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RESUMO 
 
Introdução: Na busca de um programa de exercícios físicos eficaz e individualizado, 
é imprescindível utilizar um criterioso processo de avaliação, buscando esclarecer 
características individuais e permitindo que a atividade física seja a mais adequada 
para o indivíduo. Dor e qualidade de vida são fenômenos que compartilham várias 
características fundamentais, a dor é descrita como uma experiência comum com 
efeitos psicológicos e adversos quando não é aliviada envolvendo componentes 
cognitivos, motivacionais, afetivos, comportamentais e físicos que podem interferir 
na prática de atividades físicas como a corrida de rua, que tem passado por um 
grande crescimento nos últimos anos. OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida e 
caracterizar a dor em grupo de corredores de rua. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-
se de uma pesquisa quali-quantativa transversal realizada em São José do Rio 
Preto-SP. A pesquisa será realizada através de um questionário aplicado aos 
participantes, que serão 50 atletas de ambos os sexos, corredores de rua, entre 20 e 
50 anos. RESULTADOS: A amostra apresenta média de idade de 32 anos, altura 
média de 1.72 e peso médio de 74 kg. Em relação à qualidade de vida os 
participantes apresentaram um score geral de 69.46 (sendo avaliado de 0 a 100, 
onde 100 significa uma qualidade de vida muito boa). Em relação à dor 44% dos 
participantes apresentaram dor em repouso e 56% apresentaram dor durante a 
corrida, ao caracterizar a dor, os participantes a descreveram em sua maioria como 
desconfortável, profunda e terrível segundo o questionário de avaliação de dor. 
CONCLUSÃO: Os corredoreres de rua apresentaram no geral uma qualidade de 
vida consideravelmente boa e acredita-se que a dor pode interferir durante a 
realização das atividades físicas e também na qualidade de vida desses atletas. 
 
 
DESCRITORES: Dor; Qualidade de vida; Corrida de rua. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na busca de um programa de exercícios físicos objetivo, eficaz e individualizado, é 

imprescindível utilizar um criterioso processo de avaliação funcional, buscando esclarecer as 

características individuais e permitindo que a atividade física seja a mais adequada para o 

indivíduo, promovendo resultados satisfatórios.  De acordo com Pires (2010), aprimorar 

determinados parâmetros da aptidão física, como força e resistência muscular, velocidade, 

flexibilidade articular, coordenação motora global e fina, equilíbrio estático e dinâmico, ritmo 

e coordenação espaço-temporal é essencial para aumento no rendimento na prática da 

atividade física a ser praticada. 

A procura pela prática de exercícios físicos e atividades que podem aumentar a aptidão 

física tem estado em evidência e cada vez mais na lista de importâncias das pessoas que 

buscam bem-estar e saúde, estimulados pela grande difusão de informações sobre o assunto. 

Assim a corrida pode ser um excelente método, desde que bem orientada. Sua prática depende 

da frequência e intensidade, evitando que a mesma se torne um problema. De acordo com 

Atalla (2014), a corrida e a caminhada são práticas que promovem benefícios físicos quando 

praticada com orientações de profissionais, com treinamento de acordo com condições de 

cada indivíduo. 

A qualidade de vida é uma expressão que faz parte da vida cotidiana. O senso comum 

usa essa expressão em diferentes situações sem a preocupação de uma delimitação do 

significado, sendo a qualidade de vida uma construção multidimensional e complexa. O tema 

inclui elementos que podem afetar a percepção do indivíduo sobre seus arredores, seus 

sentimentos, seus relacionamentos, a maneira como interagimos em seu contexto e seu 

desempenho diário, incluindo, entre outros, aspectos biológicos e fisiológicos, estando desta 

forma, a dor relacionada com a qualidade de vida (Saba, 2003; Almeida, et al., 2012). 

A dor não é apenas uma experiência altamente nociva, mas também pode ter um efeito 

esmagadoramente negativo em quase todos os outros aspectos da vida, incluindo humor e 

capacidade para realizar em papéis diários (Gureje, et al., 1998). 

