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RESUMO

Introdução: A prática regular de atividades físicas está relacionada com menor
mortalidade e diversos benefícios para a saúde. A corrida é um dos esportes mais
praticados em todo o planeta. Apesar de seus benefícios, a corrida está relacionada
com alta incidência de lesões, que podem causar desmotivação e parada temporária
ou permanente da prática esportiva, além de ser um problema para a saúde e
finanças. Com alta disseminação de smartphones na atualidade, tem se
popularizado o uso de aplicativos de saúde e dentre eles os aplicativos de exercícios
físicos, que estão relacionados a um maior nível de atividade física entre usuários.
Ainda faltam estudos que avaliaram a relação entre o uso de tais aplicativos e a
ocorrência de lesões musculoesqueléticas em corredores amadores. Objetivos:
investigar a associação entre o uso de aplicativos de smartphone relacionados à
corrida e a ocorrência de lesões musculoesqueléticas em praticantes de corrida não
supervisionada. O objetivo secundário foi avaliar quais outras variáveis estudadas
estavam associadas com a ocorrência de lesões musculoesqueléticas relacionadas
à corrida. Métodos: Este é um estudo observacional transversal, analítico e
descritivo, utilizando amostra obtida por meio de divulgação em redes sociais, que
responderam a questionário disponibilizado pela plataforma REDCap. Foram
recrutados adultos que relataram praticar um mínimo de 150 minutos de corrida não
supervisionada por semana há pelo menos um ano. Foram incluídos no estudo 146
participantes, que responderam a questionários sobre suas informações pessoais,
sobre risco cardiovascular, sobre a presença de doenças pulmonares, sobre a
atividade física habitual, sobre o uso ou não de aplicativos relacionados à corrida e,
por fim, a um questionário sobre a prática de corrida e a ocorrência de lesões
relacionadas a ela. As variáveis estudadas com associações mais significativas com
o histórico de lesões foram incluídas como covariáveis em modelo de regressão
logística multivariada, considerando o uso de aplicativos como principal preditor e as
lesões musculoesqueléticas como desfecho. Resultados: Em nossa amostra
observamos na análise univariada tendência de maior proporção de sujeitos que
relataram lesões prévias entre os usuários de aplicativos relacionados à corrida
(17,8% vs 8,2%; p = 0,08). Embora sugestivo de associação, o odds ratio (OR) não
atingiu significância estatística (OR, 2,4: Intervalo de Confiança de 95%, 0,822 -
7,007). Após análise multivariada, os principais preditores das lesões foram a
frequência semanal de treinos (0,563: 0,358 - 0,887) e a dislipidemia (5,881: 1,255 -
27,557). Embora não tenha atingido significância estatística, o uso de aplicativos
associou-se com aumento da chance de lesões musculoesqueléticas (3,232: 0,882 -
11,848; p = 0,077). Conclusões: Nossos resultados preliminares sugerem que o uso
de aplicativos relacionados à corrida por corredores amadores está associado com
maior chance de lesões, que é potencializada pela presença de dislipidemia. A maior
frequência semanal de treinamentos pode proteger os corredores de lesões
musculoesqueléticas. Os aplicativos relacionados à corrida devem, portanto, ser
desenvolvidos com maior base científica e maior participação de especialistas em
ciências do movimento humano e provavelmente não excluem a necessidade de
acompanhamento presencial de profissionais capacitados. Descritores: lesões
esportivas; corrida; aplicativos móveis; saúde; smartphone



ABSTRACT

Introduction: The regular practice of physical activities is related to lower mortality
and several health benefits. Running is one of the most popular sports on the planet.
Despite its benefits, running is related to a high incidence of injuries, which can
cause demotivation and temporary or permanent stop from sports practice, in
addition to being a problem for health and finances. With the high spread of
smartphones nowadays, the use of health apps has become popular, including
physical exercise apps, which are related to a higher level of physical activity among
users. Studies evaluating the relationship between the use of such applications and
the occurrence of musculoskeletal injuries in runners are still lacking. Objectives: to
investigate the association between the use of running-related smartphone apps and
the occurrence of musculoskeletal injuries in unsupervised runners. The secondary
objective was to assess which of the other variables studied were associated with the
occurrence of running-related musculoskeletal injuries. Methods: This is a
cross-sectional, analytical and descriptive observational study, using a sample
obtained through dissemination on social networks, which answered a questionnaire
provided on the REDCap platform. Adults who reported practicing a minimum of 150
minutes of unsupervised running per week for at least one year were recruited. 146
participants were included in the study, who answered questionnaires about their
personal information, about cardiovascular risk, about the presence of lung diseases,
about habitual physical activity, about the use or not of running-related apps and,
finally, a questionnaire about the practice of running and the occurrence of injuries
related to it. The variables studied with the most significant associations with the
history of injuries were included as covariates in a multivariate logistic regression
model, considering the use of applications as the main predictor and musculoskeletal
injuries as the outcome. Results: In our sample, we observed in the univariate
analysis a trend towards a higher proportion of subjects who reported previous
injuries among users of running-related applications (17.8% vs. 8.2%; p = 0.08).
Although this is suggestive of an association, the odds ratio (OR) did not reach
statistical significance (OR, 2.4: 95% confidence interval, 0.822 - 7.007). After
multivariate analysis, the main predictors of injuries were weekly training frequency
(0.563: 0.358 - 0.887) and dyslipidemia (5.881: 1.255 - 27.557). Although it did not
reach statistical significance, the use of apps was associated with an increased
chance of musculoskeletal injuries (3.232: 0.882 - 11.848; p = 0.077). Conclusions:
Our preliminary results suggest that the use of running-related apps by amateur
runners is associated with a greater chance of injury, which is enhanced by the
presence of dyslipidemia. A higher weekly frequency of training can protect runners
from musculoskeletal injuries. The running-related apps must, therefore, be
developed with a greater scientific base and greater participation of specialists in the
sciences of human movement and probably do not exclude the need for face-to-face
attention by trained professionals. Key-words: athletic injuries; running; mobile
applications; health; smartphones.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) Cerca de 23%

dos adultos são insuficientemente ativos fisicamente, com proporções que chegam a

80% em algumas subpopulações. Ainda segundo a OMS (2020), cerca de 5 milhões

de mortes anuais poderiam ser evitadas se a população fosse mais ativa

fisicamente.

