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RESUMO 
 

 

As corridas de rua tornaram-se um dos eventos esportivos mais populares no Brasil e no 

mundo, sendo um fenômeno social relevante devido ao crescente número de praticantes, que 

vem aumentando de forma expressiva nos últimos anos. O objetivo desse estudo foi 

identificar e traçar o perfil dos corredores de rua amadores, compreendendo as características 

referentes ao treinamento, saúde, ocorrência de lesões e prevalência do consumo de 

suplementos alimentares. A tese será apresentada em três estudos, o primeiro refere-se ao 

consumo de suplementos alimentares em corredores de rua em uma análise do cenário 

nacional em quatro diferentes corridas. Os dois seguintes são referentes ao acompanhamento 

longitudinal por quatro anos consecutivos na corrida: “Volta da Unicamp”, Campinas-SP. O 

segundo e terceiro estudos consistiram em aplicar um questionário eletrônico de 

autopreenchimento, no ato da inscrição da corrida de rua “Volta da Unicamp”, por quatro 

anos consecutivos. O questionário foi composto por 28 perguntas referentes à prática da 

corrida de rua, sendo perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, onde o participante 

escrevia a resposta e cada estudo considerou um grupo de perguntas. E o primeiro estudo 

consistiu em aplicar uma entrevista nos participantes das seguintes corridas: Corrida 

Integração, Campinas-SP; Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, São Paulo-SP; Volta 

Internacional da Pampulha, Belo Horizonte-MG e Corrida de São Silvestre, São Paulo-SP. A 

ferramenta de análise foi através de uma entrevista onde os participantes foram selecionados 

aleatoriamente e puderam responder voluntariamente.  As entrevistas reportavam a perguntas 

referentes à prática da corrida de rua, características dos treinamentos e de consumo de 

suplementos alimentares. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência do consumo de 

suplementos alimentares por corredores rua. Foram entrevistados 817 corredores sendo 671 

homens e 146 mulheres, com média de idade de 37,9±12,4 anos. Da amostra, 28,33% 

relataram fazer uso de algum tipo de suplemento alimentar, sendo o principal motivo para este 

consumo aumentar a resistência e melhorar o desempenho. O fato dos corredores possuírem 

orientação de um profissional de Educação Física na orientação dos treinamentos implicou em 

uma chance de 4,67 vezes maior desses corredores consumirem suplementos alimentares. O 

consumo de suplementos apresentou uma forte correlação (r = 0,97) com a quilometragem 

percorrida semanalmente e em relação ao tempo de prática da corrida e consumo de 

suplementos apresentou uma correlação (r = 0,86). O consumo de suplementos alimentares 

mostrou-se mais frequente nos corredores que possuem uma rotina de treinamento com 

maiores quilometragens percorrida por semana. No segundo estudo, o objetivo foi verificar a 

prevalência do consumo de suplementos alimentares por corredores de rua, por quatro anos 

consecutivos em um em mesmo evento, na corrida de rua “Volta da Unicamp”. Participaram 

do estudo 2106 corredores, com média de idade de 36,15 ± 10,94, sendo 78,33% masculino e 

21,67% feminino. Dos avaliados, 21,04% consomem algum suplemento alimentar. Os 

suplementos mais consumidos foram carboidratos, proteínas, vitaminas e aminoácidos. O 

consumo de suplementos foi proporcional à quilometragem percorrida por semana (r=0,97), 

assim como, a relação entre o tempo de prática de corrida e consumo de suplementos 

(r=0,86). Entre o primeiro ano avaliado e o último, houve um acréscimo do consumo de 

8,59%. O estudo mostra um aumento nos consumo de suplementos alimentares por corredores 

de rua e presume-se que praticantes que treinam maiores distâncias e por mais tempo estão 



 

 

mais propensos a consumir suplementos alimentares. O terceiro estudo teve o objetivo de 

verificar a prevalência de lesões em corredores de rua. Participaram do estudo 2126 

corredores, sendo 1485 do sexo masculino e 641 feminino. Foi feito análise estatística 

descritiva e inferencial. Dentre os avaliados, 31,04% relataram ter sido acometido de algum 

tipo de lesão, dos quais 77,88% masculino e 22,12% feminino. Dos indivíduos que 

apresentaram lesão, 50,66% declararam que possuíam alguma orientação por técnicos e 

professores de educação física em relação à prescrição de seus treinamentos. Os corredores 

que sofreram lesão foram os que apresentaram maiores cargas de treinamento, com mais hora 

treino por semana, com maiores volumes treino e com mais participações em provas por ano 

(p˂0,00). A correlação entre quilometragem percorrida por semana e a incidência de lesão foi 

de r=0,97, esse mesmo valor foi em relação ao tempo de prática de corrida e a correlação 

entre participação em corridas e ocorrência de lesão foi r=0,89. Pode presumir-se que os 

corredores mais experientes, que praticam corrida por mais tempo e que possuem maiores 

cargas de treinamento estejam mais suscetíveis à ocorrência de lesões. Contudo, novos 

estudos devem ser realizados para avaliar se existe alguma influência do tipo de treino e 

intensidade realizada por tais atletas. Os estudos são complementares e auxiliam na 

compreensão dos aspectos relacionados ao perfil dos praticantes de corrida de rua. 
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ABSTRACT 
 

 

Road Races have become one of the most popular sport events in Brazil and around the world. 

