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ANÁLISE DA FISIOTERAPIA PREVENTIVA NO ESPORTE: O QUE OS 

CORREDORES DE RUA DE MARINGÁ CONHECEM SOBRE A PREVENÇÃO DE 

LESÕES? 

 

JÚLIA BELLINI CAPELARI 

RAYANE ALMEIDA DA SILVA 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento acerca da Fisioterapia Preventiva de um 

grupo de atletas amadores que praticam corrida de rua na cidade de Maringá. Foram sujeitos 

deste estudo praticantes amadores de corrida da cidade de Maringá, regularmente 

matriculados há mais de três meses em grupos de corrida da mesma cidade. A amostra foi de 

85 alunos, os questionários foram aplicados aleatoriamente entre homens e mulheres. Como 

instrumento será utilizado um questionário semiestruturado com questões fechadas e abertas 

que foi submetido para uma avaliação de um professor especialista de metodologia de 

pesquisa. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2017, visando responder sobre a 

visão dos praticantes de corrida amadores de Maringá acerca da Fisioterapia Preventiva, pois 

se sabe que o que mais ocorre é a atuação do fisioterapeuta destinada ao controle de danos 

(doenças, sequelas e agravos), ou seja, no nível da reabilitação. 

 

Palavras-chave: fisioterapia preventiva, corrida, atenção primária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALYSIS OF PREVENTIVE PHYSIOTHERAPY IN SPORT: WHAT DOES THE 

RUNNERS OF MARINGA KNOW ABOUT THE PREVENTION OF INJURY? 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to investigate the Preventive Physiotherapy of a group of 

amateur athletes who practice running in the city of Maringá. The subjects of this study were 

amateur racers from the city of Maringá, regularly enrolled for more than three months in race 

groups from the same city. A sample of 85 students, the questionnaires were applied 

randomly between men and women. As a tool, a semi-structured questionnaire with closed 

and open questions was used, which was submitted for an evaluation by a specialist professor 

of research methodology. The data were collected in the second half of 2017, aiming the 

respondent about a view of the amateur race runners from Maringá on Preventive Physical 

Therapy, since we know that what happens most about a physiotherapist's performance is the 

control of damages (diseases, redwoods and diseases), that is, in rehabilitation. 

 

Keywords: preventive physiotherapy; run; health’s attention.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O objeto de estudos desta pesquisa é a análise do conhecimento de um grupo de 

praticantes de corrida de rua da cidade de Maringá acerca da fisioterapia preventiva para essa 

modalidade de esporte. Delimitou-se esse objeto porque há ocorrência de lesões sérias em 

corredores, e estes, em sua maioria, somente recorrem à fisioterapia depois de uma lesão ou 

várias acometerem o atleta.  

Com o aumento da prática esportiva também houve uma crescente incidência de 

lesões em atletas. Várias são as causas, como a falta de preparação física e de orientação para 

o esporte. Seja de forma profissional ou amadora, todos os praticantes de atividades esportivas 

estão predispostos a sofrer com lesões musculoesqueléticas. Sabe-se ainda, que a mínima 

lesão esportiva é capaz de diminuir o desempenho do atleta durante sua prática esportiva e, 

conforme a gravidade da lesão, o atleta deverá diminuir ou se afastar dos treinos e jogos para 

que haja uma recuperação adequada (RIBEIRO, 2006). Nessa perspectiva, a aplicação da 

Fisioterapia Preventiva é importante para diminuir o número e a severidade da lesão, e, ainda, 

preparar o atleta para desempenhar adequadamente suas funções em seu desporto. 

A Fisioterapia trabalha nesse sentido porque este campo disciplinar apresenta níveis 

de atenção quando se trata da prevenção de lesões (BISPO JUNIOR, 2010). Promove 

cuidados a dois níveis principais: o primário e o secundário. O nível de atenção primária 

aplicado à prática desportiva pode funcionar como uma triagem e encaminhamento para 

orientações prévias a prática desportiva. No entanto, algumas vezes não é possível estabelecer 

totalmente a atenção primária, então recorremos ao nível de atenção secundária que nos 

permite evitar complicações que causem ou prolonguem o afastamento do praticante. Outro 

fator importante relacionado à atenção secundária trata da prevenção de lesões recidivas 

(DELIBERATO, 2002). Nesse sentido, os profissionais da fisioterapia devem ser capazes de 

dominar orientações e saberes que promovam a saúde e previnam lesões ou doenças. 