A prática de atividade física contribui com a prevenção de diversas doenças

crônicas, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, e está associada com

menor risco de morte prematura (LEE et al., 2012). Além disso, a prática aumentada

de atividades físicas traz benefícios para a saúde mental do praticante, como

melhoria no humor e redução de sintomas em depressão e ansiedade (ROSS;

HAYES, 1988). Para atingir estes benefícios, a OMS (2018) recomenda a adultos

com idade de 18 a 64 anos mínimos de 150 minutos semanais de atividade física

aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos semanais de atividade física

aeróbica de intensidade vigorosa ou ainda um combinado equivalente entre ambas.

Para obter mais benefícios para a saúde, a Organização recomenda que estes

números aumentem para o dobro.

A prática da corrida pode ser uma forma para que as pessoas atinjam as

recomendações citadas. Esta é uma atividade física interessante por ser praticável

para a população fisicamente apta independentemente de idade, sexo e status

socioeconômico, sem a necessidade por infraestrutura, local ou horário específicos,

sendo uma prática altamente acessível tanto para corredores experientes como

novatos (JANSSEN et al., 2017)..Embora seja um esporte muito popular desde os

anos 70, tem-se visto um aumento crescente no número de praticantes de corrida

neste século, sendo atualmente um dos esportes mais praticados em todo o planeta

(FIELDS et al., 2010). Apesar de não haver uma contagem formal no Brasil,

estima-se que entre 5 e 6 milhões de adultos pratiquem corrida (SANTOS, 2016),

com crescimento constante de praticantes e provas (DALLARI, 2009). Com o

aumento no número de corredores, foram observadas por Sanfelice et al. (2017)

mudanças no perfil da população praticante, havendo outras motivações além da
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performance, como a busca por melhora no condicionamento físico, na qualidade de

vida e o emagrecimento.

Apesar de a prática esportiva ser uma forma de alcançar melhor estado de

saúde, a proporção de lesões entre os praticantes de esportes em geral pode chegar

a 94,4% (REINKING, 2006). Lun et al. (2004) descreveu uma incidência de 79% de

lesões no membro inferior em corredores de alta distância num intervalo de seis

meses. A revisão sistemática de Videbæk et al. (2015) encontrou incidência de 17,8

lesões a cada 1000 horas de corrida entre iniciantes. Segundo outro estudo

(HRELJAC, 2004), cerca de 70% dos corredores profissionais ou amadores poderão

sofrer alguma lesão em um ano, enquanto em treinamentos direcionados para

maratona essa proporção pode subir para até 90% (SATTERWHAITE et al.,1996).

A ocorrência de lesões pode diminuir o prazer nos exercícios físicos, levando

a paradas temporárias ou até permanentes da prática de corridas, além de aumento

de custos por necessidade de atendimento de saúde e/ou ausência no trabalho

(VAN DER WORP et al., 2015). Por estas razões, a ocorrência de lesões

relacionadas à prática de atividades físicas configura uma importante questão de

saúde pública.

Ainda segundo van der Worp et al. (2015), um importante fator de risco para

as lesões nas corridas é a ocorrência de erros de treino, evidenciando que a prática

esportiva não supervisionada pode acarretar em aumento de lesões. Baixa idade e

falta de experiência são outros importantes fatores associados à ocorrência de

lesões pelo estudo citado. van Gent et al. (2007) dividiram os fatores determinantes

para lesões na corrida em quatro categorias: 1) fatores pessoais (como idade, sexo,

altura e genética), 2) fatores de corrida/treinamento (como dias de corrida por

semana, distância percorrida, calçados, velocidade), 3) fatores de saúde (como

histórico de comorbidades e lesões prévias) e 4) estilo de vida (como andar de

bicicleta e alcoolismo). A maioria das lesões relacionadas à corrida pode ser

prevenida por meio de supervisão profissional e avaliação adequada (SHAHZAD et

al., 2020), o que torna a ausência de profissionais um fator que aumenta o risco para

lesões.
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A provisão de serviços ou informações de saúde via mensagens de texto,

internet móvel ou aplicativos de celular formam a chamada mHealth

(VANGEEPURAM et al., 2018). Esta pode ajudar as pessoas com prescrição de

exercícios, dieta, controle do peso, alívio de stress e monitoramento do sono

(HIGGINS, 2016), sendo uma opção que pode trazer diversos benefícios para

corredores. No Brasil, existem atualmente cerca de 220 milhões de smartphones

(MEIRELLES, 2018), mais de um por habitante, número que torna o uso de

aplicativos de saúde uma forma acessível a uma grande parcela da população para

auxiliar na melhoria da saúde. Em 2016 foram encontrados 105.000 (Play Store) e

126.000 (AppleStore) aplicativos relacionados à mHealth, sendo 31% deles

aplicativos para condicionamento e atividade física (RESEARCH2GUIDE, 2016).

Segundo Dallinga et al. (2018) 50% a 75% dos participantes de eventos de

corrida usam aplicativos específicos para correr, e segundo Janssen et al. (2017) os

mais populares são Runkeeper, Runtastic e Nike+ Running, aplicativos de

monitoramento de atividade, também possuindo definição de metas, feedbacks das

atividades e planos de treino pré-estabelecidos que objetivam motivar e melhorar a

performance do usuário. Um estudo anterior (LITMAN et al., 2015) mostrou que o

uso destes aplicativos está relacionado a maior nível de atividade física e menor

Índice de Massa Corporal (IMC), indicando que são ferramentas úteis tanto para a

população ativa quanto para a sedentária. Ainda segundo Janssen et al. (2017),

jovens adultos e corredores pouco experientes têm se mostrado mais dispostos a

adotar o uso dos aplicativos em suas práticas.