It can be said it is a relevant social phenomena due to its expressive growing number of 

participants during recent years. This study aims to draw a profile of road runners through 

their training, health, injuries and dietary supplements ingestion. This thesis is divided into 

three studies: The first study refers to four national road race events. The second and the third 

to data collected for four consecutive years in "Volta da Unicamp" road race, in Campinas, 

SP, Brazil. These studies consisted on providing electronic questionnaires in four different 

years for road runners at the moment they were registering themselves for the race "Volta da 

Unicamp". Each questionnaire consisted on 28 questions referring to their road race practice, 

being some of them multiple choice questions and some open questions. Each study took a 

specific group of questions in consideration. The first study got its data from the following 

events: "Corrida Integração", Campinas-SP; "Maratona de revezamento Pão de Açucar", São 

Paulo-SP; "Volta internacional da Pampulha", Belo Horizonte-MG; and "Corrida de São 

Silvestre", São Paulo-SP. The analysis consisted in an interview targeted to runners chosen 

randomly, that had the choice to answer or not. The questions were about them road running 

practice, training characteristics and dietary supplements consumption. The main objective of 

this study was to gather information on dietary supplements consumption. In total, 817 

runners have been interviewed, being 671 men and 146 women, with an average age of 37 

years old. 28.33% of them reported they used some king of dietary supplement, being the 

main objective for this consumption the wish for an increase on resistance and a better 

performance. Respondents who were oriented by physical educational professional had an 

increase of 4.67 times in the chance of consuming supplement. Supplement consumption has 

presented a strong correlation with total weekly ran distance (r=0.97) and has also presented a 

strong correlation with the total weekly ran time (r=0.86). Supplements consumptions have 

been shown more frequent in runners whose training routine have longer weekly ran distance. 

On the second study, the use of dietary supplements was verified among road runners on four 

different years in the same event: "Volta da Unicamp". 2106 runners participated of the study, 

being their average age 36.15 ± 10.94 years. From those runners, 78.33% were men and 

21.67% were women. Among all the runners in this study, 21.04% reported using some kind 

of dietary supplement. The most used supplements were carbohydrates, proteins, vitamins and 

amino acids. The supplement consumption in the athletes was proportional to the total weekly 

ran distance (r=0.97) and to the total weekly ran distance (r=0.86). Between the first and the 

fourth year of "Volta da Unicamp", there was an increase of 8,59% in the consumption of 

dietary supplements. The study shows an increase in the consumption of supplements by road 

runners and infers that runners who run longer distances and for a longer time are more likely 

to eat supplements. The third study's objective was to verify the frequency and the cause of 

injuries on runners. In total, 2126 runners have participated of the study, being 1485 men and 

641 women. A descriptive and inferential analysis was made. Among all interviewed 

participants, 31.04% reported that already suffered some kind of injury during the training, 

being 77.88% men and 22.12% women. Of the individuals who have suffered injuries, 

50.66% reported having received some guidance from physical education professionals to 

their training. The runners who have suffered injuries lie amongst the ones with the highest 



 

 

training loads, with more hours of training per week, with greater training volume and with 

more participation in events per year (p=0). The correlation between total weekly ran distance 

and injuries incidence was r=0.97, the correlation between total weekly ran time was also 

r=0.97 and the correlation between the number of racing events per year and injuries 

incidence was r=0.97. Although it can be presumed that more experienced runners - ones who 

have started to run a longer time ago and the ones who have a greater training load - are more 

likely to suffer injuries. However, more studies have to be done in order to understand the 

influence of the training and intensity on athletes. The studies are complementary and help in 

the comprehension of road runner’s profile. 
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1 APRESENTAÇÃO DO CONTEXTO DO ESTUDO 

 

   

Este referencial tem o propósito de apresentar os principais indicadores a serem 

abordados no trabalho, bem como um histórico sobre corridas de rua, demonstrando um 

crescimento significativo nos últimos anos do número de provas de corrida de rua e de 

praticantes dessa modalidade. 

 

1.1 Corridas de rua 

 

Nos últimos anos observa-se um crescente número de indivíduos que buscam a 

prática de atividades físicas, em ambientes abertos e livres, como as corridas nas ruas, praças 

e parques, aliado ao número de provas e participantes a crescer de forma expressiva. Acredita-

se que este fenômeno decorre de peculiaridades como: ser acessível a toda população apta, 

demandar um custo relativamente baixo para o treinamento e participação dos praticantes. 