São incontáveis as modalidades de desportos praticadas hoje; na prática amadora o 

exercício físico é usualmente associado ao bem-estar dos seus praticantes. Dentre as suas 

diversas manifestações, a corrida apresenta-se com uma das modalidades com grande número 

de adeptos, e em grande ascensão, tanto pela facilidade em sua prática, como pelos benefícios 

para a saúde e o baixo custo. Por essas e outras razões, a corrida de rua tem-se tornado 

popular; no entanto, os indivíduos que a praticam, seja no âmbito competitivo ou recreativo, 

estão expostos aos eventuais riscos associados” (HINO et al, 2009). Especificamente a corrida 

de rua vem ganhando muitos adeptos nos últimos anos, além do grande aumento nos números 
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de provas desse tipo de modalidade, que vem se tornando grandes shows e desafios aos 

praticantes, em 2011 a corrida de rua já era o segundo esporte mais praticado no Brasil tanto 

por atletas amadores, quanto por profissionais (GONÇALVES, 2011).  

Para Deliberato (2002) os riscos de lesão na corrida de rua podem ser gerados por 

fatores intrínsecos que são inerentes ao organismo como idade, sexo, aptidão e outros, e os 

extrínsecos, que são direta ou indiretamente ligados a preparação ou a pratica da corrida como 

local de treino, tipo de calçado utilizado, clima, alimentação e outros aspectos. Observando 

todos estes fatores é nítido que a Fisioterapia tem um papel muito importante em relação as 

lesões sofridas pelos atletas, mas não só nestas lesões já instaladas, pode-se também tratar da 

prevenção delas, pois o fisioterapeuta é um profissional generalista capacitado a atuar em 

todos os níveis de atenção à saúde; não deve ficar restrito às ações curativas e reabilitadoras.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se como qualiquantitativo do tipo exploratório. Sua 

finalidade foi familiarizar-se com o conhecimento de Fisioterapia de um grupo de 85 

indivíduos corredores de rua com o objetivo de obter conhecimento acerca da percepção de 

suas condutas diante da prática esportiva. Os sujeitos foram escolhidos de forma aleatória 

quanto ao sexo, mas seguindo o critério de estar matriculado regularmente em um grupo de 

corrida há mais de 3 meses. A metodologia foi realizada de acordo com os passos: 1 – 

elaboração e aplicação de um questionário semiestruturado com questões fechadas e abertas 

que foi submetido para uma avaliação de um professor especialista na área de metodologia de 

pesquisa. O questionário continha 15 questões em que os sujeitos respondentes trataram sobre 

sua prática desportiva (corrida de rua). 2 – As questões fechadas nortearam a apresentação do 

perfil de cada sujeito; as abertas foram examinadas pela análise de conteúdo de Laurence 

Bardin (1972) em que as falas dos respondentes foram interpretadas de acordo com o método 

preconizado pela autora. 3 – As questões fechadas foram submetidas e demonstradas com 

média e desvio padrão, além de percentual simples.  

Previamente à coleta de dados, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) – para seres humanos, e foi devidamente aprovado com número CAAE 

69674217.8.0000.5539. Logo após foi feito contato com diretores técnicos de grupos de 

corrida para que fosse feita autorização das pesquisadoras aplicarem os questionários nos 
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participantes. Cada sujeito respondente dessa pesquisa assinou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para se dar início a realização da pesquisa. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como pode-se observar na Tabela 1, o número de participantes pesquisados foi 85, 

dentre estes 44,7% foram mulheres e 55,3% homens. Evidenciando uma porcentagem maior 

de praticantes homens em comparação entre os sexos. A idade média das mulheres 

pesquisadas foi 28,7(±8,1) e dos homens foi 36,5(±10,1), mostrando que o grupo dos homens 

pesquisados tem maior média de idade e compõe maior número de amostra, confirmando o 

que Deliberato (2002) diz que o esporte corrida de rua está em ascensão em ambos os sexos, 

mas ainda é mais composto por homens. 