Diversos aplicativos possuem, entre suas ferramentas, a presença de

treinadores virtuais e diferentes planejamentos para a prática (HIGGINS, 2016). As

lesões são frequentemente associadas à sobrecarga, que ocorre por meio de fatores

como frequência, duração, distância e velocidade da corrida (HRELJAC, 2004).

Posto isso, é possível dizer que os aplicativos voltados para a corrida possuem

potencial para oferecer uma importante orientação aos praticantes, com potencial

para ajudar na redução na ocorrência de lesões.

Ainda não há clareza na literatura sobre o impacto real da utilização dos

aplicativos na prevenção de lesões associadas à corrida. Foi visto que os aplicativos

relacionados à corrida possuem ferramentas que tem potencial contribuir para a
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prática esportiva e orientar o treinamento, portanto a hipótese do estudo é que o uso

destes pode contribuir com uma menor ocorrência de lesões em corredores

amadores sem supervisão profissional, se comparados aos que correm sem

qualquer tipo de supervisão.



12

2. JUSTIFICATIVA

Já foi sugerido que o maior potencial de smartphones na atividade física é a

capacidade de atingir populações com acesso restrito a informações e ao sistema de

saúde (PRATT et al., 2012). Desta forma, este estudo pode, por meio de seus

resultados, fornecer importantes informações para desenvolvedores de tais

aplicativos, profissionais da saúde e corredores sem acesso a supervisão

profissional.
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3. OBJETIVOS

O objetivo primário deste estudo foi investigar a associação entre o uso de

aplicativos de smartphone relacionados à corrida e a ocorrência de lesões

musculoesqueléticas em praticantes de corrida não supervisionada. Como objetivo

secundário, este estudo visou avaliar quais outras variáveis estudadas estavam

associadas com a ocorrência de lesões musculoesqueléticas relacionadas à corrida.
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4. MÉTODOS

4.1. Tipo de estudo

Este é um estudo observacional transversal, analítico e descritivo, utilizando

amostra obtida por meio de divulgação em redes sociais. Os sujeitos responderam a

um questionário online por meio da plataforma REDCap. O presente estudo é parte

do Estudo Epidemiológico do Movimento Humano (EPIMOV) da Universidade

Federal de São Paulo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da

UNIFESP (Apêndice B). Parecer: (186.796)

4.2. Sujeitos da Pesquisa

Os participantes poderiam ser moradores de todo o Brasil. Os voluntários

foram convidados a participar do projeto via divulgação em redes sociais (Instagram,

Twitter e Facebook). Todos os interessados foram instruídos a acessar o link do

questionário e foram informados sobre os critérios de inclusão e exclusão do estudo.

Antes de iniciar o preenchimento do questionário, os sujeitos foram apresentados ao

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e só participaram do estudo

após expressarem o consentimento.

4.2.1. Critérios de Inclusão

Os sujeitos deveriam ser adultos alfabetizados com idade de 18 a 80 anos,

que relataram praticar corridas sem a supervisão de um treinador por no mínimo de

150 minutos semanais há pelo menos 12 meses.

4.2.2. Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo aqueles que pararam de responder ao

questionário sem responder ao questionário de lesões e aqueles que se recusaram

a participar ao não concordarem com o TCLE.

4.3. Procedimentos

Um link para o questionário foi disponibilizado ou enviado por meio de redes

sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. O questionário foi dividido em

duas páginas: na primeira, estavam o TCLE, com o qual o sujeito poderia estar ou
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não de acordo, e uma pergunta para checagem inicial dos critérios de inclusão,

perguntando se o participante atingia o mínimo de 150 minutos de corrida semanal

sem supervisão profissional.

Na segunda página, estavam incluídos questionários que visavam obter

informações sobre dados pessoais e antropométricos, risco cardiovascular, presença

de doenças respiratórias, nível de atividade física, o uso de aplicativos voltados para

a corrida e a ocorrência de lesões durante a prática.

4.3.1. Dados pessoais e antropométricos

Os voluntários foram perguntados sobre seus dados pessoais, como nome,

idade, sexo, altura, massa corporal, nível de escolaridade e ocupação atual.

4.3.2. Risco cardiovascular

Foram feitas perguntas sobre dados que poderiam causar risco cardiovascular

ao respondente, como a presença de antecedentes familiares, histórico de

tabagismo e se a pessoa possuía diagnóstico de dislipidemia, hipertensão arterial

e/ou diabetes.

4.3.3. Questionário respiratório

Os respondentes também foram perguntados sobre a presença de doenças

pulmonares e mais especificamente sobre a presença de asma.

4.3.4. Nível de atividade física habitual

Foi aplicada a versão curta do Questionário Internacional de Atividade

Física(IPAQ - versão curta), que consiste em perguntas sobre o tempo gasto em

atividades diárias em diferentes intensidades e avalia o gasto energético total em

Equivalente Metabólico de Tarefa (MET) por minutos por semana.

4.3.5. Questionário sobre aplicativos

Os participantes responderam a perguntas sobre o uso ou não de aplicativos

de smartphones relacionados à corrida e, se sim, há quanto tempo.
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4.3.6. Ocorrência De Lesão Durante Corridas

Foi aplicado um questionário sobre a ocorrência de lesões na prática de

corrida adaptado e traduzido a partir do questionário pré-existente sobre lesões

relacionadas ao exercício de Stathokostas et al. (2012). O questionário inclui

perguntas sobre a prática da corrida, considerando experiência e nível de aptidão, e

as lesões ocorridas nos últimos 12 meses, abordando gravidade e tipo de lesão

sofrida (Apêndice A). Nosso estudo optou por não fornecer uma definição exata do

que seria uma lesão relacionada à corrida, devendo o paciente responder com base

no que ele considerava ser uma lesão.