Este tipo de atividade vem a caracterizar uma atividade física, também relevante na 

perspectiva do lazer, já que uma grande parcela da população pode ter acesso, classificando-a 

como uma atividade física de massa (SALGADO et al., 2006).  

As corridas de rua tornaram-se um dos eventos esportivos mais populares no 

Brasil e no mundo, sendo um fenômeno social relevante devido ao crescente número de 

adeptos, assim como o número de praticantes de corrida de rua recreacionais tem crescido 

expressivamente tanto no Brasil quanto no mundo. Truccolo et al., (2008) atribui esse 

crescimento à profissionalização das corridas de rua e ao surgimento das assessorias 

esportivas. Assim, as corridas vêm atraindo, cada vez mais pessoas que não se interessam pela 

profissionalização, mas pela facilidade da prática, sendo um dos motivos que vêm atraindo 

cada vez mais adeptos e se transformando em uma modalidade esportiva cada vez mais 

popular. (SALGADO et al., 2006; FERREIRA et al., 2012; PURIM et al., 2014).  

A prática da corrida de rua ocorre por diversas razões, que envolvem desde a 

busca por benefícios à saúde, a estética, a integração social, a fuga do estresse da vida 

moderna e a busca de atividades prazerosas ou competitivas (SALGADO, 2006) e a prática 

regular da corrida é uma das maneiras mais eficientes para alcançar melhorias na aptidão 

física (FIELDS et al., 2010).  De acordo com Hespanhol Junior et al., (2015) essa prática 

proporciona efeitos benéficos sobre a massa corporal, gordura corporal, frequência cardíaca 

em repouso, VO2max , triglicérides e HDL. 
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Com os ganhos nas capacidades físicas e aderência cada vez maior, os praticantes 

de corrida de rua tendem a buscar melhores desempenhos e maiores distâncias em provas o 

que segundo Predel (2014), nas últimas décadas, a participação em provas como as maratonas 

tornou-se cada vez mais atraente para milhões de atletas de resistência não profissionais em 

todo o mundo. À medida que os praticantes vão se tornando mais experientes, tendem a 

participar de distâncias “maiores” como as maratonas. 

Na última década, essa popularização das corridas de rua em todo o mundo, 

sobretudo, praticadas em sua maioria, por atletas amadores que buscam melhorar e aumentar 

sua qualidade de vida, apresentou um aumento significativo do número de praticantes em todo 

o mundo, assim como no Brasil, em especial no Estado de São Paulo como pode ser 

observado nos dados apresentados pelar Corpore (2015).  

A Corpore (Corredores Paulistas Reunidos) é uma entidade brasileira, fundada em 

1982, representando o maior clube de corredores da América Latina, além de promover e 

produzir eventos de corridas de rua. Segundo esta entidade, observa-se uma expressiva 

evolução do número de seus associados, como pode ser observado na figura 1 (CORPORE, 

2015). 

 

 

Figura 1 - Evolução do número total anual de corredores associados à Corpore entre os anos de 1994 a 2014. 

Fonte: Corpore, 2015. 

 

Outro evento significativo no Brasil que demonstra esse crescimento da 

participação popular em eventos de corrida de rua é a Maratona Pão de Açúcar de 

Revezamento, com um crescimento expressivo do número de participantes, fato este que 

levou os organizadores a limitarem as participações na competição, como pode ser observado 
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e na figura 2. 

 

Figura 2 - Evolução do número de inscritos entre os anos de 1993 a 2014 na Maratona Pão de Açúcar de 

Revezamento, realizada na cidade de São Paulo. Fonte: Projeto Memórias, Grupo Pão de Açúcar, 2015. 

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes da cidade de São Paulo (2008) 

e a FPA (2015) a Corrida de Rua é uma das modalidades que mais tem crescido na cidade. 

Dentre as provas que receberam alvará desta secretaria para sua realização, cronologicamente 

observa-se a evolução dos números ano a ano: 

 

Tabela 1 - Evolução do número de provas oficiais no Estado de São Paulo, com o 

respectivo crescimento percentual e com número de participações (FPA, 2015) 
Demonstrativo de Corridas de Rua nos últimos anos no Estado de São Paulo 

Ano Provas Cresc. Provas Participações (Mil) Condição 

Cresc. 