 

Tabela 1. População masculina e feminina pesquisada 

 Sexo feminino Sexo masculino Total 

 

Número de 

participantes 

 

Idade média 

dos 

participantes 

 

38 (44,7%) 

 

 

28,7±8,1 

 

47 (55,3%) 

 

 

36,5±10,1 

 

85 

(100%) 

 

- 

 

 Para Horta e Custódio (1995), quando se conhecem as causas que levam ao aumento 

da incidência na ocorrência de uma lesão é possível adotar medidas de prevenção e/ou de cura 

para reduzir os problemas daí advindos. Essa ideia implica o pressuposto dos fatores causais 

na ocorrência do dano durante a prática da corrida, mas também aponta os meios de evitá-lo 

ou diminuí-lo. É essencial que fisioterapeutas e demais profissionais envolvidos com 

atividades físicas tenham conhecimento dos fatores causais agravantes, para acessarem as 

ações preventivas. Podemos então dizer que o conhecimento do gesto esportivo e fatores 

associados são de extrema importância para aplicar métodos preventivos ao aparecimento de 

lesões. 
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 Vale a pena ressaltar então, os níveis de atenção à saúde que no contexto entre 

fisioterapia e corrida de rua, constituem-se na explicação corrente da relação saúde com o 

esporte. A Prevenção Primária é a fase anterior ao aparecimento de doenças e, inicialmente, 

são desenvolvidas ações pertinentes, cujas principais vertentes, de acordo com Carvalho 

(2001) são: a promoção à saúde, a prática de exercícios físicos com proteção e orientação 

específica, os cuidados por meio dos quais se busca a redução na ocorrência de lesões ou 

acidentes, a seleção de equipamento desportivo e precaução no treino e/ou na competição.  

 A Prevenção Secundária se caracteriza no momento em que se dá o processo 

patológico no organismo, e, nessa perspectiva, promove atividades para regredir ou 

desaparecer este processo inicial. Essa fase também comporta o diagnóstico e o tratamento 

precoce, é preciso manter-se alerta a qualquer condição favorável à ocorrência de lesões, 

tendo em vista o controle do problema ou a regressão do grau dessa lesão, por meio da 

aplicação de procedimentos preventivos ou de intervenção terapêutica para evitar novos 

danos. Caso haja eventuais complicações e/ou sequelas, o trabalho se firma em poder tratar, 

reduzindo o tempo de incapacidade do indivíduo que sofreu a lesão (HORTA, 1995).  

 Ainda para Horta (1995) a Prevenção Terciária, que acontece após se instalar o agravo, 

ou seja, na fase crônica, utiliza medidas que visam a desenvolver a capacidade residual, isto é, 

o potencial funcional que restou do dano, com o intuito de atenuar a invalidez ou a restrição 

ao esporte, e promover o ajustamento das condições do lesionado a uma vida útil. Nessa fase, 

que se relaciona à reabilitação propriamente dita e à reintegração da pessoa no esporte. De 

modo geral, em todas as fases de atenção, o que sempre se busca é basicamente prevenir o 

aparecimento de lesões, se não for possível então se deve prevenir a cronicidade de uma lesão 

e reinserir o indivíduo na prática esportiva. 

 Na presente pesquisa apenas 2,35% dos participantes relataram conhecer os três níveis 

de atenção à saúde que a fisioterapia fornece ao esporte que eles praticam. Isso pode indicar 

pouco conhecimento acerca da atuação fisioterapêutica no esporte, mais precisamente na 

corrida de rua. Outro dado importante é que somente 20% dos entrevistados realizou 

avaliação prévia ao início da prática esportiva, indicando que 80% dos corredores 

entrevistados começaram a treinar corrida de rua sem conhecer aspectos como: desvios 

posturais, tipo de pisada, grau de força muscular, limitações de amplitude de movimento, 

composição corporal e outros. Segundo Ferreira (2001) é preciso que as pessoas saibam como 

realizar essas atividades com tranquilidade e eficácia, garantindo a mínima autonomia na 

prática de sua atividade. No entanto, os resultados do presente estudo demonstram que poucos 
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praticantes buscam o conhecimento sobre a relação corpo-esporte, demonstrando que talvez 

os serviços da fisioterapia devam ser mais difundidos entre atletas.  

 

 Tabela 2. Conhecimento e percepção acerca da fisioterapia 

 Sim Não Total 

Conhece os níveis de 

atenção da fisioterapia? 

2 (2,35%) 83 (97,65%) 85 (100%) 

Fisioterapia previne 

lesões? 

67 (78,2%) 18 (21,8%) 85 (100%) 

Acha importante a 

fisioterapia na prevenção? 

71 (83,5%) 14 (16,5%) 85 (100%) 

 

 Apesar do pouco conhecimento sobre os níveis de atenção, 78,2% dos entrevistados 

dizem quem a fisioterapia é capaz de prevenir lesões e 83,5% considera a fisioterapia 

importante no papel prevenção e manutenção do atleta de corrida de corrida. Nesse sentido 

corroboram que a fisioterapia desportiva de forma geral é conhecida, mas suas formas de 

atuação precisam ser mais bem difundidas para a população praticante de esportes em geral. 