4.4. Análise estatística

Inicialmente avaliamos os dados descritivamente. As variáveis contínuas

estão apresentadas como média ± desvio padrão, e as variáveis categóricas como

frequência (%). Comparamos os indivíduos com e sem lesão musculoesquelética

utilizando o teste t de Student para as variáveis contínuas e o teste x² para as

variáveis categóricas. Fizemos também uma comparação descritiva entre os

usuários e não usuários de aplicativos em relação às variáveis estudadas usando os

mesmos testes estatísticos. Avaliamos também os valores de odds ratio e seu

intervalo de confiança de 95% da associação entre a presença de lesão

musculoesquelética e as variáveis categóricas estudadas.

As variáveis que apresentaram as melhores associações com a lesão

musculoesquelética após a análise univariada foram selecionadas para inclusão em

modelo de regressão múltipla logística. A multicolinearidade foi investigada

previamente considerando valores de VIF > 4. Considerando o tamanho da amostra

estudada no presente estudo, foi possível incluir o uso de aplicativos como preditor e

mais duas covariáveis no modelo de regressão múltipla logística. A probabilidade de

erro alfa foi estipulada em 5% para todas as análises.
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5. RESULTADOS

5.1. Dados gerais

O número final de participantes neste estudo foi 146. Pouco mais da metade

dos sujeitos eram do sexo masculino. Em sua maioria, os respondentes se

declararam de raça branca, a grande maioria tinha ao menos o Ensino Médio

completo e declarou possuir ocupação. Quanto à prática de corrida, observamos que

a maior parte dos corredores fazia uso de aplicativos em sua prática e 13,7% dos

voluntários relataram ter sofrido uma lesão no corrente ano. (Tabela 1). Algumas das

perguntas não foram respondidas por todos os voluntários, portanto as respostas

ausentes foram omitidas das tabelas e a proporção válida dos respondentes foi

considerada.

A média de idade dos voluntários foi de 39 anos, a massa corporal média foi

73 quilos e a estatura média foi de 1,68 metros. Em média, os corredores tiveram

experiência entre 6 e 7 anos, percorrendo 29 quilômetros por semana, com média

de menos de 4 sessões. O tempo necessário para se percorrer 5 quilômetros, na

média dos participantes, foi de 40 minutos (Tabela 2).

Com relação aos diagnósticos, nas perguntas sobre hipertensão arterial,

diabetes, dislipidemia, tabagismo atual ou no passado, doença respiratória e sobre

asma, sempre houve elevada maioria de respostas negativas. A maioria afirmou

possuir antecedentes familiares para doenças cardiovasculares. (tabela 3).

5.2. Dados sobre lesões

Os usuários de aplicativos representaram 75% dos participantes que

relataram lesões, em comparação aos 55,6% que este grupo representa entre os

que relataram não ter sofrido lesões. Em contrapartida, os não usuários de

aplicativos são 25% dos que relataram lesões musculoesqueléticas e 44,4% dos que

não relataram lesões. Embora a proporção de participantes que relataram lesões

tenha sido superior entre os usuários de aplicativos, os resultados não atingiram

significância estatística (p = 0,08). Os participantes que relataram ter alguma lesão,

em média, eram mais velhos, com menor escore para atividade física habitual

moderada e vigorosa, com menos experiência na corrida, correndo quase uma
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sessão a menos por semana, com uma quilometragem total inferior e um tempo

estimado para percorrer 5 quilômetros sendo significantemente maior. Os números

comparativos entre estes grupos estão expostos na tabela 4.

Todas as lesões exceto por uma foram relatadas como sendo em extremidade

inferior. Dados gerais das lesões estão reportados na tabela 5. As lesões foram, em

maioria, por movimentos repetitivos e mais da metade delas foram musculares,

segundo os participantes. Dos lesionados, 70% disseram ter parado seus treinos por

conta da lesão, sendo a grande maioria por prazo superior a 2 semanas. A causa

para lesão mais frequentemente reportada foi por carga excessiva de treinos.

5.3. Comparativo entre usuários e não usuários de aplicativos

Os grupos tiveram dados pessoais, em geral, semelhantes. O escore para

atividade física vigorosa foi maior entre os usuários de aplicativos. Os usuários de

aplicativos eram, em média, menos experientes que os não usuários na corrida, e

corriam mais quilômetros semanais, com o mesmo número de seções. Os números

comparativos entre estes grupos estão expostos na tabela 6.

5.4. Fatores associados à ocorrência de lesões

A associação univariada entre o uso de aplicativos e a ocorrência de lesões

musculoesqueléticas foi positiva com OR = 2,4 (Intervalo de Confiança de 95%,

0,822 - 7,007; p = 0,109), porém não atingiu significância estatística. Após análise

multivariada, os principais preditores das lesões relatadas foram a frequência

semanal de treinos (0,563: 0,358 - 0,887) e a dislipidemia (5,881: 1,255 - 27,557).

