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1.  RESUMO  

  

 O presente trabalho tem por objetivo o estudo epidemiológico sobre lesões 

associadas à prática de corrida de rua, em pedestrianistas amadores pertencentes a 

um grupo estabelecido na cidade de Santos/SP (Equipe: 4 corredores),  

correlacionando dados obtidos através de entrevista e questionários, como o de 

anamnese e o Índice de Morbidade Referida (IMR), de forma a evidenciar fatores 

predisponentes a lesões pela prática do esporte. A importância deste, justifica-se 

como contribuinte para obtenção de informações relacionadas a lesões ocorridas 

durante a prática do pedestrianismo, identificando prevalências, além de auxiliar 

posteriores estudos na verificação de padrões ou fatores desencadeadores de tais 

problemas e direcionar para assistência profissional adequada. 

 

Palavras -Chave:  Pedestr ian ism o,  lesões  espor t ivas ,  cor r ida  de  

rua ,  corredores  de  rua ,  pedestr ian is tas .  

 

 

2 .  INTRODUÇÃO  

  

  O pedestrianismo é uma atividade física caracterizada como esporte de baixo 

custo e fácil acessibilidade, sendo praticado por um grande número de adeptos, 

principalmente em países de baixa renda1. 

 Durante o século XVIII, as corridas de rua surgiram na Inglaterra e 

posteriormente se popularizaram, expandindo-se para o restante da Europa e 

Estados Unidos. Em meados de 1970, a prática do pedestrianismo expandiu-se de 

forma brusca com o chamado “Jogging Boom”, na qual era baseado em teorias do 



médico norte-americano Kenneth Cooper, onde se divulgava que a prática de 

corridas obtinha melhora significativa da saúde da população praticante. A partir do 

aumento do número de praticantes da modalidade esportiva supracitada, 

intensificou-se o número de provas competitivas, estabelecendo-se como 

treinamento desportivo2. Como conseqüência houve o aparecimento de lesões 

relacionadas a tal prática esportiva assim evidenciando necessária atenção para sua 

realização de forma saudável e integralmente segura. 

 

3 .  OBJETIVOS  

 

3 .1  Obje t ivo  Gera l  

 Avaliar a prevalência de lesões em corredores de rua em uma equipe de 

corredores amadores da cidade de Santos.  

 

3.2  Obje t ivo  Espec í f ico  

 Avaliar a prevalência de lesões ocorridas durante a prática do pedestrianismo 

amador na temporada 2012, relacionando áreas topográficas e períodos de 

competição e preparação.   

 

4.  METODOLOGIA  

 

4.1  T ipo de  es tudo  

 O presente trabalho refere-se a um estudo descritivo com delineamento 

transversal, que tem como objetivo avaliar a prevalência de lesão em corredores de 

rua amadores. Para realização da parte teórica foram utilizados publicações 

cientificas (PUBMED, BIREME, LILACS). 

 

4.2  Coleta  de  dados  

A amostra do presente estudo foi coletada durante a avaliação de pré-

temporada do campeonato, ocorrida no mês de março 2013. Os instrumentos 

utilizados para tal confecção foram selecionados pela pesquisadora e orientador, 



sendo tais: Termo de consentimento livre e esclarecido, Ficha de anamnese e o 

Questionário de inquérito de morbidade referida (IMR). 

 

4.3  Casuís t ica  

Fizeram parte do estudo 30 corredores de rua, sendo 5 do sexo feminino, e 

25 do sexo masculino, com idade de 18 a 65 anos. Estes, compõem a equipe 4 

corredores (equipe de corredores amadores de Santos SP) que participaram das 

provas do campeonato santista de pedestrianismo. Foram realizadas seis provas 

durante o ano de 2012. Todos os corredores tiveram uma periodicidade de 

treinamento de no mínimo 2 vezes na semana e disputaram mais do que 50% das 

etapas do campeonato.   

 

4.4  Cr i té r ios  de  inc lusão  

 Possuir entre 18 a 65 anos; 

 Participar de provas competitivas estabelecidas pelo grupo 

 Praticantes da corrida há um determinado período de tempo, sendo este por 

no mínimo 6 meses; 

 

4.5  Cr i té r ios  de  não - inc lusão  

 Praticantes que estejam em período pós-cirúrgico; 

 Praticantes que não participaram de 50% das provas do campeonato santista. 

