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RESUMO

A atividade física é fundamental para o desenvolvimento e manutenção da saúde. Tem-se observado um crescente aumento dos adeptos da 
prática da corrida. Dentre benefícios adquiridos por essa prática, podemos citar: controle do peso corporal, aumento da densidade óssea, 
diminuição da pressão arterial, melhora do perfil lipídico e insulínico, melhora da autoestima e autonomia e bem-estar geral. O objetivo deste 
estudo foi analisar a ocorrência de lesões em corredores fundistas da cidade de fortaleza. Os participantes foram selecionados aleatoriamente em 
eventos de corrida de rua, assessorias esportivas e centros de treinamento da cidade de fortaleza. Foram submetidos a um questionário 
composto por 13 perguntas objetivas referentes às variáveis desta pesquisa. Foram submetidos ao estudo 77 indivíduos do sexo masculino e 
feminino com idades entre 20 e 62 anos, sendo 57,1% homens e 42,9% mulheres, com maior prevalência para indivíduos de faixa etária de 20 a 
26 anos, 23,4%. A ocorrência de lesão foi de aproximadamente 50%. O tipo de lesão com maior prevalência foi à distensão muscular. O segmento 
anatômico mais acometido foi o joelho com aproximadamente 21% de ocorrência. Não houve diferença significativa em relação a gênero onde 
47,7% dos homens relataram lesões e 51,5% das mulheres foram acometidos por lesões nos últimos 8 meses. Maior prevalência de lesões foi 
observada na faixa etária de 57 a 62 anos, 100%. Os sujeitos que treinam com orientação profissional foram os mais acometidos com 53,8%. Os 
sujeitos com tempo de prática maior que um ano tiveram maior prevalência de lesões 58,3%. Maior ocorrência foi observada nos sujeitos que 
treinam entre 31 a 60 minutos por dia, 58,3%, que treinam 3 vezes por semana 54,5%, com volume semanal entre 11 a 20 km, 63,6% relataram 
ter sofrido lesões nos últimos 8 meses. Concluiu-se que a incidência de lesões em corredores fundistas é alta e os fatores associados analisados 
nesta pesquisa estão diretamente relacionados à ocorrência destas lesões.
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