Embora não tenha atingido significância estatística, o uso de aplicativos associou-se

com aumento da chance de lesões musculoesqueléticas (3,232: 0,882 - 11,848; p =

0,077) (tabela 7).
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Tabela 1 - Variáveis Descritivas

Variável Opção N Proporção válida
(%)

Sexo Masculino 78 53,8

Ocupação

Sem ocupação 17 11,7

Ocupado 120 82,8

Não ativo/estudante 8 5,5

Raça

Branco 89 62,2

Preto 10 7,0

Pardo 44 30,8

Escolaridade

Fundamental
incompleto 1 0,7

Fundamental
completo 3 2,1

Médio incompleto 1 0,7

Médio completo 19 13,0

Superior incompleto 28 19,2

Superior completo 56 38,4

Especialização 27 18,5

Mestrado 7 4,8

Doutorado 4 2,7

Uso de aplicativos Sim 85 58,2

Lesão nos últimos
12 meses Sim 20 13,7
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Tabela 2 - Variáveis Contínuas

Variável Média ± desvio padrão

Idade (anos) 39,38 ±11,67

IMC (kg/m²) 25,71 ± 3,37

Caminhada (METs/min/semana) 2084,90 ± 2582,02

Atividade física moderada
(METs/min/semana) 2580,49 ± 4561,21

Atividade física vigorosa
(METs/min/semana) 4690,22 ± 8094,07

Experiência na corrida (anos) 6,74 ± 8,23

Distância percorrida (km/semana) 29,09 ± 22,29

Frequência (sessões/semana) 3,71 ± 1,37

Tempo estimado para correr 5
quilômetros (minutos) 40,15 ± 57,18

Número de lesões entre os que
sofreram alguma (lesões) 1,42 ± 0,69

Tabela 3 - Questionário de saúde

Variável N Proporção válida (%)

Antecedentes familiares 78 55,2

Hipertensão 17 11,6

Dislipidemia 16 11

Diabetes 7 4,8

Tabagismo 6 4,1

Ex-tabagista 17 11,6

Doença pulmonar 23 15,8

Asma 22 15
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Tabela 4 - Comparativo entre lesionados e não lesionados

Variável Lesão Proporção (%) Média ± desvio padrão

Idade (anos)
se lesionou - 41 ± 12

não lesionou - 39 ± 12

IMC (kg/m²)
se lesionou - 26,18 ± 3,69

não lesionou - 25,64 ± 3,33

Têm dislipidemia
se lesionou 25 -

não lesionou 8,8 -

Têm doença
pulmonar

se lesionou 20 -

não lesionou 15,9 -

Atividade Física
Moderada
(METs/min/
semana)

se lesionou - 1297 ± 1089

não lesionou - 2820 ± 4916

Atividade Física
Vigorosa (METs/min

/semana)

se lesionou - 2829 ± 2787

não lesionou - 5068 ± 8755

Experiência na
corrida (anos)

se lesionou - 5,6 ± 4,7

não lesionou - 7 ± 8,9

Frequência
(sessões/
semana)

se lesionou - 3 ± 1

não lesionou - 4 ± 1

Distância percorrida
(km/semana)

se lesionou - 24 ± 17

não lesionou - 30 ± 23
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Tabela 5 - Dados das lesões

Variável Resposta Quantidade Proporção (%)

Sexo masculino 12 60

Região da lesão
mais grave

Extremidade inferior 19 95

Extremidade superior 1 5

Tecido lesionado
Músculo 12 60

Tendão 4 20

Outros 4 20

Causa da lesão

Carga excessiva de
treino 9 45

Movimentos repetitivos 5 25

Lesão antiga agravada 6 30

Fadiga 5 25

Outras 4 20

A lesão precisou de
cuidados médicos? Sim 9 45

A lesão limitou as
atividades de vida

diárias?
Sim 9 45

Você conseguiu
continuar com os

treinos?
Não 14 70
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Tabela 6 Comparativo entre usuários e não usuários de aplicativos

Variável Uso de
aplicativos Proporção (%) Média ± desvio

padrão

Idade (anos)
usuários - 39 ± 10

não usuários - 39 ± 13

Sexo feminino
usuários 46,4 -

não usuários 45,9 -

IMC (kg/m²)
usuários - 25,93 ± 3,75

não usuários - 25,42 ± 2,78

Ocupados
usuários 84,5 -

não usuários 80,3 -

Têm dislipidemia
usuários 6 -

não usuários 18,0 -

Têm doença
pulmonar

usuários 12,9 -

não usuários 19,7 -

Atividade Física
Moderada

(METs/min/semana)

usuários - 2526 ± 2820

não usuários - 2683 ± 6770

Atividade Física
Vigorosa

(METs/min/semana)

usuários - 5549 ± 9690

não usuários - 3249 ± 4004

Experiência na
corrida (anos)

usuários - 5,6 ± 6,7

não usuários - 9,0 ± 10,4

Sessões semanais
usuários - 4 ± 1

não usuários - 4 ± 1

Distância percorrida
(km/semana)

usuários - 33 ± 25

não usuários - 23 ± 15

Sofreram lesões
usuários 17,6 -

não usuários 8,2 -
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Tabela 7- Regressão múltipla logística com os principais preditores na amostra estudada

Intervalo de
confiança 95%

Variável Coeficiente Erro
padrão Wald P Odds

ratio
Limite
inferior

Limite
superior

Uso de
aplicativo

(sim)
1,173 0,663 3,133 0,077 3,232 0,882 11,848

Sessões
de corrida
/semana

-0,574 0,232 6,140 0,013 0,563 0,358 0,887

Dislipide-
mia (sim) 1,772 0,788 5,055 0,025 5,881 1,255 27,557

Constante -0,395 0,901 0,192 0,661 0,74 - -
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6. DISCUSSÃO

Sob nosso conhecimento, este estudo foi o primeiro a investigar a associação

entre o uso de aplicativos de smartphone relacionados à corrida e a ocorrência de

lesões em corredores amadores não supervisionados. Em nossa amostra, houve

maior proporção de participantes que relataram lesões entre usuários de aplicativos

e associação positiva entre o uso de aplicativos de exercícios físicos e o relato de

lesões musculoesqueléticas, contudo, os resultados tanto da análise não ajustada

quanto da ajustada não atingiram significância estatística. A variável estudada que

mostrou forte associação positiva com ocorrência de lesões relacionadas à corrida

foi a dislipidemia. A frequência semanal de corrida se mostrou inversamente

relacionada às lesões, de modo que mais sessões semanais foram relacionadas a

menor ocorrência de lesões.

