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RESUMO

Atualmente as corridas de rua são bem populares, tornando-se uma das
atividades esportivas mais apreciadas no mundo, principalmente por atletas
amadores na busca de uma melhor qualidade de vida. Apesar de todos os
efeitos benéficos na prática da corrida, tem-se observado uma elevada
incidência de lesões no aparelho locomotor.
Objetivo: Verificar prevalência de lesões em corredores de rua, tipos de
lesões, regiões mais acometidas e quais são os fatores associados. Método:
foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados SciELO e LILACS.
Foram incluídos estudos que abordaram lesões em corredores de rua, atletas e
amadores, adultos, de ambos gêneros, independente da raça ou classe social.
Resultados: Prevalência de lesões encontradas são muito relevantes, sendo
principais tipos: Tendinites, tendinopatias, distensões musculares e, com maior
acometimento a articulação dos joelhos. Fatores associados às lesões foram
intrínsecos e extrínsecos. Considerações finais: Embora correr seja
relativamente fácil, é necessário ter conhecimento de várias especificidades do
esporte. Por isto a importância dos profissionais da saúde para orientá-los.
Praticantes amadores correm risco de lesões musculoesqueléticas por falta de
conhecimento na prevenção e preparação física para o esporte. Tendo em
vista lesões limitantes para vida diária e na permanência saudável no esporte.

Palavras chave: lesões; corrida; prevalência; corrida de rua, lesões
musculoesqueléticas, lesões

1. INTRODUÇÃO

A

Organização

Mundial

da

Saúde

–

OMS1

- define a atividade física como: “Qualquer movimento corporal produzido pelos
músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia – incluindo atividades
físicas praticadas durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas,
viagens e em atividades de lazer".
Segundo Souza2, no último século, devido ao advento tecnológico e a
facilidade trazida por esse crescimento, o homem tem se tornado cada vez
mais sedentário. Com a diminuição da movimentação e consequente redução
dos gastos calóricos houve, também, o aumento de doenças classificadas
como hipocinéticas, como é o caso da obesidade.
O termo “hipocinesia”, para Salgado e Mikail3, é usado para designar doenças
relacionadas à inatividade que se manifestam, especialmente, associadas a
doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, problemas articulares entre
outros.
Por outro lado, a atividade física é usualmente associada ao bem-estar de
quem a pratica. Desta forma, seja por vontade própria ou por indicação médica,
é cada vez maior o número de pessoas que buscam a melhoria da qualidade
de vida por meio de algum tipo de atividade física, dentre as quais se destacam
as atividades ao ar livre como corridas e caminhadas.
A Federação Internacional das Associações de Atletismos – IAAF - define
corridas de rua como provas de pedestrianismo disputadas em circuitos de rua
com distâncias oficiais variando de 5km a 100km.4
Comparada com a maioria dos exercícios e das atividades esportivas, a corrida
de rua é uma atividade altamente versátil, pois pode ser feita em uma ampla
variedade de ambientes, fechados ou abertos, em pista ou terrenos irregulares,
em subida, no mesmo nível ou em descida, no calor do verão ou no frio do
inverno, durante dia ou noite.5
Segundo a Confederação Brasileira de Atletismo – CBAT - a corrida de rua,
tanto para homens quanto para mulheres, se caracteriza como um segmento
do atletismo, cujas medidas padrão são de 10km, 15km, 20km, 21,095m (meia
maratona), 25km, 30km, 42,198m (maratona) e 100km.6

De acordo com Machado4, hoje as corridas de rua são bem populares em todo
o mundo, sendo praticadas em sua maioria por atletas amadores que buscam
melhor qualidade de vida por meio da prática esportiva.7
A corrida de rua tornou-se uma das atividades físicas mais populares nas
últimas quatro décadas.8,9,10,11,7 difundindo-se rapidamente como prática que
traz vários benefícios positivos à saúde geral.12 Além de ser uma atividade de
fácil acesso, pode contribuir para prevenção de muitos problemas crônicos de
saúde relacionados com a inatividade física.13
Corredores de rua, de um modo geral, são aqueles indivíduos que procuram a
corrida

como

atividade

física,

buscando,

geralmente,

a

melhora

do

condicionamento físico e mental, incluindo controle do peso, redução do
estresse diário e maior envolvimento social.
Além disso, após o início da prática, os corredores relatam mudanças positivas
no estilo de vida em razão da melhora dos hábitos alimentares, condições de
sono, melhora da autoestima, diminuição da ingestão de álcool e tabaco e,
ainda, que a prática da corrida faz com que se sintam mais felizes, relaxados e
com mais energia.14,15
Desse modo, o aumento no número de praticantes pode ter diversos motivos,
tais como: a) promoção da saúde: melhora nos níveis de colesterol (aumento
do HDL e diminuição do LDL), prevenção de osteoporose, diminuição dos
riscos de doenças cardiovasculares e controle da hipertensão arterial; b)
sentimento de prazer: sensação de bem-estar e realização própria; c)
benefícios estéticos: maior utilização de gordura como fonte de energia para
o exercício, maior gasto calórico e controle do peso corporal; d) forma de
controlar estresse; e) competição: buscar melhor rendimento e competir com
outros e consigo mesmo; e, ainda, apesar de ser um esporte individual, f)
poder estar com outras pessoas (no caso de grupos de corrida): treinar
com alguém do seu nível, e não contra alguém, tornando o treinamento mais
agradável.16,17,18
Por essas e outras razões a corrida de rua tem se tornado popular. No entanto,
indivíduos que a praticam, seja no âmbito competitivo ou recreativo, estão
expostos aos eventuais riscos associados.19