 Participações Condição 

2001 11   Sem dados      ----  Sem dados      ----  

2002 17 54,55% Sem dados      ----  Sem dados      ----  

2003 34 100,00% Sem dados      ----  Sem dados      ----  

2004 107 214,71% 146.022 Estimado Sem dados      ----  

2005 168 57,01% 209.501 Estimado 43,47% Estimado 

2006 182 8,33% 233.557 Estimado 11,48% Estimado 

2007 195 7,14% 283.960 Real 21,58% Estimado 

2008 217 11,28% 372.352 Real 31,13% Real 

2009 240 10,60% 401.465 Real 7,82% Real 

2010 287 19,58% 416.210 Real 3,67% Real 

2011 298 3,83% 464.057 Real 11,50% Real 

2012 311 4,36% 533.629 Real 14,90% Real 

2013 323 3,86% 566.236 Real 6,00% Real 

2014 361 11,76% 653.140 Real 15,35% Real 

2015 415 14,96% 724.130 Real 10,87% Real 
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Segundo o levantamento feito pela Federação Paulista de Atletismo (FPA) que 

mostra evolução de 10,87% no número de corredores em 2015, comparado com o ano 

anterior, o Estado de São Paulo chegou a ter 415 provas oficiais em 2015 disputadas por 

724.130 mil corredores, evidenciando cifras muito significativas (FPA, 2016). A FPA possui 

um departamento exclusivo de Corridas de Rua para fiscalização das provas. 

 

 

Figura 3 - Número de participantes total e separado por sexo em provas oficiais no Estado de São Paulo em 

2015. (FPA, 2016). 

 

A Federação Paulista de Atletismo demonstra que prática de corridas de rua 

continua crescendo no Estado de São Paulo, com tal tendência sendo mantida desde 2001, 

quando a Federação Paulista de Atletismo passou a registrar os índices. Em 2015, houve uma 

evolução de 14,83% em relação a 2014 nas corridas consideradas regulares pela FPA, ou seja, 

efetivadas com o devido alvará expedido pela entidade, atingindo um número de participantes 

10,87% maior quando comparado ao ano anterior com 724.130 corredores inscritos, desse 

montante, 450.060 foram homens e 274.070, mulheres. Segundo a própria FPA, além das 415 

provas com alvará (regulamentação da entidade), a própria federação estima um número 

superior de eventos que ocorrem sem a sua regulamentação e supervisão em 2014 foram 

efetivadas outras 237 consideradas pela FPA como “irregulares” (sem alvará). (FPA, 2016). 

Todo esse crescimento segue uma tendência mundial; para Van Der Worp et al., 

(2015) o número de corredores e de eventos de corrida tem aumentado de forma crescente 

desde 2000.  

Com esse crescimento a diversidade de provas de corrida de rua é imensa, com 

provas que possuem múltiplos formatos e distâncias, eventos com caráter competitivo, 

participativo ou filantrópico, eventos para promoção de marcas, cidades ou entidades, com 
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suportes variados, promovidas por grandes entidades especializadas, com apoio e patrocínios 

governamentais, das emissoras de televisão, provas comerciais, provas regionais e ainda 

eventos com outras propostas como a corrida Volta da Unicamp. 

A Volta da Unicamp é uma corrida de rua anual, nas distâncias de 5 km ou 10 km 

ou caminhada de 5 km, integrada às perspectivas da universidade, com o intuito de unir 

diversas áreas do conhecimento, contribuindo para o ensino e aprendizagem na formação dos 

alunos, produzir conhecimento, promover a prática saudável e orientada de atividade física, 

com eixos de ações educativas promovendo saúde e responsabilidade social, conhecimento e 

sustentabilidade, voltadas tanto para os corredores quanto para os profissionais sob uma 

perspectiva das ciências do esporte.      

Essa corrida também tem o intuito de conscientização dos praticantes, pois, 

acredita-se que uma grande quantidade de pessoas realizam essas atividades sem nenhuma 

orientação profissional qualificada, o que pode deixar de ser benéfico e vir a causar algum 

mal à saúde. 

Salgado (2005) aplicou entrevista (n=817) em quatro diferentes provas de 

Corridas de Rua do calendário nacional/CBAt (2004): Corrida Integração, Campinas-SP; 

Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, São Paulo-SP; Volta Internacional da Pampulha, 

Belo Horizonte-MG e Corrida de São Silvestre, São Paulo-SP. Segundo os dados obtidos, 

uma parcela significativa dos entrevistados não dispõe da orientação de um profissional da 

Educação Física (72,7%). 

Na maioria das vezes, esses corredores iniciam sua atividade esportiva sem 

exames clínicos prévios ou de acompanhamento, o que teoricamente lhes proporcionariam 

certo grau de segurança (RODRIGUES, 1999).  

Entretanto, um grande número desses praticantes demonstra ter pouca informação 

sobre temas relacionados a benefícios à saúde, a importância da hidratação, da alimentação, 

do vestuário e calçados adequados, o risco da ocorrência de lesões, ou até mesmo, ainda que 

em pequena magnitude, a morte súbita (GHORAYEB, CAMARGO e OLIVEIRA, 1999; 

SALGADO, 2005). 

