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RESUMO 

 

Introdução: A prática da corrida de rua vem crescendo entre idosos os quais buscam 
envelhecimento ativo, prevenção de doenças ou mesmo para competição por meio desta. 
Muitos destes não possuem orientação adequada, elevando a incidência de lesões e riscos 
cardiovasculares. Objetivo: Identificar e analisar a prevalência das lesões e os respectivos 
fatores intervenientes de treinamento, assim como identificar se existem riscos 
cardiometabólicos e possíveis associações entre essas variáveis em idosos corredores de rua 
recreacionais. Métodos: Foram recrutados 60 indivíduos de ambos os gêneros corredores de 
rua recreacionais da Baixada Santista (SP), no ano de 2018, com idade entre 60 e 80 anos e 
tempo de pratica de no mínimo um ano. Foi utilizada uma anamnese para coleta de dados 
pessoais, além de avaliações antropométricas e composição corporal, Inquérito de Morbidade 
Referida (IMR) (avaliando prevalência de lesões) e questionário relativo às características de 
treino. Para verificar se existe associação entre variáveis de riscos cardiovasculares e 
treinamento, foi realizado o teste exato de Fisher e para comparar quem teve e não teve lesão 
(questionário IMR) em relação às variáveis de treinamento, utilizou-se o teste t de Student, 
sendo que em ambos os casos o nível de significância foi fixado em p≤ 0,05. Resultados: Os 
voluntários apresentaram como média 64,78 ± 4,82 anos de idade, 70,02 ± 13,36 kg, 166,40 ± 
8,70 cm de estatura, 25,28 ± 3,69 de IMC, 125,0 ±13,20 e 83,0 ± 6,46 de pressão arterial 
sistólica e diastólica, respectivamente e, 62,62 ± 7,49bpm de frequência cardíaca de repouso, 
além de 81,7% da amostra ser do gênero masculino. Como características antropométricas 
obtiveram-se média da circunferência do pescoço de 37,06 ± 4,03cm, cintura 87,38 ± 
11,05cm, quadril 98,59 ± 7,66cm, relação cintura/quadril 0,88 ± 0,08, e de gordura total 10,20 
± 2,93%, água corporal 59,42 ± 5,21% e massa magra de 53,29 ± 9,87kg. Pelas variáveis de 
treinamento obtiveram-se média de 18,03 ± 12,76 anos de treino, distância semanal 37,78 ± 
23,93 km, velocidade 7,10 ±2,47 km/h, duração 66,92 ± 19,20 min., frequência semanal de 
3,90 ± 1,36 dias. Das outras práticas realizadas, 74,40% fazem musculação, 14% ciclismo e 
11,6% natação. Optam em correr pela saúde 55% dos participantes, entretanto apenas 53,3% 
possui orientação profissional. Dos indivíduos analisados, 28,3% apresentaram sobrepeso, 
30% possuem Hipertensão Arterial Sistêmica, 90% não são tabagistas, 46,7% consomem 
álcool socialmente e 13,3% possuem Diabetes Mellitus. Apresentaram lesões em detrimento 
da corrida 33,3% dos indivíduos, sendo 40% destas distensões musculares, além de 80% dos 
participantes terem apresentado lesões graves. Tornozelo e pés foram os locais mais 
acometidos com 35%. Das associações, entre IMC e circunferência da cintura, 75% dos 
indivíduos que apresentaram risco por uma dessas variáveis, também apresentou risco para a 
outra (p= 0,0001). A associação entre IMR e anos de treinamento, não foi significante 
(p=0,322). Dentre as associações, destacam-se as entre a Classificação do IMC e 
Classificação RCQ, e a Classificação do IMC e Classificação CC (p= 0,016 e 0,001 
respectivamente). Conclusão: Corredores de rua recreacionais da Baixada Santista já 
apresentaram lesões sendo 40% destas distensões musculares. Não observou-se associação 
entre lesões e os fatores intervenientes (treinamento) analisados no estudo. Porém, houve 
relação entre a classificação do IMC e Relação C/Q, pode-se concluir que aqueles que 
possuem maiores escores no IMC, possuem maior risco cardiovascular, assim como na 
associação entre IMC e CC a qual também apresentam risco, sendo desejável a orientação, 
prescrição e acompanhamento por parte de profissionais da área da saúde. 
 
Palavras chaves: corrida; lesão; fatores de risco, hipertensão. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The practice of street racing has been growing among the elderly, who seek 
active aging, disease prevention or even competition through it. Many of these do not have 
adequate orientation, raising the incidence of injuries and cardiovascular risks. Aim: To 
identify and analyze the prevalence of injuries and their intervening factors of training, and to 
identify if there are cardiometabolic risks and possible associations between these variables in 
elderly recreational street runners. Methods: Sixty individuals from both genders were 
recruited from recreational street runners from Baixada Santista (SP), in the year 2018, aged 
between 60 to 80 years old and practicing time of at least one year. An anamnesis was used to 
collect personal data, besides anthropometric assessments and body composition, Reported 
Morbidity Inquire (RMI) (evaluating prevalence of injuries) and questionnaire regarding the 
training characteristics. To verify if there was an association between variables of 
cardiovascular risk and training, Fisher's exact test was performed and to compare the IMR 
and training variables, the Student's t test was used, and in both cases, the level of significance 
was fixed at p≤0.05. Results: The volunteers presented a mean of 64.78 ± 4.82 years old, 
70.02 ± 13.36 kgof body weight, 166.40 ± 8.70 cm of height, 25.28 ± 3.69 of BMI, 125.0 ± 
13.20 and 83.0 ± 6.46 of systolic and diastolic blood pressure, respectively, and 62.62 ± 7.49 
bpm of resting heart rate, in addition 81.7% of the participants were male. The anthropometric 
characteristics were: neckcircumference mean of 37.06 ± 4.03 cm, waist circumference 87.38 
± 11.05 cm, hipcircumference 98.59 ± 7.66 cm, waist-hip ratio 0.88 ± 0.08, and total fat 10.20 
± 2.93%, body water 59.42 ± 5.21% and lean mass of 53.29 ± 9.87 kg. The training variables 
obtained a mean of 18.03 ± 12.76 years of training, weekly distance 37.78 ± 23.93 km, speed 
7.10 ± 2.47 km / h, duration 66.92 ± 19, 20 min., Weekly frequency of 3.90 ± 1.36 days. 
Other practices were, 74.40% of weight training, 14% cycling and 11.6% swimming. About 
55% of the participants opt to run for health care, but only 53.3% have professional 
orientation. About 28.3% of the participants were overweight, 30% had systemic arterial 
hypertension, 90% were non-smokers, 46.7% consumed alcohol socially and 13.3% had 
diabetes mellitus. About 33.3% of the individuals presented injuries in detriment of the 
running, 40% of these were muscles sprain, and 80% of the participants were classified as 
having severe injuries. Ankle and feet were the most affected body places with 35%. The 
Association between BMI and waist circumference shows that 75% of individuals who have 
risk for one variable also have risk presented for the other (p = 0.0001).  The association 
between IMR and years of training was not significant (p = 0.322). Among the correlations, 
we highlight the categories of BMI and WHR classification, and Classification of BMI and 
CC (p = 0.016 and 0.001 respectively). Conclusion: About 33% of the recreational street 
runners from the Baixada Santista have already presented injuries being 40% of these muscle 
strains. There were no association between injuries and the intervening factors (training) 
analyzed in the study. However, there was a relationship between BMI classification and 
WHR, it can be concluded that those with higher BMI scores have a higher cardiovascular 
risk, as well as in the association between BMI and CC, which also present a risk, then being 
desirable, orientation, prescription and follow-up by health professionals. 

