
Corrida de rua: 

Uma análise de benefícios e precauções 

 

Com o avanço da tecnologia, surgiram inúmeras inovações que trouxeram 

mais comodidades e facilidades para as pessoas de modo geral, principalmente 

quanto à mobilidade urbana que foi revolucionada com os transportes motorizados, o 

que possibilitou que as pessoas pudessem deslocar-se maiores distâncias, em 

menores tempos e com mais conforto. 

Todavia, com a comodidade também veio o ônus do sedentarismo, e no Brasil, 

dentre a população com 18 anos de idade ou mais há 40,3% de sedentarismo, ou 

seja, aproximadamente 2 a cada 5 brasileiros foram classificados como 

insuficientemente ativos, o que implica dizer que não praticam atividade física 

(Campos, 2020 apud Pesquisa Nacional de Saúde, 2019). 

Dentre os brasileiros que buscam uma atividade física, muitos optam pela 

prática da corrida de rua, por ser uma atividade que possui uma flexibilidade de 

horários, permitindo ao seu adepto que escolha o melhor horário para si, de modo que 

não atrapalhe sua rotina de trabalho e nem seu convívio com as pessoas mais 

próximas afetivamente. 

Outro grande benefício, e talvez o mais impactante, é o fato da corrida de rua 

ter um acesso muito fácil quando observado pelo lado econômico, a pessoa não 

precisa fazer um investimento inicial em equipamentos muito onerosos e nem se 

comprometer com o pagamento de mensalidades, tudo o que precisa é de um par de 

tênis adequado e roupas propícias.  

O acompanhamento de um profissional é imprescindível, porém negligenciado 

por muitos atletas amadores, o que facilita a ocorrência de lesões nos participantes. 

Neste trabalho será abordado a corrida de rua, sua prática, benefícios, riscos 

de lesões e como prevenir esses riscos.  



1. A prática de corrida de rua 

 

A corrida de rua é um esporte altamente democrático e acessível a pessoas 

de diferentes classes sociais e poder aquisitivo, isso é possível por ser um esporte 

cuja prática exige um baixo investimento por parte de seu praticante, o que torna 

possibilita que sua prática seja bastante comum – tudo isso porque para começar é 

necessário apenas a aquisição de um bom par de tênis. 

Segundo Cortês (2020) a prática da corrida de rua passou a popularizar-se no 

século XVIII e é uma prática comum para a maioria das pessoas pois o investimento 

necessário são apenas um tênis ideal e roupas adequadas, contudo, é necessário 

buscar o acompanhamento de um profissional para a prática correta do esporte. 

A corrida de rua é o segundo esporte mais praticado em todo o país, teve um 

crescimento de 50% nos últimos anos, é enquadrado na categoria de atletismo, 

compõe o triátlon (juntamente com o ciclismo e a natação) e possui algumas distâncias 

fixas que variam de 5 km até 42 km (Cortês, 2020). 

Existem outras modalidades de corrida além da de rua, Cortês (2020) 

enumera: 

i. Corrida de montanha: o percurso deve ter um mínimo de altimetria 

variada (em relação ao mar) e o pode ou não ter obstáculos; 

ii. Trail run: pode ser praticada em bosques, trilhas ou praias, o objetivo é 

completar o trajeto superando seus obstáculos sem que o participante 

se machuque; 

iii. Corrida de pista: praticada nas pistas do atletismo podendo ser: 

a. corridas de pistas ovais, 

b. corridas de meio fundo, 

c. corridas de fundo, 

d. ou corridas de obstáculos. 

 

1.1.  Benefícios da corrida de rua 

 



Assim como a prática de várias atividades físicas, a corrida de rua, quando 

praticada seguindo o acompanhamento de um profissional, pode trazer inúmeros 

benefícios à saúde. Imbimbo (2017) lista vários benefícios classificando-os em 

agudos, subagudos e crônicos. 

Os Benefícios incluídos no grupo agudo são aqueles que que trazem 

benefícios imediatos (Imbimbo, 2017), são eles: 

i. Melhora no humor: durante uma corrida de pelo menos 30 minutos, o 

corpo começa a produzir neurotransmissores responsáveis pela 

sensação de prazer, euforia e relaxamento, além de elevar os níveis de 

testosterona (Imbimbo, 2017); 

ii. Redução da pressão arterial: o exercício físico reduz a pressão arterial 

durante o repouso, acarretando em uma redução do estresse do 

organismo e melhorando seu desempenho em tarefas do cotidiano 

(Imbimbo, 2017); 

iii. Regulação do apetite: após a conclusão da corrida, o atleta não sente 

vontade de comer pois “o exercício tem efeito anorexígeno”, tirando o 

apetite (Imbimbo, 2017 apud Caseri, 2017). 