Segundo Hreljac (2004) correr é uma atividade capaz de gerar grande sobrecarga 

nos membros inferiores. Essa sobrecarga torna corredores de média e longa distância mais 

suscetíveis a lesões causadas por sobrecargas repetidas nas extremidades inferiores como, as 

tendinites e tendinoses, especialmente do tendão calcâneo, agravos parapatelares por uso 

excessivo, fasciíte plantar e síndrome da faixa iliotibial, que são as ocorrências mais comuns e 

podendo ainda ocorrer fratura por estresse situação considerada por Van Der Worp et al., 
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(2015) como uma desvantagem do esporte, uma vez que é relativamente elevado o risco de 

lesões, com uma incidência variando entre 19% e 79%. Para Hespanhol Junior et al., (2012) 

essa incidência pode variar entre 19,4% e 92,4% de acordo com a  população alvo e da 

definição do termo lesão utilizada. Diante desse cenário este estudo aborda temas 

extremamente importantes referentes à incidência de lesões e hábitos alimentares de 

corredores amadores o que demonstra uma relação direta com indicadores de saúde dessa 

população. 

 

1.2 A Corrida: Volta da Unicamp 

 

“VOLTA DA UNICAMP: um novo conceito em corrida, Saúde, Ciência e 

Sustentabilidade”. 

A Volta da Unicamp é uma corrida que teve sua primeira edição em 2010. O 

evento acontece anualmente na Universidade Estadual de Campinas, em um circuito pelas 

ruas do campus da cidade universitária “Zeferino Vaz”, oferecendo a possibilidade dos atletas 

e participantes percorrerem distâncias de 5km ou 10km de corrida ou ainda 5km de 

caminhada para aqueles participantes que ainda não se sentem preparados para correr. 

Para compreender o conceito do evento, a corrida da Unicamp foi idealizada em 

2009 após muito planejamento e discussão e finalmente concretizada em 2010, na época, por 

dois alunos de pós-graduação da Faculdade de Educação Física da Unicamp, José Vítor Vieira 

Salgado e Tiago Guedes Russomanno, que propuseram um modelo que associava a promoção 

da prática esportiva à pesquisa e informação, sem fins lucrativos com caráter de lazer e 

integração social.  

A Volta da Unicamp é uma corrida que tem por objetivos a integração social e a 

aproximação da comunidade externa com a universidade, através de ações em três eixos 

principais: saúde, ciência e sustentabilidade.   

No primeiro eixo, visa-se promoção da saúde, através do incentivo e da realização 

do evento, que, por si só já conduzir à prática regular de uma atividade física ao disponibilizar 

previamente ao evento palestras informativas relacionadas à saúde e qualidade de vida, os 

benefícios da atividade física, treinamento esportivo, indicações de como alimentar-se e 

hidratar-se antes, durante e após a corrida. Já no dia da corrida, várias ações já foram 

realizadas, dentre elas: monitoramento gratuito de marcadores de saúde, pressão arterial, IMC 

e glicemia. 

Por ser uma corrida dentro da Universidade que tem como um dos seus objetivos 
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a pesquisa científica-, fazer ciência torna-se essencial. Sendo assim, o evento torna-se um 

local por busca de informações sobre diversas áreas do conhecimento como: fisiologia do 

exercício, nutrição, biomecânica, condições essas fundamentais para a formação de 

profissionais do esporte, assim como a orientação de um treinamento mais adequado, seja 

para saúde ou para o rendimento esportivo. Com esse intuito, em um ambiente real de esforço, 

os participantes já foram convidados a passar por diversas avaliações como: dosagem da 

concentração da urina e avaliação da composição corporal, análise do estado de hidratação pré 

e pós-prova, avaliação da função pulmonar, análise sensorial e imagem corporal. 

Além disso, o evento apoia ações sociais como a prevenção do câncer em parceria 

com o Movimento Campinas Rosa. Na edição de 2015 arrecadou-se itens de higiene pessoal 

destinados a instituição de caridade. Também realizou uma parceria com o professor Dr. Luís 

Vieira, do Departamento de Estruturas da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas para arrecadação de tênis usados que após 

avaliação foram doados a instituições de caridade.   

Em relação à sustentabilidade, por ser uma preocupação cada vez mais eminente 

na sociedade atual, a corrida busca a cada ano ser um ambiente mais sustentável. Dentro dessa 

temática já foi estimada a produção de CO2 gerada pela corrida com o objetivo de compensar 

sua emissão com o plantio de mudas de árvores. Além disso, são colocados containers 

coletores para os copos utilizados durante a corrida, posteriormente reciclados. Também é 

incorporada ao kit atleta uma sacola ecológica reutilizável, assim como a logística reversa dos 

copos d’água que, após o uso, são transformados em canetas em parceria com o Projeto 

Recicle e distribuídas aos inscritos e em ações sociais. 

A corrida incorpora valores informativos e educativos, promovendo a integração 

social, incentivando a prática esportiva e a busca por uma melhor qualidade de vida. Esse 

modelo de corrida de rua ligado às perspectivas da universidade é capaz de integrar diversas 

áreas do conhecimento, contribuindo para o ensino e aprendizagem na formação dos alunos, 

produzindo conhecimento, promovendo a prática saudável e orientada de atividade física, com 

eixos de ações educativas, responsabilidade social, conhecimento e sustentabilidade, com 

participação predominantemente de atletas amadores.  