 

4.6  Cr i té r ios  de  exc lusão  

 Praticantes que deixaram de participar de provas estabelecidas pelo grupo; 

 Praticantes que sofreram lesão não relacionada ao esporte durante o 

determinado tempo de estudo; 

 Praticantes que abandonaram o grupo de corrida durante o estudo; 



 Praticantes que não responderam de forma adequada o questionário de 

inquérito de morbidade referida (IMR). 

 

4.7  Ins trumentos  

 

4 .7 .1  F icha de  anamnese  

A ficha de anamnese foi desenvolvida pela pesquisadora e orientador, 

abordando dados pessoais (nome, idade, profissão, estado civil, escolaridade e 

renda) e dados gerais a respeito da modalidade esportiva. 

 

4.7 .2  Quest ionár io  de  Índ ice  de  Morbidade  R efer ida  ( IMR)  

 O Questionário de Índice de morbidade referida foi composto por um 

questionário que utiliza dados pessoais no que diz respeito ao atleta, além de: 

gênero, idade, peso, altura, tempo de prática da atividade, frequência de 

treinamento, média de quillometragem semanal, tempo médio por quilômetro, tempo 

médio de uma sessão de treinamento e prova que corre com maior frequência. 

 Para a obtenção de informações sobre o questionário de ídice de morbidade 

referida, foram incluídas as questões sobre o tipo de lesão, local anatômico, 

mecanismo e período da temporada, além da relação de informações do retorno à 

atividade física regular, com base na expe r iênc ia  de  ou t ros  au to res  que  já  

t raba lha ram  com outros instrumentos. 

 Neste estudo, o índice de morbidade referida é considerado como qualquer 

dor resultante dos treinos esportivos ou competições, suficientes para causar 

alterações na corrida desses praticantes5.  

 

4.9  Tra tamento  Es ta t ís t ico  

Análise dos dados colhidos foi realizada de forma descrita simples, em que as 

variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de freqüências relativas 

(percentuais) e de freqüências absolutas (N) e as quantitativas, por média aritmética. 

 



4.10  Cronograma  

 Coleta de dados: Março de 2013.  

 Tratamento estatístico, análise e desenvolvimento realizado à partir do dia 

Abril de 2013. 

 

5 .  DESENVOLVIMENTO 

 

 A prática de exercícios de forma abusiva, sem orientação ou adequação, 

pode ser um fator contribuinte no aumento do número de lesões esportivas, também 

associando fatores intrínsecos e extrínsecos. Nos fatores intrínsecos destacam-se a 

idade, o sexo, o tempo de prática, aptidão física, dentre outros. Já os fatores 

extrínsecos incluem o treinamento, o tipo de atividade, as condições climáticas e 

outros3. 

 No presente estudo foram observados de acordo com os resultados 

numéricos, que a grande maioria dos praticantes avaliados já sofreu algum tipo de 

lesão de característica tendinosa relacionada a prática do esporte e segundo o IMR, 

sendo estas na região do joelho e no inicio da temporada de provas competitivas, 

assim como conseqüência acarretando em afastamento do mesmo com retorno 

assintomático às atividades.  

 O pedestrianismo amador, apesar de ser uma modalidade de fácil acesso e 

praticabilidade, conhecido como esporte de baixo custo benéfico a saúde, pode ser 

fisicamente lesivo quando há uma combinação de fatores predisponentes para tal, 

ainda mais se o praticante não possuir instrução adequada ou preparo muscular 

prévio para a realização do mesmo, pois este envolve impactação das articulações, 

principalmente de membros inferiores na execução das passadas, além de haver 

necessidade de estabilização da musculatura postural em adequação a mudança do 

eixo gravitacional4. 

 

6.  RESULTADOS  

 

 



EQUIPE  4 CORREDORES – DADOS GERAIS 

Número de avaliados 30 participantes 

Idade média 41,8 anos 

Peso médio 74,04 Kg 

Altura média 1,72 m 

Tempo médio de prática de pedestrianismo 9,6 anos 

Frequência de Treinamento  2,8 dia/semana 

Media de Km por semana  22,6 km/semana 

Tempo médio por Km  5,43 min/km 

Tempo médio de uma sessão de treinamento  29,3 min. 