Keywords: running; lesion; risk factors, hypertension.  
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1. INTRODUÇÃO 
  

O exercício físico tem sido preconizado pelo American College of Sports 

Medicine (ACSM) e a American Heart Association (AHA) como ferramenta terapêutica para 

prevenção dos sintomas de pelo menos vinte e seis doenças crônicas, incluindo doenças 

metabólicas, neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, musculoesqueléticas e câncer, com 

prescrições e mecanismos de ação baseados em evidências, com exercícios de longa duração, 

intensidade moderada e que inclua grandes grupos musculares, cujas características se 

enquadram à modalidade de corrida (PEDERSEN e SALTIN, 2015). 

A Associação Internacional de Federações de Atletismo/IAAF (2017) define as 

corridas de rua como provas disputadas em circuitos de rua com distâncias padrão de 5 a 100 

km para homens e mulheres. É considerado um exercício de fácil desenvolvimento, baixo 

custo, podendo ser realizado em diversos ambientes, por necessidade de poucos recursos e 

vários benefícios físicos e psicológicos. Porém, seja no âmbito recreativo ou competitivo, os 

praticantes estão expostos a diversos fatores de risco, podendo ocorrer lesões e afastamento da 

prática (OLIVEIRA et al., 2012). 

Esses fatores de risco podem ser definidos como extrínsecos (incluindo o volume 

e frequência de treino, os quais estão associados com a ocorrência de lesão), e fatores 

intrínsecos (relacionados a anormalidades biomecânicas, flexibilidade e histórico de lesões) 

influenciando diretamente nos mecanismos de lesão (FERNANDES, LOURENÇO e 

SIMÕES, 2014). 
O sistema de registro nacional de lesões atléticas dos Estados Unidos (NAIRS) 
define lesão como acontecimento que limita a participação do atleta por, no mínimo, 
um dia após sua ocorrência. A gravidade é definida pelo tempo de afastamento e 
classificada em: leve (1 a 7 dias), moderada (8 a 21 dias) e grave (mais de 21 dias de 
afastamento). (VAN MECHELEN et al., 1992 apud HARADA, ZARUTO E 
GABRIEL FILHO, 2010, p. 120). 

 

Oliveira et al. (2012), investigaram a prevalência de lesões em 77 corredores 

amadores, sendo que 32,5% declararam ter tido lesão no último ano. A articulação do joelho 

foi a mais acometida (14,3%) em indivíduos com maior volume de treino semanal e tempo de 

prática (RANGEL E FARIAS, 2016). 

Dentre as principais lesões musculoesqueléticas relacionadas à corrida, observa-se 

a tendinopatia do tendão patelar, síndrome do estresse medial da tíbia, tendinopatia do tendão 

calcâneo, fascite plantar, síndrome da banda iliotibial e a síndrome femoropatelar (SOUZA et 

al. 2013). Também foram observadas bursites (1%), lesões tendinosas (2%), luxações (2%), 
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fascites (4%), contusões (17%), fraturas (25%), e as entorses do tornozelo (49%) lateral grau I 

(45,3%) (LUCIANO E LARA, 2012). 

Assim como em fatores de riscos à lesão, fatores de riscos cardiovasculares 

também se relacionam ao exercício físico, pois a prática destes tem sido enfatizados como 

intervenção preventiva para o aumento da resistência vascular e hipertensão arterial, e 

diabetes mellitus tipo 2 (PORTELA et al., 2017; BANDERAS-TARABAY et al., 2017), além 

de reduzir os valores de triglicérides e VLDL (CHAGAS et al., 2015). Neste contexto, um 

dos principais fatores de risco cardiovascular é a hipertensão arterial a qual a Sociedade 

Brasileira de Hipertensão/SBH (2017), define por elevação crônica da Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) acima de 140mmHg e da Pressão Arterial Diastólica (PAD) acima de 

90mmHg. Ademais, medidas antropométricas também podem ser utilizadas para avaliação e 

indicação de risco cardiovascular e estado nutricional.  

Já está estabelecido na literatura a confiabilidade destas variáveis para classificar 

os índices de saúde, por exemplo, em idosos, sendo que variáveis como, massa corporal,  

estatura, e circunferências de pescoço, cintura e quadril, podem ser utilizadas para  

caracterizar esta população indicando possíveis riscos (SIMÕES e FERNANDES FILHO, 

2017). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), há um crescente número 

de idosos em busca de melhor saúde e qualidade de vida, sendo importante salientar os fatores 

que envolvem o envelhecimento, como por exemplo, no nível biológico, psicossocial, 

cultural, ambiental, ou seja, todo o transcurso ocorrido ao longo da vida (ÁVILA, GUERRA 

E MENESES, 2007). Além da busca pela saúde e envelhecimento saudável, indivíduos de 

todas as idades têm corrido por diferentes motivos como, por exemplo, levantar fundos para 

campanhas sobre leucemia e distrofias musculares (AIMS, 2017). 

Durante o processo de envelhecimento, diversas disfunções podem acometer esta 

população, sendo a prática de exercícios físicos uma aliada para atenuar os efeitos deletérios 

do envelhecimento, com o objetivo de manter a mobilidade, funcionalidade, locomoção, força 

e sociabilidade, além de reduzir riscos de mortalidade por causa cardiovascular (LEE, 2014; 

OMS, 2015; SIMÕES e FERNANDES FILHO, 2017). 

Por outro lado, segundo Castanharo (2013), há peculiaridades no padrão do 

movimento da corrida em idosos, como o menor comprimento da passada, menor pico de 

extensão do quadril, menor pico ativo de força de reação do solo quando comparado a adultos 

jovens, entre outras características importantes para conhecimento de profissionais da saúde 

para prescrições de exercícios mais adequados a esta população. 
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A partir desta verificação da literatura, se faz pertinente aperfeiçoar o 

conhecimento em relação aos riscos de lesões e riscos de doenças cardiovasculares em 

corredores de rua idosos, visto que há um crescente número de praticantes em diferentes 

idades, inclusive idosos, nos últimos anos, que provavelmente não possuem orientação 

adequada, e para realizá-la aumentam os riscos a própria saúde. 

Neste contexto, cremos que este estudo possa auxiliar a elucidar as características 

destes corredores assim como se existem associações entre variáveis importantes neste 

âmbito, contribuindo para melhor elaboração de intervenções e acompanhamento pelos 

profissionais de saúde, e minimizando problemas aos praticantes. 

Esta pesquisa apresenta o seguinte problema: Existem lesões nos praticantes de 

corrida de rua idosos e que estas lesões se relacionam com a frequência, intensidade/ volume 

de treino, além de riscos cardiovasculares que podem comprometer a prática e saúde do 

indivíduo idoso corredor? 
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2. OBJETIVO 
 

Identificar e analisar a prevalência das lesões e os respectivos fatores 

intervenientes de treinamento, assim como identificar se existem riscos cardiometabólicos e 

possíveis associações entre essas variáveis em idosos corredores de rua recreacionais. 
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4. MÉTODOS 

4.1 Abordagem do estudo 

 

Este estudo tem caráter transversal, ou seja, estudos que avaliam um fator em um 

mesmo momento ou intervalo de tempo. E observacional, pois o examinador somente observa 

o participante, características a ser analisadas, sua evolução, sem intervenções ou 

modificações (HOCHMAN et al., 2005). É também um estudo quantitativo, o qual prioriza 

variáveis numéricas e frequência, buscando entender o contexto em que um fenômeno ocorre 

dentro de um determinado grupo (VÍCTORA, 2000). 