Apesar de todos os efeitos benéficos da pratica de corrida, tem-se observado
uma elevada incidência de lesões no aparelho locomotor, sobretudo em
membros inferiores.20
Uma consequência do aumento da popularidade da corrida é o aumento das
lesões musculoesqueléticas.11 Vários estudos buscam investigar possíveis
fatores de risco para etiologia das lesões relacionadas à corrida – LRC -.21
Assim, no que tange à discussão na literatura, esse estudo tem como objetivo
investigar, especificamente, a relação entre frequentes incômodos e ou lesões
esqueléticas, além de explanar sobre causas e prevenção destas ocorrências.
Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura baseada em artigos,
monografias, dissertações, teses, livros, entre outras, que abordaram a
temática de lesões relacionadas à prática da corrida de rua em amadores.

2. MATERIAL E MÉTODO

Partindo das premissas acima expostas, o objetivo principal deste trabalho é
revisar estudos que apontam as principais lesões em corredores de rua a partir
dos bancos de dados relacionados, como PubMed, Bireme e Scielo, além das
demais fontes de pesquisa.
A revisão de literatura específica sobre o tema realizou-se no primeiro
semestre do corrente ano, na cidade de São Paulo, aonde se verificou que
correr representa uma forma de locomoção altamente complexa que requer
acentuada coordenação de movimento. Seu estudo específico justifica-se na
medida em que houve aumento significativo no número de praticantes dessa
modalidade nos últimos anos.22,23

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Biomecânica na corrida de rua.

Para melhor compreensão e análise biomecânica da corrida é imprescindível a
descrição inicial do ciclo e biomecânica da deambulação, caminhada e ou
andar, uma vez que correr apresenta estreita relação com esse gesto motor.

Deambulação é definida como progressão bípede na qual os movimentos
repetitivos dos membros inferiores incluem períodos de suporte duplo,
seguidos por períodos nos quais apenas um sustenta o peso do corpo
enquanto outro se encontra na fase de balanço.24
Segundo Brunieira25, a locomoção humana - andar e correr - é um comum e
repetitivo movimento voluntário que um ser humano executa. Comum, porque
desde seu aparecimento na terra ele se utiliza deste meio de locomoção. No
início por necessidade de sobrevivência, pois era o único meio de transporte
utilizado. Depois, como evolução dos meios de locomoção, e, assim, o que era
necessidade de sobrevivência passou a ser necessidade de vida saudável.
O ciclo do andar começa quando um pé inicia contato com o solo e termina
quando o mesmo pé toca o solo novamente. A fase de apoio, por sua vez,
termina quando não há mais contato do pé com o solo. Retirada dos dedos do
solo demarca o início da fase de balanço. No ciclo do andar existem dois
períodos de duplo suporte (quando os dois pés estão em contato com o solo
simultaneamente), um no início da fase de apoio e outro no final.25
Uma das características mais marcantes do andar, de acordo com Wall24, e
que permite distingui-lo das outras formas de locomoção é o duplo apoio. Ele é
caracterizado pela fase em que os dois pés se encontram em contato com o
solo, um no início do contato – retropé - e outro no final - antepé.
O ponto que demarca o término do andar e início do correr é quando os
períodos de duplo apoio da fase de sustentação do andar cedem lugar a
períodos em que nenhum dos pés está em contato com solo.
Além disso, existem diferenças biomecânicas nos gestos dos atletas de acordo
com a velocidade específica da corrida. Como por exemplo, diferença no
contato do pé com o solo (abordagem pé-solo). Nas corridas de longa
distância, 80% dos atletas fazem o contato inicial com solo através do
calcanhar, enquanto que os demais, com parte média do pé. Já nas corridas de
velocidade, os atletas realizam esse contato utilizando somente a ponta dos
pés. 26
Existem vários fatores que são relevantes pra que se tenha um deslocamento
em velocidade adequado. Além da coordenação e equilíbrio, outro fator
importante e decisivo para os atletas corredores é a economia desse
movimento. Quanto mais econômico for atleta, melhor será o desempenho

final. Desta forma, fatores fisiológicos, antropométricos e biomecânicos que
podem influenciar a economia da corrida são de suma importância. 27
Segundo Wall24, a comparação de força entre andar e correr revela
considerável aumento da força de reação do solo na corrida. No andar, o pico
de força é de aproximadamente 70% do peso corporal, sendo que na corrida
com pés descalços ocorre aumento para aproximadamente 200%.
Deslizamentos para frente e para trás apresentam padrões similares no andar
e correr, no entanto, na corrida essa magnitude se eleva aproximadamente
50%.
Nos deslizamentos medial e lateral, também se constatam magnitudes maiores
na corrida em relação ao andar. Para Marsico et al.,28 a carga deve ser
transmitida para toda a superfície plantar, sendo 40% dessa distribuída na
parte anterior do pé e 60% na parte posterior.
No momento do contato pé-solo registra-se um aumento da quantidade de
flexão do quadril, ocorre rápida flexão da articulação do joelho e dorsiflexão no
tornozelo. Essa movimentação articular auxilia na absorção do impacto gerado.
Já na fase do apoio médio, ocorre progressiva extensão do quadril que
prolonga até a retirada dos dedos do chão. A articulação do joelho que, após
rápida flexão na fase inicial do apoio estende na fase final (até a retirada dos
dedos). O tornozelo, por sua vez, realiza rápida flexão plantar, propulsionando
o corpo para cima e para frente.
Segundo Novacheck,26 durante a absorção do impacto, na fase de apoio, a
articulação

do

joelho

flexiona

aproximadamente

45°,

seguida

por

aproximadamente 25° na fase propulsiva. Movimentos da pelve são
minimizados para conservar energia e manter a eficiência na corrida. No
entanto, com o aumento da velocidade, a pelve e o tronco inclinam-se mais, o
centro de massa é abaixado e a força horizontal produzida na fase propulsiva é
minimizada.
Movimentos que ocorrem no plano frontal são mais sutis que os do plano
sagital. No plano frontal os movimentos do joelho e tornozelo são restringidos
pelos ligamentos colaterais. Não obstante, significativa movimentação é
registrada na articulação do quadril. Adução no momento em que a perna de
apoio recebe peso e abduzido na fase de balanço.