Dentre os benefícios subagudos, aqueles cujos efeitos são sentidos de 1 a 3 

meses após o início da prática, Imbimbo (2017) enumera: 

i. Ganho de resistência: a melhora no condicionamento físico é 

perceptível, atividades do cotidiano como subir escadas ou andar 

distâncias moderadas ou longas são realizadas com mais facilidade 

(Imbimbo, 2017); 

ii. Melhora no sono: resultante de uma melhor regulação da temperatura 

corporal, gasto de energia acumulada e da liberação de substâncias 

relaxantes no organismo provenientes da realização da atividade física 

(Imbimbo, 2017); 

iii. Melhor regulagem da temperatura corporal: a melhor regulagem da 

temperatura corporal é resultado de um gasto energético mais 

eficiente, o que pode evitar interferência nos mecanismos fisiológicos 

(Imbimbo, 2017).  



Por fim, os benefícios crônicos, advindos após 3 meses da prática regular de 

corrida, que, segundo Imbimbo (2017), são: 

i. Adaptações ortopédicas: as articulações, ossos e ligamentos tornam-

se mais resistentes e diminuem a probabilidade da ocorrência de 

lesões e fraturas (Imbimbo, 2017); 

ii. Maior longevidade: a corrida pode diminuir a incidência de doenças 

como hipertensão, diabetes e até depressão (Imbimbo, 2017). 

 

1.2.  Lesões na prática da corrida de rua 

 

Por ser um esporte bastante democrático por conta da facilidade ao seu 

acesso e do baixo custo da prática do mesmo, é fácil descuidar de algumas medidas, 

como o acompanhamento com um profissional. 

De acordo com Revista Nutri Online (c2021), as lesões mais comuns na 

prática da corrida de rua são a síndrome femoropatelar e as tedinopatias. A síndrome 

femoropatelar ocorre por conta de danos à cartilagem que se encontra sob a patela 

enquanto as tendinopatias são inflamações nos tecidos que ligam os músculos aos 

ossos. 

Segundo Rangel e Farias (2016, apud Lun et al., 2004; Wen, 2007; Gellman 

et al., 1996 e Messier et al. 2008) é possível ver uma correlação entre a prática da 

corrida com vários tipos de lesão e a preparação para a mesma:  

“ Recentes estudos sobre corrida têm demonstrado forte correlação 
com incidência de lesões quando relacionado a fatores intrínsecos,  
como: anormalidades biomecânicas e anatômicas, menor 
flexibilidade, histórico de lesões, características antropométricas, 
densidade óssea, composição corporal e maior força muscular, e 
extrínsecos ligados a preparação ou prática da corrida como: 
duração da sessão e longa quilometragem semanal, erros de 
planejamento e execução do treinamento, tipo de superfície de 
treino, tipo de percurso, tipo de calçado, alimentação, hidratação e 
prática concomitante de outras modalidades esportivas entre outros 
possíveis fatores, mas não citados neste trabalho. ” (Rangel e 
Farias, 2016, apud Lun et al., 2004; Wen, 2007; Gellman et al., 1996 
e Messier et al. 2008) 

Os corredores que mais tem tendência a sofrerem lesões são os iniciantes, 

devido à falta de experiência na prática da modalidade, o que torna-os mais propensos 



a cometerem mais erros. As lesões foram mais encontradas, nos corredores 

iniciantes, entre aqueles que corriam maiores distâncias, mas com uma baixa 

frequência semanal, já nos corredores profissionais, a incidência de lesões era mais 

comum naqueles com uma frequência semanal maior ou igual a 6 vezes, enquanto 

nos maratonistas, os fatores mais influentes foram o histórico de lesões e a idade 

(Rangel e Farias, 2016 apud Tonoli et al. 2010). 

A incidência de lesões nos membros inferiores pode chegar até a 92,4%, 

sendo o joelho a região mais acometida. Durante os 6 meses que antecedem uma 

competição, 33,3% dos homens e 25% das mulheres sofreram alguma lesão (Rangel 

e Farias, 2016 apud Hino et al. 2009). 

Ferreira e Melo (2010) classificou as principais lesões que acometem os 

praticantes da corrida: 

i. Síndrome da Banda Iliotibial: Condição dolorosa em que o tecido 

conjuntivo se esfrega no fêmur (Hospital Israelita A. Einstein, c2021). 

ii. Síndrome Femoropatelar: Danos à cartilagem sob a rótula (Hospital 

Israelita A. Einstein, c2021). 

iii. Síndrome do Estresse Tibial Medial: Dor causada por uso excessivo ao 

longo da tíbia, o osso frontal grande na parte inferior da perna (Hospital 

Israelita A. Einstein, c2021).  

iv. Tendinopatia de Aquiles: é a inflamação do tendão de Aquiles ou do 

seu revestimento (Gomes, 2019) 

v. Fasceíte Plantar: Inflamação de uma faixa espessa de tecido que liga 

o osso do calcanhar aos dedos (Hospital Israelita A. Einstein, c2021). 

 

1.3.  Precauções para evitar lesões durante a prática da corrida 

 

Uma das formas de evitar lesões durante a prática da corrica é com o 

equipamento ideal. O calçado e o tipo de pisada de cada atleta têm grande influência 

no risco de lesões, além das superfícies e locais escolhidos, que podem conter 

buracos, aumentando a periculosidade para o atleta (Ibimbo, 2018). 