4.2 Considerações éticas e legais da pesquisa 

 

O estudo foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - e mediante sua aprovação (projeto 

0374/2018 e n. do parecer 2.659.590) (Anexo 1), foi iniciado. Os participantes foram 

informados dos procedimentos, riscos e resultados da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1), de acordo com as determinações 

do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012). O documento foi assinado mediante a 

adesão voluntária. 

4.3 Local da pesquisa 

 

A coleta e análise dos dados da pesquisa foi realizada no Laboratório de Ciências 

do Esporte (LaCE) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Unidade I, 3° andar, 

localizado na Avenida Ana Costa, n° 95, Vila Mathias, Santos-SP, CEP 11060-001. 

4.4 Procedimentos, população e amostra 

 

Foram recrutados 60 corredores recreacionais da Baixada Santista (SP) na região 

sudeste do Brasil, durante o primeiro e segundo semestre de 2018. Os participantes do 

presente estudo são indivíduos de ambos os gêneros, que praticam a corrida de forma 

recreacional. O recrutamento dos voluntários foi realizado por meio de mídia impressa e 

digital. 
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 Os participantes leram e assinaram o TCLE, em seguida responderam a anamnese 

e o questionário da pesquisa sob supervisão, podendo sanar todas as dúvidas com o 

pesquisador. 

O calculo amostral foi realizado considerando a circunferência da cintura (CC) 

como variável-resposta para o dimensionamento amostral, categorizada em Risco ou Não 

risco. Consideraram-se como informações iniciais que a prevalência esperada de Risco é de 

30%. Foi considerado o tamanho amostral de 57, de acordo com erro absoluto de 12%, 

considerando o nível de significância de 0,05. 

4.4.1 Critérios de inclusão e não Inclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa, indivíduos com idade entre 60 e 80 anos; com 

prática de corrida de rua há pelo menos um ano e com volume mínimo de treinamento 

semanal de 20 km. 

Não foram incluídos os indivíduos corredores profissionais, maratonistas, ou que 

não responderam completamente o questionário. 

4.5Instrumentos 
 

4.5.1 Anamnese e Medição da Pressão Arterial  
 

Os participantes responderam a anamnese que continha informações como: dados 

pessoais, antecedentes pessoais e familiares, hábitos nutricionais e medicamentos (Apêndice 

2). 

Após este primeiro momento, os participantes permaneceram sentados, em 

repouso por 10 minutos, foi realizada a aferição da pressão arterial (PA) e da frequência 

cardíaca (FC). O procedimento foi realizado na posição sentada, pelo método auscultatório, 

utilizando um esfigmomanômetro com aneróide, da marca Premium®, com braçadeira 

tamanho adulto, calibrado e adequado à circunferência do braço e na altura cardíaca, e 

estetoscópio da marca Littmann Classic II®. Foram realizadas três medidas consecutivas de 

PA e considerada a média das duas últimas sendo que a diferença entre elas não excedesse a 4 

mmHg, conforme é preconizado pelas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Sendo 

considerado pressão arterial alterada aquela igual ou acima de acima de 140mmHg sistólica 
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(PAS) e de 90mmHg de diastólica (PAD). A frequência cardíaca foi mensurada por palpação 

no pulso radial esquerdo durante um minuto. 

 

4.5.2 Presença de lesões 
 

Cada participante respondeu também a um questionário sobre lesões adaptado de 

Pastreet al. (2004), o Inquérito de Morbidade Referida (IMR). Este é um questionário 

autoaplicável, e composto por perguntas como: nome, idade, sexo, tempo de prática, tipo de 

lesão, mecanismo de lesão, local anatômico da lesão, retorno as atividade. A estas foram 

acrescentado dados relacionados ao treinamento como: a duração de treino, frequência e 

volume semanal dos treinos, tipo de superfície, tipo de calçado/ descalço, existência ou não de 

acompanhamento profissional, prática de outras atividades e motivos que o levaram a praticar 

a corrida (Anexo 2). 

 

4.5.3 Características antropométricas 
 

A massa corporal (kg) e estatura (m) foram avaliadas para cálculo do índice de 

massa corporal (IMC, kg/m2). A massa corporal foi medida por meio de balança da marca 

Digital Glass®, e a estatura por um estadiômetro da marca Avanutri®. Para o IMC foi 

utilizada a equação: IMC= massa corporal(kg)/estatura(m2), foi classificado como baixo-peso 

com IMC <22kg/m²; eutrofia, IMC entre 22kg/m² e 27kg/m²; e sobrepeso IMC > 27kg/m² 

(SOUZA, et al., 2013) . 

A circunferência abdominal (CA) foi mensurada com fita métrica com trava da 

marca Premium®, no ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca ântero-superior, 

durante o final de uma expiração normal, sendo considerada normal até 94 cm para homens e 

80 cm para mulheres ou risco elevado maior que 102 cm nos homens, e maior que 88 cm nas 

mulheres (OMS, 1998). 

A circunferência de pescoço (CP) foi mensurada em um ponto médio da altura do 

pescoço, sendo apontamento de elevado risco maior ou igual a 39 cm, para homens e maior 

ou igual a 35 cm para mulheres (PEREIRA et al., 2014). 

A circunferência de quadril (CQ) foi mensurada na linha dos trocanteres do fêmur, 

com fita métrica na horizontal. A normalidade da relação cintura/quadril (RCQ) se deu como≤ 

0,95 em homens e ≤ 0,85 em mulheres (MARTINS, 2009) (Apêndice2). 
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4.6 Análise de dados 

 

A análise de dados foi realizada utilizando-se medidas descritiva das variáveis em 

números absolutos e porcentagem do total. Além disto, Para verificar a existência da 

associação entre as variáveis categóricas de interesse (IMC, Diabetes, RCQ, CC, IMR, Dor e 

orientação profissional (OP) foi feito o teste exato de Fisher. Para comparar quem teve e não 

teve lesão em relação às variáveis: Distância Km/semana, Velocidade Km/h, Frequência 

semanal e anos de treinamento (AT), empregou-se o teste t de Student para amostras não 

relacionadas. Em ambos os casos o nível de significância foi fixado 5%, p≤ 0,05. 
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5. RESULTADOS 
 

O presente estudo apresentou um número maior de participantes do gênero 

masculino em relação ao gênero feminino, representando 81,7% da amostra. Em relação ao 

IMC, 28,3 % da amostra apresentou sobrepeso, sendo classificada como risco, e 71,7% 

apresentou eutrofia, sendo classificada como não risco. 

 

Tabela 1: Características gerais de corredores recreacionais idosos. 
 

 

Legenda: MC = Massa corporal; IMC = Índice de massa corporal; PA Sis = pressão 
arterial sistólica; PA Dia = pressão arterial diastólica; FC = frequência cardíaca. 
Fonte: o próprio autor 

 

Entre os participantes, 30% declaram apresentar Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e ingerir medicamentos para controle diariamente e em uso contínuo. Sendo assim, 

21,7% apresentaram elevação nos valores de pressão arterial, mesmo após repouso e três 

aferições, sendo, portanto, classificados como risco para doenças cardiovasculares. 