Pode-se dizer que o papel do fisioterapeuta ainda se encontra em um processo de construção 

para sua inserção no nível primário de atenção, e ainda deve fomentar e divulgar mais e 

melhor sua atuação em diversos tipos de áreas (SIMÕES, 2005). 

 É importante ressaltar que parte desse conhecimento e importância da fisioterapia tem 

relação com o número de participantes que relatou ter tido uma lesão decorrente da prática de 

corrida de rua (80%) e, também, os participantes que já foram ao fisioterapeuta tratar uma 

lesão (62%). Ainda sobre esses dois últimos dados é necessário observar que o número que 

indica quem já teve lesão decorrente da prática de corrida é maior do que os que procuraram a 

fisioterapia para se tratar. Isso nos mostra que nem todo praticante tratou sua lesão com ajuda 

de profissionais da fisioterapia, muitas vezes buscando auto tratamento como apontam Horta e 

Custódio (1995). Estes estudiosos da área afirmam que o auto tratamento ainda é muito 

utilizado no meio esportivo e está relacionado ao alto índice que lesões recidivas e volta ao 

esporte antes da recuperação total após uma lesão. 

 Os gráficos 1 e 2 abaixo, nos trazem informações sobre a utilização de aquecimentos e 

alongamentos em sua rotina de treinamentos. Dentre os pesquisados, 72% dizem fazer uso 

dessas práticas, e em relação a paramentos esportivos adequados (calçados, meias, 

vestimentas e outros) 88,2% relatam usar. Indicando que métodos mais conhecidos pela 
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população em geral e por outras áreas (educação física e medicina) são mais utilizados e 

praticados (BEIRÃO; MARQUES, 2007). 

 

 Gráfico 1. Prática de aquecimento e alongamento como rotina em treinamentos 

sim 72%

não 28%
 

 

 

 Gráfico 2. Uso de paramentos esportivos adequados  

Sim 88,2%

Não 11,8%
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 O Gráfico 3, aponta as lesões mencionadas pelos sujeitos desta pesquisa. Dentre as 

lesões citadas que já acometeram os indivíduos aparecem em maior número estão as lesões 

musculares, as entorses e a fasceíte plantar seguida de tendinopatias, lombalgias e fraturas por 

estresse. Pode-se perceber grande diversidade de lesões que aparecem no ambiente da rua 

corrida de rua. Esse dado vai ao encontro dos resultados de Hespanhol Jr. e Lopes (2013) para 

os quais as mesmas lesões são citadas em sua pesquisa de revisão sobre incidência e 

reabilitação de lesões na prática da corrida de rua.  

 Já para Feitosa e Martins Jr (2000) as lesões ligamentares são as mais comuns e 

ocorrem normalmente por choques, torções, por fatores intrínsecos, como o desequilíbrio das 

estruturas corporais ou por fatores extrínsecos, como o ambiente em que se realiza o desporto. 

Logo depois vêm as lesões musculares que segundo Willians (1975, apud FEITOSA; 

MARTINS JÚNIOR, 2000, p. 140), geralmente afetam os músculos e as fibras de tecido 

conectivo, podendo, em alguns casos, produzir uma ruptura total. 

 Observarmos então, quais são as maiores incidências de lesões no esporte da corrida 

de rua, justificando o a importância da prevenção. Os erros de treinamento são um fator 

importante a ser observado na perspectiva esportiva, já que eles são os mais responsáveis 

pelas lesões esportivas (VENDRUSCULO, 2005). Segundo James (1978, apud 

VENDRUSCULO, 2005, p. 39) aproximadamente 60% desses erros geralmente são causados 

por: quantidade inadequada de treino (muita intensidade), técnica inadequada de execução e 

avaliação inadequada das capacidades e/ou necessidades do atleta, sendo que a maioria desses 

fatores podem ser trabalhados pelo fisioterapeuta, visando então atenção primária e 

secundária, aplicadas ao nível do esporte. 
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 Gráfico 3. Tipos de lesões que acometem os participantes 
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4 CONCLUSÃO 

 Esta pesquisa indica um espaço de atuação na prevenção de lesões na corrida de rua a 

ser construído pela fisioterapia esportiva de maneira geral. Há a necessidade de mais 

investigações nesse campo, associadas aos vários estudiosos que já mostraram a importância 

da prevenção nas lesões desportivas.  