Durante fase de apoio da corrida, os músculos glúteo médio e tensor da fáscia
lata impedem que a pelve incline lateralmente para o lado oposto ao pé de
apoio, ficando ativos exatamente antes do momento do contato do pé com o
solo e na fase da drenagem inicial do apoio.
Movimentos realizados no plano transverso, assim como do plano frontal, são
pequenos, em magnitude, quando comparados ao plano sagital. Os
movimentos no plano transverso são importantes na economia da energia.
Rotação máxima da pelve ocorre na metade da fase de balanço para alongar o
comprimento da passada, no entanto, no momento do contato pé-solo, a pelve
é rodada lateralmente. Outros movimentos importantes ocorrem no plano
oblíquo do pé, como eversão (pronação) e inversão (supinação).
A pronação ocorre durante fase de absorção enquanto o membro de apoio
recebe o peso corporal. Neste momento, o pé é supinado durante fase
propulsiva, gerando um nível de estabilidade para retirada dos pés do chão.
Braços devem movimentar-se lateralmente em relação ao tronco,29 tendo
importante papel na manutenção da velocidade horizontal, atuando como
contrabalanço para rotações que ocorrem no membro inferior. Nesse sentido,
sua contribuição para eficiência mecânica e de economia de energia na corrida
são significativas.
O corpo humano realiza seis movimentos básicos como extensão, flexão,
abdução, adução e rotação medial e lateral30 ao redor de três planos e eixos
frontal, sagital e horizontal.
Além destes, é capaz de realizar outros combinando planos e eixos de
movimento nas diferentes articulações. Movimentos de flexão e extensão,
executados no plano sagital com eixo frontal, são encontrados na maioria das
articulações sinoviais ou livremente móveis do corpo humano. 31

Variáveis Biomecânicas.

Fatores biomecânicos podem ser classificados em variáveis cinéticas e
cinemáticas.47,56
Cinética lida com forças que produzem, param ou modificam movimentos dos
corpos como um todo ou de segmentos individuais. Princípios da cinética
envolvem forças exercidas pela gravidade, músculos, atrito e resistência

externa, levando compressão e tração articular, além de pressões sobre o
corpo. 32
Cinemática é a ciência do movimento dos corpos no espaço, podendo ser o
movimento de um único ponto no corpo, como, por exemplo, o centro de
gravidade, ou a posição de vários segmentos, como uma extremidade superior;
posição de uma única articulação, ou movimentos que ocorrem entre
superfícies articulares adjacentes. Na avaliação cinemática do movimento
humano é detectado sistema de coordenadas de cada articulação estudada,
permitindo cálculo de variações angulares durante movimento que descrevem
um corpo no espaço.32
Variáveis cinéticas mais relacionadas às lesões por overuse são as magnitude
das forças de impacto, taxa de carga no contato inicial do pé com o solo,
magnitude das forças propulsivas e magnitude das forças e momentos na
articulação do joelho. 47,56
Picos da força de impacto que a corrida traz ao corpo humano são transmitidos
por todo o corpo gerando altas tensões em tecidos musculoesqueléticos 56,33
que, por sua vez, geram altos níveis de histerese elástica que podem contribuir
para lesões ao longo de ciclos repetidos.57
Magnitude da força de impacto pode variar de 1 a 5 vezes o peso corporal
durante a corrida.56 Hlerjac56 cita que indivíduos com fraturas por estresse
apresentaram maior pico vertical das forças de impacto do solo, taxa de
impacto e pico de aceleração tibial quando comparadas a um grupo sem
lesão.47,56
Carga de tração na parte posterior da tíbia foi observada durante fase de apoio
da corrida, sendo caracterizada por momento de flexão no plano sagital. Esses
momentos geram importante estresse mecânico para tíbia.33 A forma como o
corredor faz o primeiro contato com o solo influencia diretamente na forma de
impacto.57 Um contato inicial depende da velocidade, superfície, calçado e
fadiga dos corredores.57
Para determinada distância e certa frequência de passos, uma magnitude do
impacto de cada passo e consequentemente, o potencial de risco para fraturas
por estresse, pode ser influenciado pelo tipo de contato inicial realizado pelo
corredor.33

