sugerem que a diminuição da hemoglobina e 
hematócrito e o aumento nos reticulócitos após a 
prova são provavelmente decorrentes do processo 
de hemólise intravascular ocorrido durante a 
prova. Os reticulócitos são eritrócitos imaturos 
recém-liberados da medula óssea sob o estímulo 
da eritropoietina. Estas células contêm resíduos 
de ácidos nucleicos, podem sintetizar pequenas 
quantidades de hemoglobina e permanecem na 
circulação de 3 a 4 dias até se tornarem eritrócitos 
completamente maturados. Por esta razão, são 
utilizadas como indicadores da eritropoiese 
medular, no diagnóstico e monitoramento das 
anemias em atletas e na detecção do doping por 
agentes estimuladores da eritropoiese23.

O consumo alimentar está bem abaixo da taxa de 
metabolismo basal, o que pode ter contribuído para 
todas as alterações mencionadas. Em particular, 

a ingestão de carboidratos está relacionada à 
melhora do sistema imune, através da diminuição 
da liberação de cortisol, pelo efeito positivo sobre 
os marcadores de lesão muscular e por minimizar 
a proteólise pós-exercício9,18, podendo ser uma 
estratégia importante aumentar o consumo deste 
macronutriente nos dias antecedentes à prova, 
assim como durante e após a prova.

Conclusão

Em conclusão, este estudo mostrou que uma 
prova de Ironman promove grandes alterações tanto 
no sistema imune quanto nos marcadores de lesão 
muscular e que o acompanhamento laboratorial 
aliado a intervenções nutricionais pode ajudar a 
minimizar o risco de infecções e lesões decorrentes 
do exercício. É importante ressaltar que a utilização 
do RCV e de valores de referência para pessoas 
fisicamente ativas e atletas torna a interpretação 
dos exames laboratoriais mais sensível e capaz de 
detectar individualmente alterações inflamatórias, 
bioquímicas ou nutricionais com mais precisão. 
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