 Neste estudo, embora com 85 respondentes, ficou confirmado a pouca relação dos 

atletas amadores de corrida de rua com os fisioterapeutas. Há, ainda, pouco estudo e debate 

sobre a percepção dos atletas em relação à Fisioterapia Preventiva. Como vimos de forma 

geral, os participantes sabem que podem prevenir lesões, porém estes não têm conhecimento 

sobre os níveis de atenção básica da fisioterapia e não sabem como efetuar a prevenção. 

 Acreditamos que estudos como este nos aponte a necessidade da união de profissionais 

da Fisioterapia e de outras áreas como a Educação Física e a Medicina, para promover 

estratégias de divulgação de como essas áreas atuam no esporte, assim como a prevenção de 

lesões ao invés de apenas a reabilitação. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Percepção de Atletas sobre a Fisioterapia: 

 

Sexo: (  )F (  )M  

Idade:________  

Data: ___/___/___ 

1) Atualmente você treina quantas vezes por semana? 

__________________________________________________________________________ 

2) Qual a distância de sua próxima prova foco? 

__________________________________________________________________________ 

3) Antes de iniciar seus treinamentos você procurou um fisioterapeuta para avaliação 

biomecânica para corrida? 

 (  ) Sim (  ) Não 

4) Você já teve algum tipo de lesão na prática do seu esporte? 

 (  ) Sim (  ) Não 

5) Você realiza alongamentos e aquecimentos antes de iniciar a atividade? 

 (  ) Sim (  ) Não 

6) Você conhece todos os níveis de atenção à saúde em que a Fisioterapia atua? 

 (  ) Sim (  ) Não 

7) Se você já teve alguma lesão: procurou tratamento fisioterápico?  

(  ) Sim (  ) Não 

8) Se você já teve uma lesão: precisou de procedimento cirúrgico?  

(  ) Sim (  ) Não 

9) Se você já teve alguma lesão: Qual foi tipo de lesão? 

__________________________________________________________________________ 

10) Na sua opinião, se você tivesse utilizado algum método de prevenção, talvez não ocorresse a 

lesão?  

(  ) Sim (  ) Não 

       12) Em sua opinião, a Fisioterapia atua na prevenção de lesões? 
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       (  ) Sim (  ) Não 

       13) Você acha a Fisioterapia importante na prevenção de lesão? 

      (  ) Sim (  ) Não 

      14) Você utiliza roupas e calçados adequados ao esporte? 

      (  ) Sim (  ) Não 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: ANÁLISE DA FISIOTERAPIA PREVENTIVA NO ESPORTE: O 
QUE OS CORREDORES DE RUA DE MARINGÁ CONHECEM SOBRE A 
PREVENÇÃO DE LESÕES? 

Estamos conduzindo uma pesquisa na área de Fisioterapia, intitulada “Análise 
da Fisioterapia Preventiva no Esporte: o que os corredores de rua de Maringá 
conhecem sobre a prevenção de lesões?”. 

Para a realização do trabalho, será necessária a participação de adultos que 
participem de Grupos de Corrida da Cidade de Maringá-PR. Sabendo que você é 
participante em um grupo como estes, pedimos o seu consentimento para a 
participação no estudo. 

Na pesquisa você responderá dois questionários com questões referentes à 
experiências com seu esporte e a fisioterapia. 

Informo que durante qualquer momento da coleta dos dados você poderá 
recusar a sua participação na pesquisa sem qualquer tipo de prejuízo pessoal ou 
para a pesquisa, e ainda, que estamos disponíveis para quaisquer dúvidas.  

Durante o decorrer e após a conclusão do trabalho, será preservada a sua 
identidade e dos demais participantes. O trabalho terá a orientação da Prof. Ms. 
Marlos Marim, da Unicesumar e será desenvolvida pelas acadêmicas Júlia Bellini 
Capelari e Rayane de Almeida Silva 

Caso V. Sa. concorde com a participação no estudo, solicitamos seu 
consentimento preenchendo as informações abaixo: 

Eu, _______________________________________, após ter lido, entendido 
as informações acima e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes ao estudo 
CONCORDO VOLUNTARIAMENTE em participar na pesquisa. 

__________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

                  Assinatura (do Pesquisado) 

 

_______________________________________________________________ 

Nós, Júlia Capelari e Rayane de Almeida, declaramos que foram fornecidas todas as 
informações referentes ao estudo. 

 

Júlia Bellini Capelari                                                     Telefone: (44) 988214610 

Rayane de Almeida            Telefone: (44) 991210402 