Existem três categorias de contato inicial que são mais comuns nos corredores:
1) contato inicial com o retropé (calcanhar-solo); 2) contato inicial com o antepé
(antepé-solo); e 3) contato inicial com o mediopé (retropé e o mediopé entram
em contato com o solo simultaneamente).57,61
A taxa de carga durante fase de apoio é três vezes maior em corredores
calçados que realizam o contato inicial com o retropé quando comparados a
corredores descalços que fazem contato inicial com antepé. 61
Corredores que tocam o solo primeiro com retropé geralmente tem um pico alto
e rápido das forças de reação do solo durante primeira fase de apoio, já
corredores que realizam primeiro contato no solo com antepé normalmente não
tem um pico evidente e acentuado dessas forças. Há uma grande variação
desses picos de força nos corredores que fazem contato com mediopé, essas
forças podem ser altas ou baixas dependendo da congruência do joelho e
tornozelo.57
Diferentes tipos de contato inicial também influenciam no movimento gerado
nas articulações das extremidades inferiores, um contato inicial com antepé
causa altos movimentos em torno da articulação do tornozelo no plano sagital e
baixos movimentos em torno da articulação do joelho e quadril nos planos
sagital e transverso, já o padrão de contato inicial com retropé gera altos
movimentos na articulação do joelho no plano sagital e baixos movimentos na
articulação do tornozelo.57
Uma outra variável importante é a rigidez da perna, neste caso, definida como
razão entre máximo da força de reação do solo e máximo de compressão da
perna durante contato com o solo. Corredor tende ajustar a rigidez da perna de
acordo com superfície de corrida, em superfície menos rígidas terá aumento da
rigidez da perna, enquanto que em superfície dura a rigidez da perna
diminuirá.61
Rigidez do tornozelo é maior quando contato inicial acontece com retropé,
energia cinética translacional dissipada entre calcanhar e solo leva aumento do
centro de massa efetivo do corredor (massa do corpo somado ao impacto do
calcanhar), podendo ser prejudicial, uma vez que forças de impacto aumentam
em torno das articulações contribuindo para maior incidência de lesões. 34,61
Corredores que tem padrão de contato inicial com antepé ou corredores
descalços podem reduzir pela metade taxa de impacto quando comparados

com corredores calçados que realizam contato inicial com retropé, isso devido
maior flexão plantar e maior complacência do tornozelo. 33
Corredores que tem contato inicial com retropé podem apresentar elevadas
taxas de magnitude das forças de impacto;57 taxa de impacto alta parece ser
característica mecânica relacionada ao risco de fraturas por estresse na
corrida.33
Patologias relacionadas a este tipo de contato inicial são síndrome do estresse
do tibial medial, fasciite plantar, lesões como dor no quadril, dor no joelho, dor
lombar e síndrome patelofemoral.57
Já os corredores com contato inicial no antepé tem como lesões mais comuns
a tendinopatia do tendão Achilles, lesões no pé e fratura por estresse dos
metatarsos.57 Variável cinemática mais associada a lesão por overuse é a
pronação do pé. Aumento na magnitude, velocidade e tempo máximo de
pronação é considerado como pronação excessiva.47,56,35,54
Pronação é uma combinação dos movimentos de dorsoflexão do tornozelo,
eversão do retropé e abdução do antepé e, este movimento ocorre na
articulação subtalar, 35,54 envolvendo três planos de movimento: sagital, frontal
e transverso36,35 durante a primeira metade da fase de apoio na corrida. 54
Indivíduos que tem pronação prolongada podem apresentar maior risco de
lesão devido grandes torques gerados nas extremidades inferiores e aumento
da rotação interna da tíbia,35,54 podendo influenciar todo mecanismo do
membro inferior via rotação da tíbia,54 transferindo estresse para toda cadeia
cinética superior.36,37
Aumento da rotação interna da tíbia pode sobrecarregar articulação do joelho
sendo um fator preditor para desenvolvimento de lesões nesta articulação. 54
Pronação excessiva pode aumentar, ainda, forças compressivas na articulação
do joelho, aumentando risco de síndrome patelofemoral no corredor, 37,35 isso
pode ser explicado através de sequências anormais de movimentos que
acontecem na articulação subtalar.36 Se a pronação da subtalar permanece
após apoio médio, consequentemente rotação interna da tíbia também será
mantida nessa fase, porém no apoio médio do joelho deveria extender e tíbia
rodar externamente para manter congruência articular. No entanto se rotação
interna da tíbia persiste, excessiva rotação interna no fêmur será necessária
como forma compensatória do movimento. Essa alteração na sequência dos

eventos mudam pressões exercidas na patela e alinhamento normal, levando
degradação da cartilagem causando lesão.36,35
Wen8 verificou que grande parte dos estudos analisados relacionam pronação
estática ou dinâmica com síndrome do estresse tibial.

Lesões músculoesqueléticas na corrida de rua.

Lesões musculoesqueléticas são qualquer queixa ou dor de origem
musculoesquelética relacionada à prática de corrida e que tenha sido severa o
suficiente para alterar a rotina de treinamento e impedir o corredor de treinar ou
de participar de alguma prova de corrida oficial.38,9
“Corredores de rua são suscetíveis a algumas formas de lesões, que significam
traumatismos e ferimentos ocorridos com regularidade nos esportes e ou
anomalia física que impede desempenho do indivíduo ou impede sua prática
esportiva.” 39
Além disso, lesões musculoesqueléticas podem ocorrer em qualquer fase da
atividade e estão relacionadas à realização de movimentos de repetição. 39
Lesões que atingem corredores, de modo geral, são vistas como resultado de
sobrecarga proveniente de microtraumas acumulativos, durante determinado
período de tempo, e determinam lesão por sobrecarga.40
De acordo com Bennell e Crossley41, a realização de exercícios de maneira
exaustiva sem orientação ou de forma inadequada pode contribuir para lesões
esportivas e estas estão ligadas por fatores intrínsecos e extrínsecos.
Fatores extrínsecos são aqueles que direta ou indiretamente estão ligados à
preparação ou prática da corrida e envolvem erros de planejamento e
execução do treinamento. Já os fatores intrínsecos são aqueles inerentes ao
organismo e incluem anormalidades biomecânicas e anatômicas, flexibilidade,
histórico