Em relação aos hábitos e vícios, os participantes foram questionados quanto ao 

tabagismo e etilismo, sendo que 3,3% são tabagistas atualmente, 6,7% são ex-tabagistas, e 

90% dos individuo não são tabagistas. Em relação ao etilismo, 46,7% consomem álcool 

socialmente, e 53,3% não consomem.  

Quando questionados sobre diagnóstico de Diabetes Mellitus, 13,3% relataram 

apresentar, e utilizar continuamente medicamentos para controle. 

Para analisar os riscos á saúde, foram realizadas associações para relacionar os 

dados obtidos. Sendo a primeira associação, referente aos indivíduos com diabetes e a 

classificação do IMC em não risco ou risco, ou seja, eutrófico ou sobrepeso. Foi observado 

que 37,5% dos indivíduos apresentam resposta positiva para diabetes e valores elevados de 

IMC, sendo classificados nas duas variáveis como risco cardiometabólico (Tabela 2). 

Entretanto, esta associação não demonstrou significância (p=0,676) (Tabela 13). 

 

 

 

 Idade MC Estatura IMC PA Sis PA Dia FC 
Média 64,78 70,02 166,40 25,28 125,50 83,00 62,62 

Desvio-padrão 4,82 13,36 8,70 3,69 13,20 6,46 7,49 
Mínimo 60,00 45,90 148,00 19,38 110,00 70,00 40,00 
Máximo 77,00 118,00 184,00 39,06 160,00 90,00 85,00 
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Tabela 2: Distribuição conjunta das variáveis Diabetes x Classificação IMC 

Diabetes 

Classificação IMC 

Total 
Não risco Risco 

Sim 
5 3 8 

62,5% 37,5% 100,0% 

Não 
38 14 52 

73,1% 26,9% 100,0% 

Total 
43 17 60 

71,7% 28,3% 100,0% 
Fonte: o próprio autor 

 

Em relação aos dados de antropometria e composição corporal observou-se as 

seguintes características: média de circunferência do pescoço 37,06 ±4,03cm ; circunferência 

da cintura (CC) 87,38 ±11,05cm; circunferência do quadril (CQ) 98,59 ±7,66cm; relação 

cintura/quadril (RCQ) 0,88 ±0,08; gordura total 20,66 ± 6,60; água corporal 59,42 ± 5,21%; 

massa magra 53,29 ± 9,87kg. 

Em relação á variável circunferência do pescoço e circunferência da cintura, 25% 

e 26,7% respectivamente apresentaram valores acima do recomendado, sendo ambos 

classificados como risco. Já para a variável Relação cintura/quadril, apenas 11,7% foram 

classificadas como risco (Gráfico 1). 

 

 
Fonte: o próprio autor 

 

Em relação às associações entre a classificação IMC e classificação de 

circunferência da cintura, a qual analisa os riscos e não riscos classificados no IMC e na 

circunferência da cintura, 75% dos indivíduos obtiveram a classificação risco (Tabela 3). Esta 

associação demonstrou significância (p=0,001) (Tabela 13). 

 

11%

88%

Gráfico 1: Classificação Relação 
Cintura/Quadril

Risco
Não Risco
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Tabela 3: Distribuição conjunta das variáveis Classificação CC x Classificação IMC 

Classificação CC 
Classificação IMC 

Total Não risco Risco 

Não risco 
39 5 44 

88,6% 11,4% 100,0% 

Risco 
4 12 16 

25,0% 75,0% 100,0% 

Total 
43 17 60 

71,7% 28,3% 100,0% 
Legenda: CC = Circunferência da cintura; IMC = Índice de massa corporal. Fonte: o próprio autor 
 

A associação entre as variáveis de classificação RCQ e a classificação do IMC, 

também foi realizada, e analisa os riscos e não riscos classificados no IMC e na relação 

cintura e quadril. Foi possível observar que 71,4% dos indivíduos apresentam riscos nesta 

associação (Tabela 4). Esta associação demonstrou significância (p=0,016)(Tabela 13). 

 

Tabela 4: Distribuição Conjunta das variáveis Classificação RCQ x Classificação IMC 

Classificação RCQ 

Classificação IMC 

Total 
Não risco Risco 

Não risco 41 12 53 
77,4% 22,6% 100,0% 

Risco 2 5 7 
28,6% 71,4% 100,0% 

Total 43 17 60 
71,7% 28,3% 100,0% 

 Legenda: RCQ = Relação cintura/quadril; IMC = Índice de massa corporal. Fonte: o próprio autor 
 

Em relação às variáveis de treinamento de corrida realizados pelos indivíduos, 

apresentam-se os seguintes resultados para a população estudada: anos de treinamento para a 

corrida 18,03 ± 12,76 anos; distância semanal dos treinos 37,78 ± 23,93 km; velocidade da 

corrida 7,10 ± 2,47km/h; tempo de duração dos treinos 66,92 ± 19,20 minutos e frequência 

semanal de treinos 3,90 ± 1,36 dias. 

Neste estudo, foi questionado aos participantes, quanto à prática de outros 

exercícios físicos ou esportes além da corrida, sendo que 41 dos indivíduos responderam que 

realizavam outras atividades. Podemos visualizar no gráfico 2 que a prática complementar que 

os corredores realizam mais  é a musculação (74,40%), seguido de ciclismo (14%), e natação 

(11,60%), sendo que os participantes poderiam realizar mais que uma dessas práticas.  

Na categoria outros, foram inclusos outras práticas com menor frequência como 

futebol, tênis, vôlei, surf, skate e remo. 
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 Fonte: o próprio autor 

 

Como opções de motivo que levaram os corredores a praticar a corrida, foram 

listados 4 alternativas mais frequentes, sendo que 55% dos indivíduos optaram  pela opção 

saúde, 20% optaram pelo condicionamento físico, 13,30% pelo convívio social e apenas 

11,70% por lazer (Gráfico 3). 

 

 
Fonte: o próprio autor 

 

Dentre os indivíduos avaliados, 53,3% possui orientação profissional, sendo esta 

realizada em assessorias esportivas, em academias ou particular.  

Quando questionados sobre o tipo de calçado utilizado para a prática da corrida, 

98,3% utiliza calçado específico para a corrida e apenas 1 participante tem preferência por 

correr descalço, porém, na areia 

Em relação ao tipo de solo, ou superfície de preferência para a corrida, 66,7% 

preferem a areia da praia e 33,3% preferem corridas nas ruas. 
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Gráfico 2: Outras práticas
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Gráfico 3: Motivos para praticar corrida
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Dos indivíduos avaliados 21,7% apresentaram sensação dolorosa nos membros 

inferiores, sendo que destes 53,8% ocorreram nos pés, 46,2% nos joelhos, em decorrência de 

presença de osteoartrite. 
No questionário IMR, 33,3% dos indivíduos avaliados apresentaram lesão e 

66,7% não apresentaram lesão. Dentre os indivíduos que apresentaram lesão, a distensão 

muscular foi à lesão mais prevalente nesta população, presente em 40% dos indivíduos. Sendo 

que 25% apresentaram dor aguda inespecífica, 20% tendinopatias, 10% dos indivíduos relatou 

fraturas e em 5% houve contraturas musculares (Gráfico 4). 