Como os músculos são responsáveis por minimizar o impacto sofrido pelo 

corpo, a prática de musculação torna-se importante pois facilita a dissipação da 

energia mecânica sofrida pelo corpo, minimizando o impacto sobre as articulações 

(Ibimbo, 2018). 

Realizar alongamento e aquecimento é sempre uma boa prática antes de 

realizar qualquer atividade física, segundo Ibimbo (2018) o alongamento prepara as 

articulações para a realização dos movimentos enquanto o aquecimento pode evitar 

lesões pois aumenta a temperatura corporal, elevando o fluxo sanguíneo, o que 

possibilita que o oxigênio e os nutrientes cheguem até o músculo. 

  



2. Metodologia 

 

O presente trabalho é um levantamento bibliográfico, realizado com pesquisas 

em livros, sites especializados e artigos acadêmicos a respeito do tema de corrida de 

rua para a composição da fundamentação teórica. 

Os dados aqui apresentados foram resultados de pesquisas e experimentos 

realizados, documentados e publicados em revista científica online de grande 

circulação. 

Todos os resultados aqui expressos serão discutidos de acordo com a 

informação que exibirem, a fim de que seja possível uma melhor aplicação à realidade 

dos atletas. 

  



3. Resultados e Discursões  

 

Em levantamento feito por Ferreira e Melo (2010), observou-se uma 

prevalência de 29,6% de lesões em corredores de rua em uma maratona realizada no 

Rio de Janeiro em 2009, como podemos ver na tabela a seguir: 

Tabela 1: Prevalência de lesões e variáveis sociodemográficas. 

Fonte: COSTA, P. N. F.; PALMA, A. Prevalência de Lesões entre corredores da XII MeiaMaratona do 

Rio de Janeiro – Anais do XVI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e III Congresso 

Internacional de Ciências do Esporte – Salvador – Bahia – Brasil - 20 a 25 de Setembro de 2009 

A seguir, temos uma relação entre a frequência de treino e a ocorrência das 

lesões citadas acima, apuradas por Ferreira e Melo (2010): 



Tabela 2. Prevalência de lesões e variáveis relacionadas ao treinamento 

 

Fonte: COSTA, P. N. F.; PALMA, A. Prevalência de Lesões entre corredores da XII MeiaMaratona do 

Rio de Janeiro – Anais do XVI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e III Congresso 

Internacional de Ciências do Esporte – Salvador – Bahia – Brasil - 20 a 25 de Setembro de 2009. 

 

Contudo, Euclides (et al. 2015) apurou que, entre 151 atletas, suas 

preferências são: 



Tabela 3: prova de preferência dos corredores de rua 

Fonte: Euclides (et al. 2015) 

 

Dentre os entrevistados por Euclides (et al. 2015), relataram os seguintes 

benefícios (podendo ser mais de um): 

Tabela 4: benefícios provocados pela corrida de rua – porcentagem dos 

atletas 

 Fonte: Euclides (et al. 2015) 

 

 

 

  

Prova (km) Indivíduos (%)

5 21

10 57

21 13

42,195 9

Benefícios da corrida Indivíduos (%)

Saúde 46

Estímulo para competição 44

Perder peso 35

Autoestime e prazer 34

Controle da pressão arterial 31

Disciplina 25

Resistência Física 22

Melhora na respiração e no coração 19

Condicionamento Físico 15



Conclusão 

 

A prática de atividade física é essencial para a saúde. A corrida de rua possui 

como aliado à sua prática seu fácil acesso, principalmente em relação à flexibilidade 

de horários e o baixo custo de sua prática – diferentemente de outras modalidades 

como o ciclismo que necessita a aquisição de bicicletas que podem ser bastante 

onerosas, cujo alguns modelos podem chegar a custar o preço de um carro, além dos 

demais acessórios requeridos como equipamentos de proteção e vestimenta; ou a 

natação, que no caso do praticante não possuir uma piscina à sua disposição precisa 

pagar uma mensalidade ao local especializado e ir nos dias e horários acordados. 

Contudo, o baixo custo e facilidade de sua prática pode propiciar ao atleta de 

corrida de rua alguns perigos de lesão, que podem acontecer quando não há um 

acompanhamento adequado, ou uma frequência irregular de sua prática, ou uma 

frequência excessiva de sua prática – como é o caso de alguns atletas profissionais; 

além do risco de acidentes de trânsito, por ser praticada nas ruas. 

Cabe ao atleta fazer um balanço entre os riscos e benefícios da prática desse 

esporte. É sabido que em geral a prática esportiva traz benefícios diretos à saúde, 

contudo quando feita de forma irregular pode resultar em alguns acidentes. Na corrida 

não é diferente, o atleta de corrida de rua deve buscar um profissional especializado, 

além de fazer seus aquecimentos e alongamentos antes de começar, a fim de 

preservar sua saúde e poder desfrutar dos benefícios no longo prazo. 
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