
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOR E DESCONFORTO MUSCULOESQUELÉTICO EM PARTICIPANTES
DE CORRIDA DE RUA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FisioterapiaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE - MACKENZIEINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): CLAUDIA MARIA DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SUSI MARY DE SOUZA FERNANDESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ARCENIO JOSÉ FERREIRA JUNIOR, ERICO CHAGAS CAPERUTOCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

Introdução: A corrida de rua vem crescendo nos últimos anos, entre os motivos: o 
baixo custo e a busca por uma vida mais saudável. Porém com tamanha aderência, 
aumenta o número de lesões e queixas de dor/desconforto musculoesquelético. 
Objetivo: Investigar o perfil sóciodemográfico, prevalência de queixas de 
dor/desconforto e lesões em trabalhadores, de uma instituição em São Paulo, 
praticantes de corrida de rua, inseridos no programa de qualidade de vida no trabalho. 
Método: É um estudo descritivo, 46 trabalhadores (praticavam corrida no mínimo há 
6 meses) participaram por meio do questionário autoaplicável, online, sobre: tempo 
de corrida, características do treino, queixas de dor/desconforto musculoesquelético 
e lesões. Resultados: Há semelhanças no perfil entre o grupo de homens e mulheres, 
sendo: média de 40 anos e IMC ≥ 25. As diferenças referem ao tempo de treino, em 
média 6 anos para homens e 4 anos para mulheres. 

Palavras-chave: Corrida. Dor Musculoesquelética. Saúde do Trabalhador. 

2. INTRODUÇÃO            

A população tem buscado ações que melhorem qualitativamente suas 

condições de saúde. Nas últimas duas décadas, houve um aumento exponencial no 

número de praticantes de corrida de rua no Brasil. Conhecidos como atleta amador, 

corredor amador ou corredor recreacional, o principal objetivo relatado por esse grupo 

é a melhora da saúde e qualidade de vida (PAZIN, et.al., 2008). No país, atualmente, 

há cerca de 10 milhões de brasileiros praticantes de corridas de rua. (GONÇALVES, 

et. al., 2016). 

A maior parte dos praticantes é do sexo masculino; média de idade de 30 a 50 

anos; casados; IMC abaixo de 25; treinam de 3 a 4 vezes por semana, no período 

noturno, em média 75 minutos, preferem distâncias de 5 a 10 km, em solo de asfalto; 

40 a 46% possuem algum tipo de orientação especializada com educador físico e têm 

interesse em utilizar os materiais esportivos mais adequados, principalmente, o 

calçado (HESPANHOL Jr. et al., 2012).  

É notado um aumento das mulheres nas atividades de corrida, o perfil deste 

gênero é: média de idade entre 25 a 45 anos, a maioria possui pós-graduação e 

prefere correr no período da manhã (RANGEL, FARIAS, 2016). 

Apesar dos benefícios que a corrida promove à saúde, inúmeras pesquisas têm 

relatado, consistentemente, um aumento na prevalência de lesões 

musculoesqueléticas, cerca de 24 a 65% entre os corredores de rua amadores 

(FERREIRA et al., 2012). 

Os autores apontam como principal causa de lesões entre corredores a idade, 

índice de massa corporal (IMC) acima do desejado, presença de lesões previas; como 



características extrínsecas destacam, principalmente, a falta de treinamento 

adequado e de um treinador especializado (ARAUJO et al., 2015; FERREIRA et al., 

2012). Essas lesões promovem dores locais descritas como queimação e 

desconfortos antes, durante e depois da atividade realizada, repercute nas atividades 

de vida diária (HESPANHOL JR, LOPES, 2013).  

3. OBJETIVO 

Traçar o perfil sóciodemográfico, a partir das condições de treino, das queixas 

de dor e/ou desconforto, existência de lesões musculoesquelético dos participantes 

do estudo. Verificar a prevalência das queixas a partir das variáveis gênero, idade, 

condições de treino, apresentados estatisticamente, a fim de colaborar com 

discussões futuras de prevenção e promoção à saúde dessa população. 

4. METODOLOGIA 

É um estudo descritivo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, em maio de 2018 

(registro nº 2.604.786). Foi distribuído um questionário autoaplicável, online, 

construído na plataforma Google docs, enviado via e-mail corporativo, individual para 

60 corredores de rua, participantes de um programa de qualidade de vida no trabalho 

e funcionários de uma instituição na cidade de São Paulo.  

O questionário enviado possui 5 seções como: dados pessoais e 

sociodemograficos, características sobre atividades físicas diversas, características 

sobre as queixas de dor ou desconforto musculoesquelético no treino de corrida de 

rua e presença de lesões no treino de corrida, características dos treinos de corridas 

e por fim dados de queixas de dor ou desconforto musculoesquelético e presença de 

lesões nas provas de corrida.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Conforme o andamento do estudo, dos 60 corredores que receberam o 

questionário, 11 pessoas não responderam, 1 participante não concordou em 

colaborar com o estudo, 2 foram excluídos por não corresponderem aos critérios de 

inclusão, assim o número de participantes da pesquisa foi de 46 corredores, sendo 26 

homens e 20 mulheres. As respostas estão em análise por uma perspectiva 

quantitativa, através de estatística descritiva (média, desvio padrão, percentuais). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 



 Quadro 1. Caracterização da amostra (os valores são a média e o ± desvio padrão). 

 Mulheres (n=20) Homens (n=26) 

Idade (anos) 41,05            ± 7,30 

 

40,54            ± 8,92 

Peso (Kg) 69,55            ± 8,66 

 

79,81            ±13,22 

 Altura (m) 

 

1,64              ± 0,06 

 

1,76              ± 0,07 

 
IMC (Kg/m²)* 26,04            ±3,43 25,73            ±3,18 

Tempo de Corrida 
(anos) 

4,31              ±5,31 

 

6,18              ± 7,02 

 
Legenda: * IMC, índice de massa corpórea 

 O quadro 1 evidencia que as mulheres e os homens possuem uma faixa etária 

muito próxima, na qual são classificados como adultos e estão no auge da vida 

produtiva. No que se refere ao peso, altura e a relação entre esses dois fatores que 

resultam no índice de massa corpórea (IMC) observa-se que ambos os grupos 

apresentam sobrepeso. Tal fato, chama a atenção uma vez que os dois grupos são 

fisicamente ativos. É possível verificar, ainda, que os homens apresentam mais tempo 

de experiência na prática do esporte quando comparado as mulheres, contudo as 

mulheres demonstram uma participação expressiva, pois a diferença de tempo de 

corrida entre os grupos é menor que dois anos. 
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