de lesões,

características antropométricas,

densidade óssea,

composição corpórea e condicionamento cardiovascular.42
Fatores de risco em praticantes de corrida são atribuídos a três fatores: 1)
Relacionados ao treinamento, 2) Anatômicos e 3) Biomecânicos43,44. Ainda não
se sabe, exatamente, qual a influência do desequilíbrio muscular dos membros
inferiores na incidência de lesões em praticantes de corrida. Porém, sabe-se

que treino e prática esportiva resultam no desenvolvimento de uma
musculatura específica relacionada ao esporte praticado.
Essa especificidade, durante treinamento da força muscular, pode dar início a
desequilíbrios das forças que agem nas articulações e gerar alterações da
postura ou da mecânica articular. Esse desequilíbrio muscular pode predispor
atletas a lesões e diminuição do desempenho.45,46
A corrida de rua de longa distância é atividade considerada como a mais
propensa para desenvolver lesões.47 Entre causas de lesões, 44,4% são em
função da intensidade da atividade e 44,4% em função das repetições
excessivas. Considerando forças externas e internas que atuam sobre o
sistema locomotor na corrida, o súbito contato do pé com solo produz elevação
aguda das forças verticais de reação do solo, as quais se constituem no fator
causal mais importante das lesões de sobrecarga.48
Os impactos na corrida não produzem valores extremos, porém a quantidade
de impactos gerados durante corrida é significativo. Pisos rígidos como asfalto,
um dos mais utilizados para maioria da corrida, interfere negativamente quando
considerada intensidade do impacto gerado na região plantar e subsequente
propagação por todo membro inferior, tronco e cabeça.
Exemplo de grande ocorrência de lesões entre corredores de rua se dá em
estudos como de Macera,38 cuja revisão de literatura relatou frequência anual
de lesões de 24 a 65%.
“Lesões podem trazer consequências psicológicas, sociais e, possivelmente,
uma imagem desfavorável à realização de atividades físicas”.49
Dentre fatores etiológicos associados com lesões provenientes da corrida
incluem-se lesões pré-existentes, falta de experiência, competições, excessivo
volume semanal de treino além de um acréscimo súbito na intensidade do
treinamento50,51,52,53 e Overuse 8,54
A prática inadequada da corrida de rua pode desencadear uma série de
problemas que segundo Pillegi20 e Barbosa55 podem ser fatores extrínsecos
relacionadas ao tipo de atividade esportiva, ambiente, esporte que pratica,
tempo, época do ano e fatores intrínsecos relacionados a características
físicas, idade, peso, sexo, flexibilidade, aptidão física e psicológicas do
individuo.

Lesões na corrida têm etiologia multifatorial, tais como variáveis anatômicas,
aspectos biomecânicos e variáveis de treinamento de cada indivíduo.47,56,57,7
Na pesquisa de Purim,58 autores relataram que a distensão (estiramento
muscular) foi seguida de tendinites, dor nos quadris e lombalgia.. Overuse são
microtraumas

repetitivos

que

sobrecarregam

as

estruturas

musculoesqueléticas.47,59,7
No estudo de Hernadez Junior et al.,11 as lesões mais relatadas foram
tendinopatias, distensões, entorses, fascite plantar, lombalgia, lesão nos
meniscos ou cartilagem e fratura por estresse.
Na pesquisa de Purim58, autores relataram, como dito acima, que a distensão
foi seguida de tendinites, dor nos quadris e lombalgia. Enquanto que no estudo
de Pileggi20. se observou fratura por estresse, lesão muscular, síndrome da
banda íliotibial, tendinopatias, bursites, periostites, síndrome do estresse tibial,
entesopatias, tendinites e fascite plantar, respectivamente. Essas lesões são
de início gradativo e sem um único e identificável evento responsável pela
lesão.7
Essas podem ser fraturas por estresse, como fratura do tibial medial e fratura
dos metatarsos, além de condromalácia patelar, dor patelofemoral, tendinopatia
da banda ileotibial, tendinite do tendão de Achilles e fasciite plantar.
47,56,60,8,54,61,11

Alguns trabalhos investigaram possíveis fatores de risco para lesões em atletas
de alto nível ou militares submetidos a intensos programas de treinamento.
63,64,65,43

No entanto, esses trabalhos focaram-se em: 1) único ou poucos fatores de
risco para lesões ou; 2) diversos fatores de risco para um único tipo de lesão,
impossibilitando explicação abrangente sobre o tema. Além disso, atletas
amadores são atualmente os que mais praticam corrida. Comparados a atletas
de elite, corredores amadores geralmente cumprem menores volumes de
treinamento e competição, porém podem estar sujeitos, por exemplo, a
preparações físicas e nutricionais inadequadas.
Tonoli et al.67 descrevem que corredores iniciantes são mais propensos a
lesões, em alguns casos, pelo fato de não terem certa experiência na
modalidade. Em corredores de longa distância recreativos, elas estão
relacionadas à frequência semanal de corrida. Em competidores de longa