Dor e qualidade de vida são fenômenos que compartilham várias características 

fundamentais, sendo descrita como uma experiência comum que possui efeitos psicológicos e 

adversos quando não é aliviada. Dessa forma, a dor envolve componentes cognitivos, 

motivacionais, afetivos, comportamentais e físicos. A qualidade de vida, uma construção que 

incorpora todos os fatores que afetam a vida de um indivíduo, tem uma natureza abrangente 
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semelhante (Rummans, et al., 1998; Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations, 2000; Torrance, 1987). 

A prática de corrida de rua tem passado por um grande crescimento nos últimos anos. 

De acordo com Grandes Empresas & Grandes Negócios (2016) o número de corredores de 

rua passou por um crescimento de aproximadamente 50% nos últimos 05 anos.  

Considerando que a avaliação física, a qualidade de vida e o controle da dor podem ser 

fatores importantes no desempenho do atleta (Atalla, 2014; Sabba 2003; Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations, 2000), a sua abordagem pode possibilitar melhor 

formação técnica aos profissionais que acompanharão os corredores de rua, trazendo ainda 

benefícios importantes no benefício para os atletas. 

Além disso, tal abordagem pode despertar interesse no meio acadêmico em novos 

trabalhos, levando à novas técnicas, meios e métodos que possam beneficiar os corredores. 

O trabalho tem por objetivo geral avaliar a qualidade de vida e dor em grupo de 

corredores de rua. Tem ainda por objetivos específicos: decorrer sobre corrida de rua; abordar 

sobre qualidade de vida e dor; analisar como os fatores capacidade funcional, qualidade de 

vida e dor pode influenciar no desempenho de corredores de rua; e correlacionar ou associar a 

qualidade de vida com a dor.  
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Casuística 

 

Este trabalho será uma pesquisa quali-quantativa transversal, com participação do 

estudo atletas da modalidade atletismo, corredores de rua, em São José do Rio Preto-SP. 

Serão utilizados como critério de exclusão os corredores que se recusarem a responder 

as perguntas que serão utilizadas na pesquisa. 

 

 

3.2  Métodos 

 

A pesquisa será realizada através de um questionário aplicado aos participantes do 

estudo, que serão 50 atletas de ambos os sexos, corredores de rua, entre 20 e 50 anos. Os 

participantes do estudo assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo1) 

onde terão acesso a todas as informações da pesquisa, e estará descrito de forma clara que os 

participantes poderão desistir a qualquer etapa da pesquisa, sem ser prejudicado pela escolha, 

e assim imediatamente será retirado do estudo. O questionário será aplicado para avaliar 

dados sócios demográficos, qualidade de vida, capacidade funcional e dor. O questionário de 

Avaliação dos dados Sócio demográficos foi elaborado pela autora do estudo com questões 

correspondentes ao perfil desses atletas e questões relacionadas à rotina de treinamento.  

Foi escolhido o questionário de WHOQOL-bref, onde encontram domínios de 

avaliação, físico, psicológico social e de meio ambiente composto pela qualidade de vida 

incluindo 31 questões a serem respondidas e uma questão para auto avaliação. 

Para avaliação da dor foi utilizado questionário de dor musculoesquelética validado no 

Brasil pelo autor (Fleck MPA, Louzada S, Xavier M, Chamovich E, Vieira G, Santos L, 

Pinzon V.) em praticantes de atividade física que contem 13 questões. 
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4.  RESULTADOS 

Os dados sociodemográficos dos participantes está representado pela tabela 1, onde 

idade, peso e altura média, bem como o desvio padrão está descrito. 

 Altura Peso Idade 

 1.72 74.62 32.84 

Desvio 
Padrão 

0.089931 12.63279 9.008749 

 

A partir dos dados analisados pôde-se observar que a média da qualidade de vida dos 

corredores participantes do estudo é relativamente boa, o whoqol-bref para avaliação da 

qualidade de vida se apresenta em quatro domínios específicos representados no gráfico 1, 

sendo que para quantificar a qualidade de vida é considerado 0 como uma qualidade de vida 

muito ruim e 100 uma qualidade de vida muito boa.  