 

Estratégias da corrida Volta da Unicamp 

 

Durante a preparação do evento, algumas estratégias já foram adotadas, como: 

 

1. Atividade de treinos monitorados, com reconhecimento de percurso e orientação 
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sobre estratégia de prova; diagnóstico do perfil dos corredores inscritos, 

relacionados à saúde e ao treinamento, através de questionário optativo no ato da 

inscrição;  

2. Análise do perfil de hidratação de uma amostra de corredores pré e pós-prova;  

3. Avaliação e orientação do estado geral de saúde dos atletas que se interessaram;  

4. Análise sensorial de bebida isotônica pré e pós-prova;  

5. Cálculo do impacto ambiental gerado pelo evento, por meio da emissão de CO2 e 

compensação através do plantio de árvores;  

6. Coleta, reciclagem e tratamento adequado dos dejetos gerados no evento; 

7. Ciclo de palestras informativas gratuitas na semana que antecede cada corrida e 

espaço no site com informações de profissionais qualificados disponíveis ao 

público; 

8.  Questionário de satisfação e opinião após a corrida. 

 

Mediante as estratégias e aliadas ao eixo educacional e científico da corrida já 

foram produzidos e publicados os seguintes trabalhos: 

 

ROSSINI, B.H. ; CANDIDO. J.P.; BARREIRA, J.; CREGE, D.; GRASSI-KASSISSE, D.M.; 

DE MACEDO, D.V.; LAZARIM, F.L.  Confiability of practical parameters proposed to 

assess the hydration status after exercise. In: II International meeting in exercise physiology 

and IX Worshop em Fisiologia do Exercício da UFSCar, Anais do II International meeting 

in exercise physiology and IX Worshop em Fisiologia do Exercício da UFSCar, São 

Pedro. São Carlos: UFSCAR, 2011. 

 

AUGUSTO, J.B. ; CANDIDO, J.P. ; ROSSINI, B.H. ; STANCANELLI, M. ; DE MACEDO, 

D. V.; LAZARIM, F. L. Pre-Knowledge Influences On Hydration Status Of Street Runners. 

In: II International Meeting in Exercise Physiology and IX Workshop de Fisiologia do 

exercício da UFSCAR, . Anais do II International meeting in exercise physiology and IX 

Worshop em Fisiologia do Exercício da UFSCar, São Pedro. São Carlos: UFSCAR, 2011. 

 

ROSSINI, B. H.; Confiabilidade de parâmetros práticos propostos para avaliar o estado de 

hidratação após a atividade física. Iniciação Científica. Universidade Estadual de 

Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2012. 

 

ROSSINI, B.H. Determinação do estado de hidratação na atividade física: da teoria à prática. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Educação Física) - Universidade Estadual 

de Campinas, 2012. 

 

GALVAO, F “Função pulmonar” projeto piloto de doutoramento que verificou a força dos 

músculos inspiratórios e expiratórios em corredores antes e após a participação na corrida. 

2011. 

 

Validação do questionário “Estudo psicométrico da escala de checagem e evitação do corpo 
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para homens” que compõe a tese de doutoramento de CAMPANA. A.N.N.B.; questionário foi 

sobre busca pela musculatura, sobre Distress, sobre o corpo ideal e outro demográfico que 

visa à validação de uma escala que avalia comportamentos de checagem corporal de homens 

que praticam atividade física regularmente, 2011. 

 

WITZEL. Y.L , LOLLO. P.C.B. “Análise sensorial” Estudo da percepção do sabor de 

isotônico antes e após a corrida. 2010 e 2011. 

 

WITZEL. Y.L. Determinação da percepção do gosto salgado antes e após atividade física. 

Iniciação Científica. Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2011.   

 

SALGADO, J.V.V; RUSSOMANNO ; BRENZIKOFER, R. ; MACEDO, D. V. . VOLTA 

DA UNICAMP. UM NOVO CONCEITO EM CORRIDA: SAÚDE, CIÊNCIA E 

SUSTENTABILIDADE. MOVE Congress 2012. Actions in the present, platforms for the 

future, 2012. 

 

Monografia de conclusão de curso sobre a interferência dos estilos musicais na motivação em 

correr. Faculdade de Educação Física – Unicamp, 2013. 

 

Tese de doutorado sobre a validação de questionário sobre a interferência e uso suplementos 

alimentar. Faculdade de Educação Física – Unicamp, 2013. 

 

JORGE, J. C.; Iniciação Científica sobre motivação em corredores. Faculdade de Ciências 

Aplicadas – Unicamp, 2013. 

 

JORGE, J. C.; Corrida de rua: motivos que levam as pessoas a participar, 2013. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Graduação em Ciência do Esporte) - Universidade Estadual de 

Campinas, 2014. 