 

 
Fonte: o próprio autor 

 

A região anatômica mais acometida durante a corrida foi o tornozelo e pé, com 

35%. Entre eles, foi relatado também presença de fascite plantar e esporão do calcâneo, ou 

dor aguda inespecífica com surgimento após o inicio da corrida, porém maior parte dos 

participantes não possuem diagnóstico, não realizam acompanhamento médico e não realizam 

nenhum tratamento. Dos participantes, 30% apresentaram acometimento da perna, 25% da 

região anterior da coxa e 10% no joelho (Gráfico 5). 

 

 
  Fonte: o próprio autor 
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Gráfico 4: Características das lesões
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Após os indivíduos serem acometidos por lesões, 65% buscaram orientação 

profissional, uso de medicamentos e o acompanhamento adequado, retornando á prática da 

corrida assintomáticos (Gráfico 6). Sendo que 35% dos indivíduos não procuram 

acompanhamento profissional e não realizam tratamento adequado, voltando a realizar a 

prática da corrida com sintomatologia álgica importante. 

 

 
  Fonte: o próprio autor 

 

Para mensurar a gravidade da lesão, obteve-se 3 classificações, sendo elas leve, 

moderada e grave. Considerou-se a restrição em realização da corrida durante o período de 28 

dias ou mais como grave, no qual 80% dos indivíduos foram classificados, indicando maior 

período de recuperação das lesões (Gráfico 7). 

 
Fonte: Tabela: o próprio autor. Gravidade das lesões: VAN MECHELEN et al., 1992 apud HARADA, 
ZARUTO E GABRIEL FILHO, 2010, p. 120). 
 

Dentre os participantes, 90% relataram que houve lesão após longo período de 

corrida com maior intensidade (corrida rápida) (Gráfico 8). 
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Gráfico 6: Retorno á prática da corrida
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Gráfico 7: Gravidade da Lesão
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 Fonte: o próprio autor 

 

Quando comparamos os participantes que possuem lesões e os participantes que 

não possuem lesões em detrimento da prática habitual da corrida como distância percorrida 

semanalmente, velocidade e frequência semanal dos treinos observamos que, parece haver 

uma tendência que os participantes que não apresentam lesões, possuem maior distância 

percorrida (39,65 km/semana), assim como maior velocidade (7,28km/h), porém menor 

frequência semanal de treinos realizados (3,83). Em relação aos anos de treinamento (em 

anos), os participantes mais experientes na prática da corrida obtiveram maior número de 

lesões. Porém, o teste estatístico (teste t de student) demonstrou não haver diferenças nessas 

comparações (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Associação IMR x Variáveis de treinamento 

IMR lesão 
Distância 

Km/semana 
Velocidade 

Km/h 
Frequência 

semanal Anos de Treino 
Sim 34,05±16,34 6,75±2,49 4,05±1,39 18,40±9,88 
Não 39,65±26,94 7,28±2,48 3,83±1,36 17,85±14,10 

p 0,322 0,445 0,555 0,862 
Fonte: o próprio autor 
 

Foi realizada a associação entre a classificação do IMC e a resposta positiva ou 

negativa do questionário IMR, no qual 30% dos indivíduos que apresentaram lesões, também 

apresentaram valores maiores para o IMC sendo, portanto classificados como risco (Tabela 

6). Entretanto, esta associação não demonstrou significância (0,887) (Tabela 13). 
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Gráfico 8: Mecanismo de Lesão
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    Tabela 6: Distribuição conjunta das variáveis IMR x Classificação IMC 

IMR lesões 
Classificação IMC 

Total Não risco Risco 
Sim 14 6 20 

70,0% 30,0% 100,0% 
Não 29 11 40 

72,5% 27,5% 100,0% 
Total 43 17 60 

71,7% 28,3% 100,0% 
  Fonte: o próprio autor 

  

A associação entre a presença de dor nos membros inferiores e a resposta positiva 

ou negativa do questionário IMR, demonstrou que 53,8% dos indivíduos que apresentam 

lesão, também apresentam quadro álgico nos membros inferiores (Tabela 7). Entretanto, esta 

associação também não demonstrou significância (0,100) (Tabela 13). 

 

    Tabela7: Distribuição conjunta das variáveis Dor e IMR 

Dor 
IMR lesões 

Total Sim Não 
Sim 7 6 13 

53,8% 46,2% 100,0% 
Não 13 34 47 

27,7% 72,3% 100,0% 
Total 20 40 60 

33,3% 66,7% 100,0% 
   Fonte: o próprio autor 

 

Em relação à associação entre os voluntários que possuem ou não orientação 

profissional (OP) para praticar a corrida e a resposta positiva ou negativa do questionário 

IMR, observou-seque dos voluntários que possuem orientação profissional, 68,8% não 

apresentou lesões provenientes da prática da corrida. Entretanto, 35,7% não possui orientação 

profissional e já se lesionou durante o período de treino para a corrida (Tabela 8). Esta 

associação não demonstrou significância (0,787) (Tabela 13). 
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Tabela8: Distribuição conjunta das variáveis OP e IMR 

OP 
IMR lesões 

Total Sim Não 
Sim 10 22 32 

31,3% 68,8% 100,0% 
Não 10 18 28 

35,7% 64,3% 100,0% 
Total 20 40 60 

33,3% 66,7% 100,0% 
Legenda: OP = Orientação profissional. Fonte: o próprio autor 

 

Na associação entre a duração dos treinos dos voluntários e a resposta positiva ou 

negativa do questionário IMR, observa-seque dos voluntários que treinam mais que 60 

minutos por sessão, 28,6% apresentaram lesões provenientes da prática da corrida (Tabela 9). 

No entanto, esta associação não demonstrou significância (0,601) (Tabela 13). 

 

Tabela 9: Distribuição Conjunta das variáveis o Lesões e Duração dos treinos 
 

Fonte: o próprio autor 

 

Na associação entre a frequência dos treinos dos voluntários e a resposta positiva 

ou negativa do questionário IMR, observou-se que 60% dos participantes que não 

apresentaram lesão, treinam menos de 3 vezes durante a semana, e 55% dos participantes que 

apresentaram lesão treinam 3 vezes ou mais durante a semana (Tabela 10). Esta associação 

não demonstrou significância (0,204) (Tabela 13). 

               Tabela10: Distribuição conjunta das variáveis Lesões e Frequência dos treinos  

Lesões 
Frequência dos treinos 

Total ≤ 3x na semana ≥ 3x na semana 
Sim 9 11 20 

45% 55% 100,0% 
Não 24 16 40 

60% 40% 100,0% 
Total 33 27 60 

55% 45% 100,0% 
Fonte: o próprio autor 

Lesões 
Duração dos treinos 

Total ≤ 60 min ≥ 60 min 
Sim 15 6 21 

71,8% 28,6% 100,0% 
Não 28 11 39 

71,87% 28,2% 100,0% 
Total 43 17 60 

71,66% 28,33% 100,0% 
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Na associação entre a classificação de risco da Relação Cintura/Quadril e a 

duração dos treinos dos voluntários, demonstrou que 71,4% dos participantes classificados 

como risco, treinam menos de 60 minutos por treino (Tabela 11). Esta associação não 

demonstrou significância (0,570) (Tabela 13). 