Embora a repercussão negativa do uso de aplicativos de exercícios físicos

não tenha se confirmado estatisticamente no relato de lesões musculoesqueléticas,

nossos resultados sugerem que nossa hipótese inicial, provavelmente, não foi

confirmada. Observamos proporção maior de participantes que relataram lesões

entre usuários de aplicativos voltados para a corrida que naqueles que correm sem

qualquer supervisão. Portanto, devemos considerar, antes que exista um estudo

com maior profundidade sobre o assunto, este resultado apenas como um indicativo.

Em nossa amostra, 58,2% dos corredores amadores sem supervisão

profissional faziam uso de aplicativos de smartphone relacionados à corrida, dado

alinhado ao visto na pesquisa de Janssen et al (2017) com corredores de eventos na

Holanda, onde 54,9% dos participantes reportaram o uso de aplicativos de

smartphone relacionados à corrida. Ao contrário do estudo citado, no entanto, em

nossa amostra não existem diferenças significativas entre os sexos para o uso de

aplicativos.

Existem alguns fatores que podem explicar uma maior ocorrência de lesões

naqueles que utilizam aplicativos. Os usuários de aplicativos de corrida são, em

média, menos experientes que os não usuários, mesmo com a média de idade

entre os grupos sendo a mesma. Isto está em linha com o estudo de Janssen et al.

(2017), que viu que corredores menos experientes possuem maior tendência a
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aderir ao uso dos aplicativos. O uso de aplicativos, como já foi visto, contribui

positivamente com a motivação dos usuários. Ao mesmo tempo, o estudo de

León-Guereño, Tapia-Serrano, Sánchez-Miguel (2020) mostrou que uma maior

motivação intrínseca em corredores está relacionada a um maior número de lesões.

Sendo as relacionadas ao monitoramento as ferramentas mais utilizadas, como a

distância percorrida e velocidade (MATTHEWS et al., 2016), o uso de aplicativos

pode estar contribuindo com mais lesões ao dar estas informações para os

corredores sem orientação adequada. A motivação intrínseca, por exemplo, para

atingir maiores distâncias ou velocidades pode levar à ocorrência de lesões com

maior frequência do que quando se faz a prática sem este tipo de informação.

Novos aplicativos relacionados à corrida vêm sendo desenvolvidos ao longo

dos últimos anos, com impacto positivo real ou ao menos em potencial nas lesões

relacionadas à corrida. Balsalobre-Fernández, Agopyan e Morin (2017)

desenvolveram um aplicativo para iPhone para medir a mecânica na corrida com

alta confiabilidade, o que já foi visto como algo importante para a prevenção de

lesões. Aranki et al. (2018) desenvolveram o RunningCoach, um sistema de saúde

móvel que monitora e fornece feedback sobre a cadência da corrida para otimizá-la

e (possivelmente) minimizar as lesões por corrida. Runmerge, um aplicativo

desenvolvido por Kiss et al. (2017), que se propõe a melhorar a consciência corporal

por meio da visualização de seus passos, pode ajudar os corredores a obter uma

melhor experiência de corrida. Para além dos aplicativos, existem inovações que

podem ser importadas para estas áreas. Valsted et al. (2017) desenvolveram o

Strive, um wearable que visa auxiliar os corredores a atingir a respiração rítmica, que

pode reduzir o risco de lesões. Em um estudo com intervenções online que

abordaram fatores de risco pessoais, de treinamento, biomecânicos e relacionados

ao equipamento, foi encontrada uma redução nas lesões relacionadas à corrida de

13% (HESPANHOL JUNIOR; VAN MECHELEN; VERHAGEN, 2017).

A maioria dos aplicativos relacionados à corrida disponíveis se concentram

em recursos persuasivos, como monitoramento, e oferecem poucos recursos ou

nenhum recurso voltado para a orientação personalizada (ARANKI et al., 2018). Van

Hooren et al. (2020) argumentam que um feedback personalizado em tempo real

sobre a carga de trabalho e a técnica de execução poderia ser fornecido com base
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nas preferências, experiências e motivos individuais, e desta forma reduzir a

ocorrência de lesões.

Assim como em relação ao aumento da prática, onde o efeito dos aplicativos

ainda limita-se majoritariamente ao curto prazo (ROMEO et al., 2019), se fazem

necessárias melhorias nos aplicativos voltados para a corrida para proporcionar

prevenção das lesões, com envolvimento mais forte de profissionais com

especialização nas ciências do movimento humano para desenvolvimento das

estratégias e ferramentas.

Embora a literatura ainda não tenha conseguido determinar fatores de risco

para a ocorrência de lesões além da presença de lesão pregressa (SARAGIOTTO et

al., 2014), segundo Shahzad et al. (2020), a maior parte das lesões na corrida está

relacionada a erros de treino e a maioria delas poderia ser prevenida por

treinamento supervisionado e avaliação apropriada. Por mais que nossa pesquisa

tenha focado em corredores sem supervisão profissional, é importante frisar que,

quando for viável, é imprescindível o uso de serviços de treinadores, profissionais de

educação física, fisioterapeutas e/ou demais serviços especializados na corrida.

A prevalência de lesões em nossa amostra pode ser considerada baixa se

comparada a outros estudos, mas a literatura mostra amplo intervalo na prevalência

de lesões relacionadas à corrida. Kluitenberg et al. (2015) descreveram proporções

com ampla variação entre 1,4% a 94,4%. A grande variação pode ser explicada por

diferenças metodológicas, nas quais diferentes estudos possuem diferentes

definições do que são consideradas lesões (FULLER et al., 2006). Não existe

consenso sobre a definição ideal da lesão esportiva, tanto em âmbito geral quanto

específico para diversos esportes, entre eles a corrida. Por exemplo, num estudo de

coorte de Hespanhol Junior, Costa e Lopes (2013), encontraram incidência de 31%,

considerando a definição de lesão que preconizava que houvesse dor

musculoesquelética que impedisse a realização de ao menos uma sessão de

corrida. Já na coorte de Messier et al. (2018), os autores relataram incidência de

66% de indivíduos com ao menos uma lesão (especificamente causada por uso

excessivo). Neste caso considerou-se como lesão a presença de qualquer sintoma,

mesmo que não forçasse uma pausa na atividade, e a graduava de 1 (mais leve) a 3
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(mais grave). Diferentes definições abrem espaço para diferentes dados, portanto

estas devem sempre ser levadas em consideração.