distância, a maior incidência de lesões foi encontrada nos praticantes de seis
ou mais vezes semanalmente e nos que não utilizavam calçados ortopédicos
adequados. Nos maratonistas, os fatores significantes foram o histórico de
lesões e a idade, já nos corredores de cross country, as lesões estão
relacionadas com ângulo do quadríceps nas subidas inerentes aos percursos.
Alguns estudos apontam que a inexperiência na prática da corrida pode ser um
fator de risco para novas lesões musculoesqueléticas.68,69,70 A associação
encontrada entre experiência de corrida dos participantes e história de lesões
musculoesqueléticas pode ser explicada pelo fato de que, quanto maior
experiência do corredor, maior sua capacidade de adaptação ao estresse
musculoesquelético imposto pela corrida.50
Lesões podem afastar temporariamente e até interromper totalmente a prática
da corrida.71
Estima-se que mais de metade dos corredores recreacionais vá experimentar
lesões relacionadas à prática de seu esporte.72
Associações entre lesões provenientes da corrida e fatores como aquecimento,
flexibilidade, peso corporal, desvios posturais, desequilíbrios musculares,
frequência de corrida, mobilidade restrita, nível de performance, estabilidade no
padrão

de

corrida,

calçados,

entre

outras,

necessitam

de

maiores

investigações. 50

Mecanismo De Lesão

Relação entre corrida de rua e lesões musculoesqueléticas obedecem padrões
comuns em diferentes esportes e decorre da sobreposição de vários fatores.
Esses fatores podem ser divididos em extrínsecos ou intrínsecos.
Fatores extrínsecos são aqueles que direta ou indiretamente estão ligados à
preparação ou à prática da corrida e envolvem erros de planejamento e
execução do treinamento, tipo de superfície de treino, tipo de percurso, tipo de
calçado, alimentação e prática concomitante com outras modalidades
esportivas. Já fatores intrínsecos são aqueles inerentes ao organismo e
incluem anormalidades biomecânicas e anatômicas, flexibilidade, histórico de
lesões,

características

antropométricas,

corpórea e condicionamento cardiovascular.

densidade
73,8,69,51

óssea,

composição

Lesões musculoesqueléticas associadas treinamento para corrida de rua
indicam síndrome femoropatelar74,52,75 e tendinopatias76,20,77 estão entre lesões
mais frequentes entre corredores. Joelho foi a região mais acometida, assim
como observado em diversos outros estudos78,38,77,52
Essa alta taxa de lesões no joelho normalmente é atribuída à grande
magnitude das forças de impacto presentes no membro inferior durante a
corrida, que pode variar de um e meio a três vezes o peso corporal.34
Membros inferiores são focos frequentes de lesões de sobrecarga, das quais
se destaca a fratura por estresse da tíbia.79
Essa lesão desenvolve-se por meio de sobrecarga repetitiva que altera a
homeostase óssea, aumentando atividade osteoclástica, com reparação
inadequada.80
Recente meta-análise revelou que incidência de lesões em praticantes de
corrida varia de 19,4% a 79,3% sendo articulação do joelho a mais
acometida.78
Discrepância no comprimento dos membros inferiores pode ser caracterizada
como anatômica (diferença no comprimento ósseo) ou funcional (secundária a
uma rotação da pelve), esta alteração tem sido associado com lesões na
corrida, uma vez que podem causar desequilíbrios musculares no corredor.81
Prática sistemática da corrida de rua também está relacionada com ocorrências
de lesões na coluna lombar e quadril. 82
Na região lombar estas lesões são evidenciadas devido cargas compressivas
após choque do calcâneo e pelos distúrbios nos padrões cinemáticos deste
segmento vertebral e pelve durante corrida. Outra causa descrita tem sido por
fadiga muscular como promotora dessas lesões. 83,84

Lesões preexistentes e desenvolvimento de lesões.

Alguns autores sugerem que associação entre lesões prévias e novas lesões
são devido incompleta recuperação de lesões anteriores.67,69,7 Uma alteração
no padrão biomecânico da corrida pode ocorrer com objetivo de proteger a
estrutura lesionada anteriormente, esse novo padrão de corrida adotado pelo
atleta pode levar a outras lesões em estruturas que antes não haviam sofrido
lesão.7

Lesões anteriores são fatores preditores importante para reincidência de lesões
em corredores, muitas vezes a recorrência da lesão pode estar associada a
uma incompleta recuperação da lesão primária, retorno precoce às atividades
esportivas, propensão pessoal de ter lesões reincidentes ou um problema
biomecânico não corrigido. 37,85,8,9 Essas lesões anteriores parecem aumentar
em quase 3 vezes as chances de sofrer uma nova lesão do que indivíduos que
não tinham sofrido lesão. 38,10
É interessante levar em consideração que as superfícies não apresentam
sempre as mesmas características, podendo ter uma variável de inclinações e
rigidez dos pisos. Esse fator é notável que o piso influencie no rendimento e na
biomecânica do movimento. Nesse sentido, evidencia-se que estudos que
levam em consideração rigidez dos pisos esportivos e inclinação são de suma
importância no esclarecimento dos fatores que contribuem para o aumento do
desempenho do atleta e reduzam as incidências de lesões. Corrida envolve
uma série de mecanismos biomecânicos e fisiológicos. Mecanismos que
absorvem maioria dos impactos são de membros inferiores sendo assim região
de maior prevalência de lesões em todos estudos.

Tipos de lesões mais comuns em corredores de rua.

Muitos estudos têm reportado prevalências e incidências de lesões em
corredores com taxas variando entre 19 e 92%, ou 6,8 a 59 lesões por cada
1000 horas de exposição à corrida, dependendo da população de corredores
estudada e a definição de lesão utilizada pelos estudos.86,15
De acordo com Yamato et al.,87 foi visto que, mesmo antes da participação de
uma prova de corrida, cerca de 25% dos corredores apresentam alguma dor de
origem musculoesquelética.
De acordo com Hreljac15: “Lesões osteomioarticulares que atingem corredores
são vistas como resultado de uma sobrecarga proveniente de microtraumas
acumulativos durante um determinado período de tempo”.
Dependendo

do

conceito

utilizado

para

se

descrever

Musculoesqueléticas Relacionadas a Corrida – LMRC -,

Lesões

estudos apontam

diferentes resultados quanto principal ou principais lesões encontradas em
corredores.