 

Tabela 11: Distribuição conjunta das variáveis C/Q eDuração dos treinos 

C/Q 
Duração dos treinos 

Total ≤ 60 min ≥ 60 min 
Risco 5 2 7 

71,4% 28,6% 100,0% 
Não Risco 35 18 53 

66% 34% 100,0% 
Total 40 20 60 

66,6% 33,4% 100,0% 
Fonte: o próprio autor 

 

Na associação entre a classificação de risco da Relação Cintura/Quadril e a 

frequência dos treinos dos voluntários, observa-seque os 85,7% participantes classificados 

como risco, treinam menos de 3 vezes a cada semana (Tabela 12). Esta associação não 

demonstrou significância (0,080) (Tabela 13). 

 
Tabela 12: Distribuição Conjunta das variáveis Relação C/Q e Frequência dos treinos 

C/Q 
Frequência dos treinos 

Total ≤ 3x na semana ≥ 3x na semana 
Risco 6 1 7 

85,7% 14,3% 100,0% 
Não Risco 27 26 53 

50,9% 49,1 % 100,0% 
Total 33 27 60 

55% 45% 100,0% 
Fonte: o próprio autor 

 

Na Tabela 13 estão apresentados os resultados do Teste Exato de Fisher. Dentre as 

tentativas de associação, apresentaram significância associação entre a Classificação do IMC 

e a variável Classificação RCQ, e a Classificação do IMCe a Classificação CC, as demais 

associações não demonstraram haver significância (Tabela 13). 
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  Tabela13:Resultados do Teste Exato de Fisher 
 

Variáveis Nível descritivo (p) 
Classificação IMC e Classificação diabetes 0,676 
Classificação IMC e Classificação RCQ 0,016 
Classificação IMC e Classificação CC 0,001 
Classificação IMC e IMR 0,887 
IMR e Dor 0,100 
Lesão e OP 0,787 
Lesões e Duração dos treinos 0,601 
Lesões e Frequência dos treinos 0,204 
Classificação RCQ e Duração dos treinos 0,570 
Classificação RCQ e Frequência dos treinos 0,080 

  Fonte: o próprio autor.   
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6. DISCUSSÃO 
 

Os principais resultados deste estudo mostraram que 33% dos corredores de rua 

recreacionais da Baixada Santista já apresentaram lesões sendo 40% destas distensões 

musculares. Não observou-se associação entre lesões e os fatores intervenientes (treinamento) 

mas houve relação entre a classificação do IMC e Relação C/Q, assim como na associação 

entre IMC e CC. 

Em consonância com outros estudos observados até o momento (PAZIN et al, 

2008; OLIVEIRA et al, 2012; FERREIRA et al, 2012; LUCIANO E LARA, 2012; ISHIDA 

et al, 2013; FERNANDES et al, 2014; SOUZA et al, 2014; RANGEL E FARIAS, 2016), o 

presente estudo evidenciou prevalência de participantes homens (81,7%), no entanto, em 

porcentagem maior, provavelmente pela média de idade avançada em relação aos estudos 

apresentados na literatura. 

A prevalência de hipertensão (auto-referida) foi de 30%, sendo que 21,7% 

apresentaram valores de pressão arterial elevados no dia da avaliação, demonstrando valores 

menores dos observados pelo estudo de Ishida et al. (2013), no qual observou-se que  38,5% 

dos participantes foram classificados como hipertensos, e 42% estavam com a PA acima dos 

limites de normalidade no dia da avaliação. 

Sendo assim, dentre os participantes que não declararam ter hipertensão, alguns 

indivíduos apresentaram valores elevados da pressão arterial, e dentre os participantes auto-

declarados hipertensos, também houve pressões arteriais com valores acima da normalidade, 

sendo importante ressaltar que alguns indivíduos não haviam ingerido o medicamento anti-

hipertensivo antes do horário da avaliação. A esta informação ressalta-se que Forjaz et al. 

(2002) observaram em seu estudo que 33% dos indivíduos praticantes de atividades físicas e 

declarados como saudáveis, apresentaram valores elevados de pressão arterial e não realizam 

acompanhamento.  

Em relação ao percentual de gordura, o estudo de Simões e Fernandes Filho 

(2017), o qual comparou o IMC com indicadores antropométricos de adiposidade em idosos 

demonstrou que a gordura corporal aumentada revelou indícios de complicações de saúde. 

Neste contexto, observamos no presente estudo que 28,3 % da amostra apresentou sobrepeso 

ou obesidade, sendo classificada como risco aumentado à doenças cardiovasculares. Esse 

dado se mostra relevante uma vez que 55% dos participantes deste estudo correm por motivos 

de saúde. 
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Em relação à distribuição de gordura corporal, indicada pela medida da 

circunferência abdominal, 26,7% dos indivíduos avaliados no presente estudo demonstraram 

acúmulo de gordura na região central ou tronco apresentado risco elevado para doenças 

cardiovasculares. Esta porcentagem pode ser considerada baixa, quando comparada ao estudo 

de Silva (2015), no qual 67,4% da amostra apresentaram riscos moderados e elevados, e 

quando comparada ao estudo de Simões e Fernandes Filho (2017), no qual as variáveis 

antropométricas obtidas por idosos predizem aumento de gordura corporal, de IMC e da 

RC/Q. Uma das hipóteses para a elevação dos valores da circunferência abdominal, relaciona-

se a alterações comportamentais, alimentação desequilibrada e uma maior tendência ao 

acúmulo de gordura abdominal que são características desta população (OLIVEIRA et al, 

2013), o que pode explicar os valores observados no presente estudo, entre a associação do 

IMC e a circunferência abdominal, e IMC e a relação cintura e quadril. Além disso, quanto 

maior o IMC e valores de circunferência abdominal, há maior risco para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e mortalidade por todas as causas, recebendo 

classificação de risco elevado para doenças cardiovasculares de acordo com as Diretrizes 

Brasileiras de Obesidade (2016). 

Em relação ás variáveis relacionadas às lesões, a maior ocorrência foi observada 

na articulação do tornozelo e no pé (35%), seguido da perna (30%), região anterior da coxa 

(25%) e o joelho com (10%), o que contradiz o estudo de Oliveira et al. (2012), Fernandes et 

al. (2014) e Gonçalves et al. (2016) os quais relatam que o maior índice de lesão foi 

encontrado na articulação do joelho. Esse dado pode ter ocorrido, pois treinos de corrida em 

superfície de menor impacto (como areia) pode ter efeito protetor para a articulação do joelho, 

e treinos. Treinos de corrida realizados em superfície mais rígida propicia maior impacto 

sobre as articulações, sobretudo quando associada a volumes acentuados durante os treinos 

(ISHIDA et al. (2013), e considerando-se as forças de reação do solo que se propaga por todo 

os membros inferiores, predispõe ao surgimento acentuado de lesões. Sendo que treinos 

realizados na grama, são favoráveis por apresentar capacidades absorventes, porém também 

prorrogam a corrida e é diferenciada pelos praticantes como pejorativo ao seu treinamento 

(MADEIRA e ARAÚJO, 2014). 