Os estudos também diferem em metodologia e sob qual aspecto avaliam a

ocorrência de lesões. Os estudos citados anteriormente (HESPANHOL JUNIOR;

COSTA; LOPES., 2013; MESSIER et al., 2018) foram prospectivos, avaliando a

ocorrência de lesões e o número de lesões após determinados períodos de tempo,

entre 12 semanas e 24 meses. A pesquisa retrospectiva de Linton e Valentin (2018),

assim como em nosso estudo, perguntou sobre a ocorrência de lesões durante os

12 meses anteriores à resposta do survey. A pesquisa de Kemler et al. (2018)

inquiriu sobre a ocorrência de lesões durante os últimos três meses e com isso

estimou a incidência anual e o número de lesões a cada 1000 horas de corrida. Com

estas enormes diferenças metodológicas, é difícil estabelecer com precisão a

prevalência de lesões desportivas.

Todos os participantes deveriam reportar ao menos um ano de prática de

corrida por pelo menos 150 minutos semanais, o que provavelmente confere certa

experiência e autoconhecimento. Em lesões esportivas num geral, a validade do

auto-relato das lesões foi considerada aceitável se comparada ao relato de

profissionais da saúde (VALURI et al., 205), e o auto-relato de corredores novatos

acerca de lesões na extremidade inferior se mostrou útil no estudo de Smits et al.

(2018). O conceito aberto de lesão permitiu que os participantes reportassem

apenas as lesões que foram consideradas relevantes para eles. Por exemplo, 9,58%

dos corredores tiveram ao menos uma lesão que os obrigou a parar os treinos, com

o menor tempo de perda reportado sendo de 14 dias. Um estudo de Hespanhol

Júnior et al. (2012), com população e metodologia semelhantes, encontrou

prevalência de 55% de tais lesões, porém com a definição incluindo como lesões

aquelas que causaram perda de ao menos um treino, tendo sido estas de menor

impacto, possivelmente, ignoradas por nossos participantes.

Além destes achados, o estudo internacional de Dejong, Fish e Hertel (2021)

sobre os hábitos de corrida durante a pandemia da COVID-19 encontrou redução na

ocorrência de lesões agudas causadas por redução na intensidade das corridas, o

que possivelmente também influenciou o resultado da amostra deste estudo, pois

quase todo o período levado em consideração foi após a declaração do estado de
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pandemia por parte da OMS. Portanto, acreditamos que com a progressão do

estudo e o aumento no tamanho da amostra, o nível geral de ocorrência de lesões

musculoesqueléticas sofra pouca alteração.

A média de frequência de treinos semanais daqueles que relataram ter sofrido

lesões em nosso estudo se assemelha à encontrada pelo estudo de Benca et al.

(2020), que avaliou detalhadamente as informações relacionadas a corredores que

sofreram lesões. Os participantes no estudo de Benca et al. (2020) correram em

média 3,0 ± 1,1 sessões por semana, semelhante ao relatado no presente estudo.

Além desta semelhança, as distâncias semanais também foram semelhantes (24,05

± 16,91 km/semana no presente estudo, 25,4 ± 14,9 km/semana no estudo

supracitado).

É possível que a frequência semanal de treinos observada em nosso estudo

tenha sido elevada pelos critérios de inclusão. Considerando que incluímos apenas

corredores que praticavam corrida por no mínimo 150 minutos semanais, foi

excluída a parcela de corredores com volumes mais baixos. Ainda assim, nosso

estudo sugere que menor frequência de treinos esteja associada a maior risco de

lesões. Uma revisão sistemática de van Poppel et al. (2021) avaliou como moderada

a evidência de que baixo volume semanal de treinos aumenta o risco de lesão, e

nossa amostra segue nessa direção, mesmo que sem a inclusão de corredores com

volumes ainda mais baixos, que poderiam, seguindo a tendência encontrada por

este presente estudo, aumentar a prevalência de lesões.

O único fator de risco para a ocorrência de lesões relacionadas à corrida visto

consistentemente na literatura (KLUITENBERG et al., 2015) é a presença de lesões

pré-existentes, e, embora nosso questionário não tenha perguntas específicas sobre

a presença de lesões mais antigas que o período estudado, 30% dos sujeitos

lesionados relataram que a lesão mais grave sofrida no período teve como causa

“lesão antiga reagravada”, sendo esta superada apenas por “movimentos repetitivos”

(45%). Houve casos em que ambas as opções foram assinaladas, portanto o

resultado sugere que corredores com histórico de lesão devam receber mais

atenção para sua biomecânica.
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A variável mais fortemente associada com a ocorrência de lesões

relacionadas à corrida em nossa amostra foi a presença de dislipidemia. A

prevalência desta condição em nossa amostra foi similar à de 16% encontrada pela

pesquisa de Oliveira et al. (2017) feita nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. A

literatura permite supor algumas razões para a maior prevalência de lesões em

sujeitos com dislipidemia. Os medicamentos mais utilizados no tratamento

farmacológico para a dislipidemia são da classe das estatinas (Nascimento et al.,

2017), sendo estas as drogas de preferência para reduzir os níveis lipídicos,

segundo as recomendações do American College of Cardiology e da American Heart

Association (STONE et al., 2013). O uso das estatinas deve ser combinado a

mudanças no estilo de vida (KOPIN; LOWENSTEIN, 2017), e sua associação com a

prática de exercícios físicos reduz substancialmente o risco de mortalidade

cardiovascular (KOKKINOS et al., 2013). Por mais que seja recomendada esta

associação, a revisão de Bonfim et al. (2014) mostrou que “o treinamento intenso

realizado por atletas, bem como a prática de exercícios físicos excêntricos e

extenuantes, pode exacerbar os danos musculares resultantes da administração de

estatinas.”, e relatos clínicos têm mostrado agravos musculares produzidos pelas

estatinas (PARKER; THOMPSON, 2013).