 

Valores Pessoais de Corredores de Rua. Questionário que compõe um projeto de pesquisa da 

Universidade de Brasília (UnB), ligado ao Grupo de Estudos em Gestão e Marketing da 

Educação Física, Esporte, Saúde e Lazer (GESPORTE). 

 

SALGADO, J.V.V; RUSSOMANNO, T.; ANDRÉS JÚNIOR, O. PREVALÊNCIA DE 

LESÕES EM CORREDORES DE RUA PARTICIPANTES DA CORRIDA 'VOLTA DA 

UNICAMP'. 38º Simpósio Internacional de Ciência do Esporte - Jogos Olímpicos na 

visão das Ciências do Esporte. São Caetano do Sul: Celafiscs, 2015. v. 23. p. 193-193, 2015.  

 

SALGADO, J.V.V.; LOLLO, P.C.B. ; RUSSOMANNO, T.; ANDRIES JUNIOR, O. ; 

TELLES, T. A In: ANÁLISE DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DOS 

PARTICIPANTES DA CORRIDA VOLTA DA UNICAMP. VI Congresso de Ciência do 

Desporto e V Simpósio Internacional de Ciência do Desporto, Campinas – São Paulo, 

2015. 

 

SALGADO, J.V.V.; RUSSOMANNO T.G.; ANDRÉS JÚNIOR, O. VOLTA DA UNICAMP: 

A ROAD RACE DROVE BY EDUCATIONAL ACTIVITIES. 21st Annual Congress of the 

European College of Sport Science. Vienna – Austria. p. 380-381, 2016. 
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Participações 

 

As figuras a seguir apresentam o número de inscritos na corrida Volta da 

Unicamp nos quatro anos estudados, apresentando o número de corredores masculinos e 

femininos e a relação desses corredores com a universidade. 

 

 

Figura 4 - Número total e separadamente por sexo de inscritos na volta da Unicamp respectivamente aos anos. 

 

A figura 5 demonstra os participantes inscritos na corrida com uma ampla 

participação externa à instituição e não se restringindo a um público interno da Unicamp. 

 

 

Figura 5 - Número de inscritos na Volta da Unicamp respectivamente aos anos e discriminado com a 

participação dos inscritos nas categorias externos a Unicamp, docente, funcionários e alunos da Universidade. 

 

Características de treinamento dos participantes 

 

Ao longo dos quatro anos analisados 2251 corredores responderam ao 

questionário referente às variáveis de treinamento; essas características dos grupos estão 

apresentadas na tabela 2, separadamente, por ano do evento e sexo. 

1135 

864 828 

996 

736 

541 531 
667 

399 
323 297 329 

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013

Inscritos Masculino Feminino

1135 

864 828 

996 

784 

521 547 

686 

27 22 25 26 

262 242 198 183 
62 79 58 101 

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013

Inscritos Externos Docentes Alunos Funcinários



27 

 

Tabela 2 - Perfil dos inscritos por ano; os valores estão expressos em números absolutos e em porcentagem o tamanho da amostra total e 

por sexo e as variáveis idade, tempo de prática, número de treinos por semana e quilometragem percorrida estão apresentados em média 

e desvio padrão 

Ano Amostra 
Idade 

(anos) 

Tempo 

de 

Prática 

Treino/ 

semana 

Km/ 

semana 
Masc 

Idade 

(anos) 

Tempo 

de 

Prática 

Treino/ 

semana 

Km/ 

semana 
Fem 

Idade 

(anos) 

Tempo 

de 

Prática 

Treino/ 

semana 

Km/ 

semana 

2010 
738 35,63 4,37 3,17 22,86 488 36,48 5,33 3,24 26,13 250 33,97 2,50 3,01 16,25 

64,06% ±10,89 ±6,09 ±1,37 ±16,74 66,12% ±11,47 ±6,82 ±1,43 ±17,77 33,88% ±9,44 ±3,66 ±1,23 ±11,93 

2011 
542 35,28 3,62 3,11 20,96 353 35,71 4,34 3,15 22,85 189 34,47 2,24 3,04 17,32 

57,60% ±9,86 ±4,87 ±1,30 ±18,51 65,13% ±10,21 ±5,39 ±1,32 ±18,76 34,87% ±9,11 ±3,26 ±1,25 ±17,44 

2012 
458 37,03 4,81 3,09 21,68 331 38,02 5,53 3,09 23,47 127 34,45 2,91 3,09 16,84 

51,99% ±11,94 ±6,40 ±1,26 ±16,14 72,27% ±12,07 ±6,82 ±1,28 ±17,31 27,73% ±11,20 ±4,63 ±1,20 ±11,08 

2013 
513 37,33 4,27 3,19 20,17 356 38,22 5,02 3,23 22,32 157 35,29 2,55 3,09 15,19 

52,35% ±11,66 ±6,00 ±1,40 ±15,01 69,40% ±12,40 ±6,67 ±1,41 ±15,83 30,60% ±9,48 ±3,50 ±1,37 ±11,46 