No

estudo

de

Hespanhol

Junior88

foi

visto

que

principais

lesões

musculoesqueléticas relacionadas na corrida são tendinopatia do tendão
patelar, síndrome do estresse medial tibial, tendinopatia do calcâneo, seguida
pela fasciíte plantar, síndrome femoropatelar e síndrome da banda ileotibial.
Fatores de risco para lesões na corrida, de um modo geral, estão associados
às características pessoais do indivíduo, fatores anatômicos e biomecânicos e
treinamento. Desta forma, observam-se prevalências de lesões em membros
inferiores, possivelmente devido às cargas excessivas durante a atividade
física.

Tendinopatia do Tendão Patelar

Também conhecida como joelho de saltador, esta afecção está relacionada
com a sobrecarga do aparelho extensor do joelho.89 O tendão patelar está
submetido a grandes cargas excêntricas do músculo quadríceps femoral
durante todos os passos executados durante a corrida, o que pode explicar a
alta taxa de lesão nesta estrutura. 90
Geralmente causa dor antes, durante e após a atividade física, a qual, também,
está presente durante a palpação e apresenta déficit funcional.89
Diagnóstico de tendinopatia patelar é clínico o qual pode ser auxiliado por
exames de imagem complementares como radiografia, ressonância magnética
e ultrassonografia, sendo os dois últimos mais indicados por permitirem
visualização do local exato da lesão, sua extensão, bem como identificar a
presença ou não de lesões degenerativas.
O tratamento conservador na tendinopatia patelar tem sido proposto, mas estes
têm sido investigados e os seus efeitos não são muito compreendidos.
Basicamente derivam da experiência clínica e incluem estratégicas de
repousos e redução de carga, crioterapia/aplicação de frio, exercícios de
fortalecimento excêntrico, mobilização e a eletroterapia. 91

Síndrome do Estresse Medial Tibial
Lesão bem comum na corrida de rua62,60 existem duas explicações etiológicas
para esta síndrome, também chamada popularmente de “canelite”: a primeira

seria que possível contração excessiva da musculatura do tibial posterior
causaria estresse na face posterior da tíbia que levaria a periostite da região;
segunda seria capacidade insuficiente de remodelação óssea causada pelo
estresse persistente da tíbia.92
A síndrome é classificada em quatro graus, sendo o último caracterizado pela
fratura por estresse da tíbia.93
Fatores que podem desencadear a síndrome são: pronação excessiva do pé
ou velocidade de pronação elevada, estiramento do músculo sóleo, atividades
de impacto repetitivo, aumento súbito na frequência, intensidade e duração da
atividade esportiva, treinamento em superficies rígidas, técnicas de treinamento
inapropriadas, aumento súbito na intensidade de treinamento, mudanças no
calçado e/ou calçados inapropriados, desequilíbrios musculares, deficiências
de flexibilidade, elevado índice de massa corporal, lesões pregressas e
anormalidades biomecânicas.94
Quadro clínico é caracterizado por dor na face póstero-medial da tíbia, na
porção média e/ou distal antes, durante e/ou após atividade física, além de dor
difusa durante palpação, na qual pode permanecer até durante atividades de
vida diária (avd’s).92

Tendinopatia do Calcâneo

Patologia típica no esporte, principalmente nos corredores de longas distancias
devido à sobressolicitação dos músculos gastrocnêmio e sóleo que formam o
tríceps sural provocando uma degeneração excessiva do tendão e também dos
tecidos adjacentes como a bursa sinovial, que é importante para a diminuição
do atrito e fricção entre o tendão e o osso, mas quando o liquido sinovial
diminui a quantidade por excesso ou a ausência de estímulos surge a lesão.95
O tendão do calcâneo insere-se na superfície posterior do calcâneo e
geralmente é comum o termo tendinose, por não ocorrer o processo
inflamatório, mas, sim, o processo degenerativo, por repetitivas sobrecargas,
com microrrupturas degenerando as fibras tendinosas com inadequada
vascularização, que não atua efetivamente para acompanhar as agressões.
O quadro clínico é caracterizado pela presença de dor na porção distal ou
média do tendão calcâneo, antes, durante ou após atividade física, ou ainda, a

palpação. Em alguns casos pode haver o surgimento de edema, nódulos,
espessamento e rigidez matinal. 92
O tratamento conservador desta moléstia pode ser muito demorado, com até 6
meses ou até anos.96

Fasciíte Plantar
É a causa mais comum de dor na região plantar do calcanhar.97,98 É
caracterizada como síndrome degenerativa da fáscia plantar que atinge cerca
de 10% da população em pelo menos num momento da vida, sendo mulheres
obesas na idade do climatério mais afetadas.99
Possui várias etiologias, sendo a mais comum de origem mecânica,
envolvendo forças compressivas que aplainam o arco longitudinal do pé.100
A inflamação ocorre por microtraumatismos de repetição na origem da fáscia
plantar sobre a tuberosidade medial do calcâneo. As forças de tração durante a
fase de apoio na marcha levam ao processo inflamatório, que resulta em
fibrose e degeneração.
Esporão de calcaneo e o encarceramento dos nervos calcaneares mediais, do
nervo plantar lateral, ou do nervo do abdutor do quinto dedo, podem estar
envolvidos, quando, geralmente, já há um quadro inflamatório da fáscia plantar
estabelecido. 101
A doença é acelerada ou agravada pela falta de flexibilidade, como na retração
do tendão do calcaneo, pelo excesso de treinamento, fadiga, inextensibilidade
da fáscia plantar e mecânica precária. 100
Aspecto clínico mais importante é dor localizada medialmente no tubérculo
calcanear durante o primeiro apoio matinal.99 São descritas diversas opções de
tratamento, das quais o tratamento conservador, através da fisioterapia, é tido
como o principal método de escolha.