A dislipidemia é um importante fator de risco para a ocorrência de doenças

cardiovasculares (DCV) (MOZZAFARIAN et al., 2016), que por sua vez são a

principal causa de morte no ocidente (TURAKHIA; TSENG, 2007). Como já foi

estabelecido, é importante a prática frequente de atividades físicas para reduzir o

risco das DCVs, e a ocorrência de lesões é um importante fator para redução ou

cessação na prática (VAN DER WORP, 2015), o que aumentaria o risco nesta

população, que ao mesmo tempo possui maior risco para a ocorrência de lesões e

maior indicação para a prática de atividades físicas regulares.

Além disso, considerando que a prática de exercícios figura entre as medidas

não farmacológicas recomendadas para o controle da dislipidemia, é possível que

alguns adultos, uma vez orientados a se exercitar, optem pela prática da corrida,

nem sempre supervisionada. Portanto, para os pacientes com diagnóstico de

dislipidemia, indica-se o acompanhamento profissional na prática da corrida, assim

como acompanhamento de profissionais de saúde no que diz respeito à condição,

bem como a realização de exercícios resistidos de intensidade moderada, como
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sugerido por Bonfim et al. (2014). Atenção deve ser dada à prevalência mais

elevada de lesões encontradas por este presente estudo, e pesquisas mais

aprofundados na população de corredores com dislipidemia devem ser feitas,

visando entender melhor o risco e buscar o equilíbrio entre a ocorrência de sintomas

musculares e a proteção cardiovascular, como já havia sido reforçado pelo estudo

de Bonfim et al. (2014).

6.1. Pontos fortes do estudo

Esta pesquisa foi realizada por meio de um questionário online, o que permitiu

que houvesse uma amostra diversa, com participantes de variadas partes do Brasil e

de diferentes características pessoais. O conceito aberto de lesão, no qual os

usuários relataram somente as afecções que realmente foram consideradas

importantes para eles, evita que os números sejam superestimados, o que é um

risco em estudos com definições de lesão que considerem qualquer dor ou perdas

menores de treino. Estas definições também estão mais sujeitas a falhas de

memória por parte dos sujeitos, sendo mais difícil que relatem com exatidão as

ocorrências em um período de um ano.

6.2. Limitações do estudo

Por serem resultados preliminares, com um número de participantes

relativamente baixo, alguns achados do estudo não possuem poder estatístico

suficiente para a generalização dos resultados. Portanto os dados aqui dispostos

devem ser analisados com cautela. Além disso, o período de consideração para o

estudo (os 12 meses que precederam a resposta do questionário) foi, quase todo,

dentro de um contexto de pandemia, no qual diversos hábitos relacionados à corrida

estão sujeitos a modificações, assim como já foi vista queda nos níveis de atividade

física da população geral (FLANAGAN et al., 2020). É difícil saber como a pandemia

e o distanciamento social incentivado por órgãos governamentais influenciou os

sujeitos do estudo, sendo também difícil estabelecer uma comparação com dados

que precederam este período.

Neste estudo optamos por não fornecer uma definição fechada do que seriam

“lesões relacionadas à prática da corrida”, e isso se deu por algumas razões. Devido

ao distanciamento social imposto pela pandemia causado pela COVID-19, todo o
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estudo teve que ser feito por questionário online de participação voluntária, método

que tem mostrado taxas menores de respostas e dificuldades para atingir a

população alvo (DAIKELER; BOSNJAK; MANFREDA, 2020). Como não haveria

contato direto com os voluntários, foi considerada uma boa estratégia a manutenção

do questionário o mais direto e com o mínimo uso de conceitos, visando assim

facilitar a participação, simplificar a compreensão e reduzir o número de

desistências. Esta medida também é pertinente levando em conta a alta variação no

nível educacional dos participantes. As respostas também estão sujeitas a viés de

recordação, o que pode subestimar a prevalência de lesões relacionadas à corrida.

O conceito aberto de lesão relacionada à corrida pode ter o mesmo efeito na

proporção de lesões.
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7. CONCLUSÃO

Nossos resultados sugerem que o uso de aplicativos de exercícios físicos por

praticantes de corrida não supervisionada está associado com maior chance de

lesões musculoesqueléticas, potencializada pela presença de dislipidemia. A maior

frequência semanal de treinamentos pode proteger os corredores de lesões

musculoesqueléticas. Os aplicativos de exercícios físicos devem, portanto, ser

desenvolvidos com maior base científica e maior participação de especialistas em

ciências do movimento humano, e provavelmente não excluem a necessidade de

acompanhamento presencial de profissionais capacitados. Nossos resultados

destacam a necessidade de maior atenção e supervisão para corredores com

dislipidemia. Os aplicativos devem concentrar mais esforços em ferramentas que

possam estar relacionadas com a prevenção de lesões esportivas e maior

personalização dos feedbacks. O uso destes aplicativos, provavelmente, não exclui

a necessidade de acompanhamento presencial de profissionais capacitados.

Considerando que esta população já vive, por sua condição, sob maiores

riscos de saúde, são necessários esforços para reduzir a ocorrência de lesões nesta

população, sobretudo para evitar que estas levem à cessação da atividade física.

Pessoas diagnosticadas com dislipidemia devem tomar maior cuidado em sua

prática e buscar acompanhamento profissional.
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9. APÊNDICES
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