Dentre os 35% dos indivíduos que relataram maiores acometimento na região do 

tornozelo e pé, 25% relataram apresentar dor aguda inespecífica em região plantar. De acordo 

com Hespanhol Júnior et al. (2011) a carga gerada pela corrida aplicada repetidas vezes sobre 

a fáscia plantar pode explicar o fato da presença de dor, seguida da obtenção de diagnóstico 

de fascite plantar, que está entre as principais lesões em corredores (LUCIANO e LARA, 
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2012; HESPANHOL JÚNIOR, et al, 2012; SOUZA et al, 2013). Porém, quando os 

indivíduos avaliados foram questionados sobre o acompanhamento médico para 

esclarecimento e tratamento da sintomatologia álgica, os mesmos referem não realizar o 

acompanhamento, e dizem se adaptar á intensidade da dor. 

Em relação á pratica de outra atividade complementar, a musculação foi a mais 

citada pelos participantes (74,40%). Este dado é consonante, mas está acima dos valores 

observados ao estudo de Rangel e Farias (2016), no qual 55,2% dos homens e 44,4% das 

mulheres relatam realizar a musculação como forma de prevenção para lesões. Essa 

ocorrência pode ser devido ao fato de que em nosso estudo analisamos corredores idosos que 

provavelmente se beneficiam mais dessa prática para manter os treinos de corrida e prevenir 

possíveis lesões, diferente dos participantes do estudo de Rangel e Farias, (2016) o qual 

incluiu em sua amostra adultos e idosos (idade entre 18 e 70 anos, representando  média de 

37,4 anos para os homens e 33,7 para as mulheres). 

Os motivos que levaram os participantes deste estudo a realizar a prática da 

corrida de rua foram em sua maioria pela saúde (55%) e (20%) pelo condicionamento físico. 

Esses dados concordam com os resultados obtidos por Ishida et al. (2013), apesar de grande 

diferença percentual sendo que 21,3% dos participantes optaram pela prática da corrida por 

saúde e 21,3% por um melhor condicionamento físico. Essa diferença pode ter ocorrido pois a  

amostra estudada por Ishida et al era somente composta de adultos (média de 39±13 anos) e 

do gênero masculino. Os demais voluntários, em ambos os estudos, optaram por outros 

motivos como pela auto-estima. 

Dos indivíduos avaliados, 53,3% correm com orientação profissional, resultado 

este um pouco acima ao relatado no estudo de Rangel e Farias (2016), o qual apresentou 46% 

de seus voluntários acompanhados por profissionais de educação física ou em assessorias de 

corridas. No presente estudo, os participantes que não possuem orientação profissional 

(46,7%) relatam que são capazes de realizar o próprio treino, o que os torna mais suscetíveis a 

prática irregular e com maior risco a própria saúde. Sendo assim, o número de indivíduos sem 

orientação profissional mesmo que elevado, apresenta-se mais favorável em relação ao estudo 

de Ishida et al. (2013), no qual 60,8% realizavam a prática da corrida sem orientação 

profissional. Essas diferenças transitam no limite da contradição, pois presume-se que quanto 

mais idoso mais seja prudente o acompanhamento de um profissional. Por outro lado, os 

relatos colhidos aqui mostram que o fato de idosos terem anos de experiência prática, faz com 

que os mesmos entendam serem capazes de auto prescrição e monitoramento deixando de 

terem acompanhamento profissional. 
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Outro dado importante foi que no presente estudo, a superfície, ou local de 

treinamento mais utilizado pelos participantes foi à praia/areia (66,7%). Esses dados são 

diferentes dos resultados apresentados por outros estudos nos quais os participantes 

apontaram preferência pela prática da corrida em superfície de maior dureza como geralmente 

em ruas, avenidas, rodovias e estradas (HESPANHOLJÚNIOR et al 2012; ISHIDA et al. 

2013). O fato dos praticantes deste estudo terem a opção de corrida na areia da praia traz uma 

informação diferenciada, pois os mesmos podem estar sendo beneficiados por essa condição 

uma vez que os dados sobre locais de lesão e tipos de lesões vistos aqui são diferentes de 

outros estudos, como já mencionado. Este foi o motivo deste estudo ter sido realizado 

somente com indivíduos residentes no litoral e idosos. 

Outro valor preocupante observado é a sintomatologia álgica persistente nos 

corredores (21,7%), principalmente após uma corrida longa, onde as regiões anatômicas mais 

acometidas são os pés (53,8%) e os joelhos (46,2%), sendo que no estudo de Rangel e Farias 

(2016), 38,8% dos participantes apresentaram a região lombar como local mais acometido. 

Em relação á correlação de classificação do IMC e a resposta positiva ou negativa 

do questionário IMR, ou seja, presença ou ausência de lesão observou-se que não houve 

associação significativa, dado este que corrobora com o estudo de Rangel e Farias (2016) o 

qual também não demonstrou haver esta associação de forma significativa (p = 0,580). 

Outros estudos vêm se desconsiderando a hipótese de que os corredores se 

lesionem pela utilização de calçados não apropriados para a prática da corrida, e estima-se que 

as lesões estejam relacionadas ás variáveis de treinamento, como distância, velocidade, 

frequência semanal de treinos e tempo de treinamento (RANGEL e FARIAS, 2016; SOUZA 

et al., 2014). No estudo de Rangel e Farias (2016), o qual procurou correlacionar à incidência 

de lesões e a distância média diária percorrida, observou-se correlação positiva, mas não 

significativa (p = 0,226), dado similar as variáveis analisadas ao presente estudo. Além disso, 

tanto no estudo de Rangel e Farias (2016) como no presente estudo, observou-se que houve 

uma tendência de que quanto maior a frequência semanal de treinos, maior será a 

probabilidade do surgimento de lesões, além de que quanto menor a duração e a frequência de 

treinos, mais os indivíduos se tornarão sujeitos a riscos cardiovasculares, porém essas 

correlações não foram significativas em ambos os estudos.  

Por fim, este estudo apresentou resultados importantes para a contribuição perante 

a discussão e o atual estado da arte sobre corredores de rua e saúde, principalmente para com 

o público idoso. No entanto, tem como limitação o reduzido n amostral, a amostra 
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heterogênea e ausência de controle no horário da medicação, não permitindo maiores 

extrapolações dos resultados aqui encontrados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, que 33% dos corredores de rua recreacionais da Baixada Santista já 

apresentaram lesões sendo 40% destas distensões musculares. Não observou-se associação 

entre lesões e os fatores intervenientes (treinamento) assim como entre riscos cardiovasculares 

e variáveis do treinamento.  

Porém, houve relação positiva entre a classificação do IMC e RC/Q assim como 

na associação entre IMC e CC o que nos permite afirmar que aqueles praticantes que possuem 

maiores escores no IMC, RC/Q ou CC, possuem maior risco cardiovascular. Desse modo, esta 

população deve estar atenta às condições de prática da modalidade, sendo desejável a 

orientação, prescrição e acompanhamento por parte de profissionais da área da saúde. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo 1- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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Anexo 2 - INQUÉRITO DE MORBIDADE REFERIDA 

 

Identificação:________________________________________________________________ 

Idade: ___________ Dominância: (  )  E  (  ) D       Anos de Treinamento:________________ 

 

Presença de lesões desportivas na temporada: 

(  ) Sim (  ) Não 

Se sua última resposta foi SIM, escreva no quadro abaixo, sobre as informações da lesão 

(local anatômico, mecanismo, momento, gravidade, retorno às atividades normais e 

recidivas), com a respectiva identificação numérica, presente no segundo quadro. 