 

Gráfico 1 

 

 

Em relação as caracteristicas da dor apresentada pelos praticantes observamos que 

44% dos participantes apresentaram dor em repouso e 56% apresentaram dor durante a 

corrida, ao caracterizar a dor, os participantes a descreveram em sua maioria como 

desconfortável, persistente, profunda e terrível segundo o questionário de avaliação de dor, 

representado pelo gráfico 2. 
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Gráfico 2 
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5.  DISCUSSÃO 

 

De acordo com as pesquisas realizadas por meio de entrevistas, percebe-se que as 

teorias citadas vêm de encontro com a realidade posta. A maioria dos atletas era do sexo 

masculino, o que podemos afirmar ainda, mesmo diante de tantas evoluções sociais, as 

dificuldades das mulheres largarem seus afazeres domésticos e encontrar tempo associado à 

família e trabalho, para práticas esportivas ainda persiste prejudicado.   

Os corredores apresentavam a idade até 40 anos. Apenas 20% dos entrevistados 

tinham mais de 40 anos. Nessa visão, Matsudo (2001), afirma que a realização de atividades 

físicas regulares por idosos pode influenciar diretamente na qualidade de vida, 

proporcionando ainda uma maior independência pessoal e a prevenção de doenças 

oportunistas nessa fase da vida. 

 Menos que a metade dos corredores de rua tem sobrepeso, os demais estão com o 

peso normal ou abaixo do normal. Esses resultados se dão devido o tempo de atividade física 

que girou em torno de 60 min em sua grande maioria entrevistados e também a alimentação e 

qualidade de vida.  

Dor e qualidade de vida são fenômenos que compartilham várias características 

fundamentais, sendo descrita como uma experiência comum que possui efeitos psicológicos e 

adversos quando não é aliviada. Dessa forma, a dor envolve componentes cognitivos, 

motivacionais, afetivos, comportamentais e físicos. A qualidade de vida, uma construção que 

incorpora todos os fatores que afetam a vida de um indivíduo, tem uma natureza abrangente 

semelhante (Rummans, et al., 1998; Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations, 2000; Torrance, 1987). Desta forma, de acordo com os resultados de 

pesquisas, as mudanças de hábitos ocorreram em massa, o que comprova a teoria ao dizer que 

a natureza da mudança em busca da qualidade de vida é abrangente. 

A necessidade de um dia ter precisado do tratamento da Fisioterapia é positivo na 

maioria dos entrevistados, demonstram que as praticas esportivas presentes nas vidas dos 

atletas agora e orientada por profissionais, deixa de ser uma necessidade de tratamento para 

dor e lesões, e passa a ser para prevenções de doenças. 

Dentre estas pessoas percebe-se que em grande maioria não possuem orientações 

técnicas de treinamento e desconhecem os riscos de lesões que correm. Entendem a Corrida 

de Rua como um esporte autodidata, livre e que trás para si sensação de prazer, alívio contra o 

estresse e outros motivos de ordem pessoal.   
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O intuito deste trabalho foi observar se o que foi dito pelos teóricos mencionados 

condiz com o que apresentavam os entrevistados. Aumentar a conscientização sobre a prática 

desta modalidade esportiva, mas de forma responsável, pensando nas consequências, no 

caminho correto para um bom preparo e treinamento para este prática esportiva, com a 

finalidade de proporcionar, qualidade de vida, desempenho para os e ter a fisioterapia com 

forte aliada ao condicionamento e preparo físico para o citado esporte, proporcionando maior 

segurança.  

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Observa-se uma quantidade relevante de praticantes que apresentam dor durante a 

corrida de rua ou mesmo em repouso, porém a mesma não interfere diretamente em sua 

qualidade de vida. 
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