Prova que corre com maior frequência  10 km (93,3%) 

 

 Foram avaliados 30 participantes da equipe, estes possuindo uma idade em 

média de 41,8 anos, altura média de 1,72 m, peso médio de 74,04 kg, tempo em 

média de prática da modalidade de 9,6 anos, frequência de treinamento de 2,8 

dia/semana, média de quilômetro por semana de 22,6 km/semana, tempo médio por 

quilômetro de 5,43 min/km, tempo médio de uma sessão de treinamento de 29,3 min 

e 93,3% correm a prova de 10km com maior frequência.  

 

 

 

 

 



INDÍCE DE MORBIDADE 2013 – LESÕES NA TEMPORADA 2012 

Lesões % Tipo de Lesão 

Sofrida 

% Local 

Anatômico 

% 

Sofreram lesão 36% Tendinopatias 38,46 % Joelho 30,76% 

Não sofreram 

lesão 

64% Dor aguda 

inespecífica 

15,38% Panturrilha 15,38% 

  Dor crônica 

inespecífica 

15,38% Coxa 

posterior 

15,38% 

  Periostite 7,69% Cervical 15,38% 

  Distenção 

muscular 

7,69% Lombar 7,69% 

  Contratura 7,69% Perna 7,69% 

  Mialgia 7,69% Tornozelo 7,69% 

Mecanismo de 

Lesão 

% Período da 

Temporada que 

Sofreu Lesão 

% Retorno a 

Atividade 

Física 

% 

Corrida de 

resistência 

46,15

% 

Início 38,46% Assintomátic

o  

84,62% 

Alongamento 7,69

% 

Meio 30,77% Sintomático  7,69% 

Outros 46,15

% 

Final  30,77% Não 

retornou à 

atividade 

7,69% 

 

 Quanto ao Índice de Morbidade Referida (IMR), 36% sofreram lesão esportiva 

ligada a prática do pedestrianismo, sendo caracterizadas como tendinopatias 



(38,46%), dor aguda inespecífica, dor crônica inespecífica (15,38% cada), mialgia, 

periostite, contratura e distenção muscular (7,69% cada).  O local anatômico com 

maior número de acometimento foi o Joelho, com 30,76%. 

 Os mecanismos de lesão em sua maior parte foram os de Corrida de 

resistência e Outros, com 46,15% cada, e o período da temporada de provas em 

que ocorreram  os maiores casos de lesão, deu-se na fase de  início da mesma, com 

38,46% dos casos relatados, tendo seu retorno as atividades físicas como 

assintomático (84,62%) após tal período. 

Em relação às avaliações entre os 3 anos consecutivos de acompanhamento 

(2010, 2011, 2012), podemos afirmar que no ano de 2011, 17 avaliações foram 

feitas, referentes à temporada de 2010, com uma média de 65% de lesões. No ano 

de 2012, 23 avaliações foram feitas, referentes à temporada de 2011, com uma 

média de 39% de lesões. No ano de 2013, 30 avaliações foram feitas, referentes à 

temporada de 2012, com uma média de 36% de lesões. Foi observado que houve 

uma diminuição do número de lesões nos anos subsequentes, podendo estar 

associado com as intervenções diretas e indiretas realizadas. 

 

PARTICIPANTES E MÉDIA DE LESÕES DE ANOS SUBSEQUENTES 

Ano 2010 2011 2012 

Número de Participantes 17 23 30 

Média de Lesões 65% 39% 36% 

 

 

7.  CONSIDERAÇÕES FIN AIS  

 

 De acordo com os dados apresentados na pesquisa, as lesões destes 

corredores de rua, em sua maioria, são caracterizadas como tendinopatias 

(38,46%), o local anatômico com maior número de acometimento foi o joelho 

(30,76%), o mecanismo de lesão em maior parte foi a corrida de resistência 



(46,15%). O período da temporada de provas em que ocorreram  os maiores casos 

de lesão, deu-se na fase de  início da mesma, com 38,46% dos casos relatados, 

tendo seu retorno as atividades físicas como assintomático (84,62%) após tal 

período. Foi observado também que houve uma diminuição no número de lesões, 

comparando o resultado da temporada de 2012 com o resultado das temporadas de 

anos subsequentes (2011 e 2010). 
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