Características das Lesões 
Variáveis Lesões desportivas 

Identificação da lesão 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

A- Tipo de Lesão       

B- Local Anatômico      

C- Mecanismo de Lesão      

D- Período de treinamento      

E- Retorno às atividades normais       

F- Gravidade da Lesão      
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Codificação das Variáveis 
A - Tipo de Lesão B – Local Anatômico C – Mecanismo de Lesão 

1 - Distensão Muscular 1 – Ombro 1 - Início da corrida 

2 - Contratura Muscular 2 – Braço 2 – Durante corrida leve 

3 – Tendinopatia 3 – Cotovelo 3 – Durante corrida rápida 

4 – Entorse 4 – Antebraço 4 - Parada brusca 

5 – Mialgia 5 – Punho 5 – Queda 

6 – Periostite 6 – Mão 6 - Alongamento 

7 – Sinovite 7 – Tórax 7 - Outro 

8 – Fratura 8 – Abdome  

9 – Bursite 9 - Região lombar   

10 - Dor Aguda inespecífica 10 - Região cervical  

11 -Dor Crônica Inespecífica 11 – Quadril  

 12 - Coxa anterior  

 13 – Joelho  

 14 – Perna  

 15 – Tornozelo  

 16 – Pé  

D- Período de treinamento E– Retorno às atividades 
normais 

F – Gravidade da Lesão 

1- Ínicio do ano 1 – Assintomático 1 - Nenhum dia 

2 – Meio do ano 2 – Sintomático 2 - Mínima (1 a 3 dias) 

3 – Fim do ano 3 - Não retornou 3 - Leve (4 a 7 dias) 

  4 - Moderada (8 a 28 dias) 

  5 - Grave (>28 dias) 

 
Características do treinamento 

Distância percorrida (Km) (Km por semana) 
Duração do treino (min) (Min por treino) 
Velocidade da corrida (Km/h)  
Frequência semanal de treino (     ) < 3 dias        (     ) > 3 dias        
Tipo de superfície de corrida (     ) rua/calçada                (     ) praia/areia 
Tipo de calçado/ descalço (     ) tênis para corrida    (     ) tênis de passeio (     ) 

descalço 
Treinamento supervisionado (     ) sim               (     ) não 
Prática de outras atividades (     ) musculação (     ) natação (     ) pilates  (     ) outros 
Motivos que o levaram a praticar a 
corrida 

(      ) condicionamento físico        (      ) convívio social 
(      ) saúde                                     (      ) lazer  
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10. APÊNDICES 
 

Apêndice 1- TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado (a) a participar da presente pesquisa, intitulada “Fatores de riscos para lesões e de doenças 
cardiovasculares em idosos corredores de rua recreacionais”. Estudos têm mostrado a importância do exercício físico na 
prevenção de doenças crônicas e melhora na qualidade de vida. Sendo assim o objetivo deste estudo é identificar e analisar a 
prevalência das principais lesões em corredores de rua idosos e os respectivos fatores intervenientes (treinamento). Assim 
como identificar riscos cardiometabólicos destes praticantes. 
Participando de nossa pesquisa, você realizará uma anamnese. E um questionário que têm a finalidade de avaliar nível de 
atividade física, a quantidade e tipos de lesões que cada indivíduo é acometido. 
Segue a descrição dos procedimentos: 

a) Anamnese: Serão coletados dados pessoais, antecedententes pessoais, hábitos nutricionais, medicamentos e 
sinais vitais. 

b) Questionário: Para identificar os níveis de lesões e a localização das lesões será utilizado Inquérito de Morbidade 
Referida. 

c) Será avaliado os seguintes dados antropométricos: Massa corporal (kg) e estatura (m), Circunferência da cintura; 

circunferência de pescoço; Circunferência de quadril e comprimento de membros inferiores. 

GARANTIAS DO PARTICIPANTE: 
I) Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade: Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo serão 
analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a sua identificação ou de outros participantes em 
nenhum momento; 
II) Garantia de plena liberdade do participante da pesquisa: o participante pode recusar-se a participar ou retirar seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 
III) Uso de dados e materiais coletados: o participante tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim 
como qualquer material coletado, só serão utilizados neste estudo. 
IV) Despesas e compensações: não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 
haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 
V) Riscos e desconfortos: Em decorrência dos procedimentos acima citados espera-se o desconforto ocasionado durante a 
aplicação dos procedimentos e possíveis emoções durante a aplicação dos questionários. 
VI) Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: a qualquer momento, o participante tem o direito de acesso aos 
resultados parciais das pesquisas. 
VII) Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando o estudo for finalizado, o participante será informado 
sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo. 
VIII) Garantia de acesso à informação: em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Prof. Dr. Ricardo Luís Fernandes 
Guerra, que pode ser encontrado na unidade da Unifesp Campus Baixada Santista, situado à Avenida Dona Ana Costa, 95 – 
Vila Mathias, Santos/SP - CEP: 11060-001 - Telefone: 11-99133-0491; e/ou Paloma Silva Paiva, graduanda do Curso de 
Fisioterapia – UNIFESP, telefone 11-95391-9812. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, 
FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 
IX) Duas vias: Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o participante e a 
outra com o pesquisador. Todas as páginas encontram-se enumeradas, e deverão ser rubricadas no momento de aplicação do 
TCLE, tanto pelo pesquisador quanto pelo participante. 
X) Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo, o participante 
será encaminhado à unidade de saúde mais próxima acompanhado de integrante da pesquisa. 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 
estudo ”Fatores de riscos para lesões e de doenças cardiovasculares em idosos corredores de ruarecreacionais”. Eu 
discuti com o pesquisador Paloma Silva Paiva sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
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_______________________________             Data: ____/____/____ 
Assinatura do Voluntário 
 
 
 
 
_______________________________             
Assinatura da Testemunha  
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa 
ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 
 
________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável     Data: ____/____/____                             
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Apêndice 2 -ANAMNESE          

         Data_____/_____/_____ 

Dados Pessoais 

Nome: Idade: anos 

Telefone para contato: Email para contato: 

Escolaridade: Profissão: 

Antecedentes Pessoais 

Patologias Pregressas: 

 

Intervenções cirúrgicas () Não ( ) Sim Qual? 

Problema articular em membros inferiores? () Não ( ) Sim Qual? 

Dor em membros inferiores?() Não ( ) Sim Onde? 

Sofreu alguma fratura?() Não ( ) Sim Onde? 

Sofreu queda recentemente?() Não ( ) Sim 

Hábitos e Vícios 

() Não tabagista (  ) Tabagista  Freqüência? Há quanto tempo? 

() Ex-tabagista. Parou há quanto tempo? 

Etilismo? ( )Não (  )Sim  

Hábitos Nutricionais 

Alimentares: () boa ( ) regular ( ) ruim. Quantas refeições/dia? 

Ingestão hídrica: () boa ( ) regular ( ) ruim. Quantos litros? 

Medicamentos 

(    ) Hipertensão. Qual? 

(    ) Diabetes. Qual? 

Sinais Vitais 

PA: ___________mmHg FC: ___________bpm 

Dados Antropométricos 

Estatura: __________mMassa Corporal:_____________KgIMC: _____________Kg/m² 



45 
 

Circunferência Pescoço (CP):Cintura (CC):                               Quadril (CQ): 

Gordura total:             

%H²O:  

Massa Magra:                 
 

 

 