97,99

Tendo sido observado resultado

satisfatório em cerca de 90% dos pacientes. 99

Síndrome Femoropatelar

Uma das desordens músculoesqueléticas mais comuns que acometem a
articulação dos joelhos, compreendendo aproximadamente de 25% das lesões

nessa estrutura. 102,103 Tem início insidioso, caracterizado por dor anterior e/ou
retropatelar durante atividades funcionais, principalmente no movimento de
flexão (subir e descer escadas, agachar, permanecer sentado por muito tempo,
entre outros).104
Essa disfunção afeta comumente atletas e população sedentária do sexo
feminino, sendo indivíduos adultos jovens mais acometidos.102 Sua causa ainda
é indefinida e multifatorial. De acordo com Piazza, 104 uma das principais causas
dessa síndrome seria o desalinhamento patelar. Para Bevilacqua-Grossi et
al.102 a desordem seria causada principalmente pelo desequilíbrio estático e
dinâmico entre os componentes mediais e laterais do músculo quadríceps
femoral. Este desequilíbrio desencadeia mau alinhamento patelar, dor e,
consequentemente, diminuição da propriocepção.
Alteração da sensação de posição articular – SPA - pode também estar
relacionada com diminuição da flexibilidade, pois encurtamento muscular
promove

mau

alinhamento

patelar

desencadeando

dor.

Tratamento

conservador é sempre melhor opção para indivíduos com Síndrome
Femoropatelar.102

Síndrome da Banda Iliotibial

Essa síndrome é caracterizada como sendo irritação da banda íliotibial durante
passagem sobre côndilo femoral lateral. Dos fatores que contribuem estão o
músculo tensor da fascia lata ou o glúteo máximo encurtado.
Dentre sintomas estão dor na região anterior do joelho devido banda íliotibial se
inserir na patela e retináculo lateral.105
Durante fase de apoio da corrida o joelho apresenta de 20° a 40° de flexão e
amplitude de movimento do joelho a 30° de flexão é descrita como “zona de
impacto” ou momento onde ocorre maior fricção da banda iliotibial com
epicôndilo lateral do fêmur.
Quadro clínico se caracteriza por dor na palpação na região lateral do joelho,
dor em queimação ou ferroada durante a atividade física e eventual estalido na
face lateral do joelho.92

Lesão nos Joelhos

Na condromalácia patelar, a lesão acomete a patela, osso localizado no joelho
que tem como finalidade ajudar na sustentação dos músculos das coxas.
A enfermidade pode decorrer de desequilíbrios de forças da musculatura do
quadril e quadríceps, excesso de peso, alterações no ângulo do joelho, entre
outros.
A prevenção é feita com fortalecimento de glúteos e quadríceps e redução do
peso. Ainda, deve-se evitar o excesso de treinos e no número de provas
disputadas.
Já, a distenção muscular tem origem no estiramento excessivo de uma
determinada fibra muscular, acometendo, mais frequentemente, a panturrilha e
a parte posterior da coxa.
Suas causas podem variar desde o excesso do número e intensidade dos
treinos, cargas acima da tolerada pelo atleta e lesões não tratadas e forma
adequada, acarretando em uma alteração biomecânica do corpo.
A prevenção pode ser feita com o aumento gradual e paulatino das cargas de
treino, com fortalecimento dos músculos dos quadris, core, entre outros.
Também, é imprescindível que se respeite o descanso de, ao menos, um dia
uma ou duas vezes por semana.

Hiperpronação dos pés

Foi considerada por diversos autores como um fator importante que
predispõem lesões dos membros inferiores em corredores. Acredita-se que seu
controle por meio de uma adequada análise na distribuição de carga no pé e
subsequente utilização de calçados adequados reduza essa incidência.
A condição de hiperpronação do pé durante corrida se deve, segundo Viel, E.
et al.106 em função da posição original do calcâneo, que não é vertical e a
projeção do peso do corpo medialmente em relação ao ponto de apoio do
calcâneo.

4. CONCLUSÃO

Com

base

nos

artigos,

constatou-se

que

as

principais

lesões

musculoesqueléticas na corrida de rua localizaram-se nos membros inferiores.
O grande volume e intensidade dos treinos, nutrição inadequada e
comportamento dos atletas, além de aspectos intrínsecos e extrínsecos, tais
como idade, características antropométricas, tempo de participação em
corridas, características do treinamento e da prova, foram associados ás
causas de lesões.
As principais lesões verificadas no estudo foram: tendinites, tendinopatias,
distensões musculares e lesões nos joelhos.
É de suma importância a orientação profissional dos professores de educação
física e ou fisioterapeutas na prática segura da corrida de rua, estes
profissionais podem contribuir na prescrição e orientação na prevenção de
lesões musculoesqueléticas. Portanto, fatores como a especificidade do
treinamento e individualidade devem ser observados.
Dentre as estratégias de prevenção de lesões tem-se o fortalecimento
muscular, alongamento, correção de erros biomecânicos e nutricionais que
podem garantir um melhor desempenho ao praticante de corrida de rua.
Ressalta-se, por fim, a importância de mais estudos que relacionem a
progressão de treinamento às lesões e prevenções dessas.
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