Total 
2251 36,22 4,26 3,14 21,55 1528 37,05 5,07 3,19 23,90 723 34,47 2,52 3,05 16,40 

56,93% ±11,09 ±5,88 ±1,34 ±16,71 67,88% ±11,60 ±6,49 ±1,37 ±17,54 32,12% ±9,71 ±3,73 ±1,26 ±13,37 
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A Volta da Unicamp promove e incentiva a prática de atividade física, produz e 

dissemina conhecimento, contribuindo para profissionais do esporte, na formação da base de 

aprendizado dos estudantes e, sobretudo, disponibiliza aos atletas e à população informações 

que possam contribuir para conhecer seu corpo e a modalidade na perspectiva de saúde e de 

desempenho, além de desenvolver ações sociais e de cidadania. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

Este estudo teve por objetivo identificar e traçar o perfil dos corredores de rua 

amadores verificando pontos fundamentais relacionados à prática saudável da corrida.  

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Verificar os fatores associados à alimentação, prevalência e consumo de 

suplementos alimentares por corredores de rua em diferentes eventos de corrida 

no Brasil. 

 Compreender as características referentes ao treinamento e saúde dos corredores 

participantes da corrida: Volta da Unicamp, por um período de quatro anos 

consecutivos. 

 Mapear as características predominantes referentes ao treinamento dos corredores 

como: tempo de prática de corrida de rua; frequência semanal e diária de treinos; 

quilometragem percorrida por semana; participação em provas; utilização de 

controle da intensidade dos treinos; orientação de um profissional na prescrição 

dos treinos, relacionados dois importantes fatores associados à alimentação, 

prevalência e consumo de suplementos alimentares e ocorrência de lesões em 

corredores de rua amadores. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Planejamento geral da investigação 

 

 Esse trabalho será apresentado em três estudos e a metodologia encontra-se descrita 

respectivamente em cada estudo. 

 

Estudo 1: CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR CORREDORES 

DE RUA BRASILEIROS 

 

O primeiro estudo tratou-se em aplicar 817 entrevistas em quatro provas do 

calendário oficial nacional: Corrida Integração, Campinas-SP; Maratona de Revezamento Pão 

de Açúcar, São Paulo-SP; Volta Internacional da Pampulha, Belo Horizonte-MG e Corrida de 

São Silvestre, São Paulo-SP, e teve como objetivo verificar a prevalência do consumo de 

suplementos alimentares em corredores de rua.  

Motivados pelos resultados do primeiro estudo foram feitos os estudos dois e três, 

ambos, consistiram do acompanhamento longitudinal da corrida: Volta da Unicamp, 

Campinas-SP, no período de quatro anos (de 2010 a 2013); a ferramenta de análise foi através 

de um questionário optativo onde os participantes puderam responder voluntariamente no ato 

da inscrição no evento. O questionário foi estruturado reportando características referentes ao 

perfil pessoal de treinamento e hábitos de atividade física.  

 

Estudo 2: A PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

POR CORREDORES DE RUA 

 

O estudo dois teve por objetivo verificar a perfil dos corredores consumidores de 

suplementos alimentares.  

 

Estudo 3: INCIDÊNCIAS DE LESÕES EM CORREDORES DE RUA 

 

O estudo três teve por objetivo verificar a incidência de lesões em corredores de rua, 

por quatro anos consecutivos e suas relações com as características de treinamento. 
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3.2 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Os termos de consentimento livre e esclarecido foram submetidos e aprovados 

pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, Estudo 1: parecer 

número no. 537/2005. (Anexo A). Estudos 2 e 3: parecer número (CAAE: 

43823915.1.0000.5404).  (Anexo B).  

Após os voluntários se conscientizarem sobre a proposta deste estudo e terem lido 

o termo de consentimento livre e esclarecido, que aborda as questões referentes à sua 

dignidade, respeito à autonomia, ponderação entre riscos e benefícios, tanto atual como 

potenciais, individuais ou coletivos, onde os esclarecimentos e procedimentos relacionados ao 

projeto comprometeram-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos, os 

voluntários assinalaram estar de acordo com o Termo de Consentimento. (Estudo 1 - 

Apêndice A, estudos 2 e 3 - apêndice B).  

No anexo C encontra-se a autorização para a inserção na tese de artigo científico 

publicado. 
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4 RESULTADOS 
   

Os resultados serão apresentados separadamente em formato de três estudos, dos 

quais, dois serão submetidos em revistas indexadas na área de concentração e o primeiro 

estudo foi publicado na revista: Journal of the International Society of Sports Nutrition 

(JISSN) disponível em: https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-014-0041-z. 

 

4.1 Estudo 1 

 

CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR CORREDORES DE RUA 

BRASILEIROS 

 

RESUMO 

 

A prática da corrida de rua no Brasil apresentou um crescimento exponencial na última 

década, assim como o consumo de suplementos alimentares. O Objetivo deste estudo foi 

verificar a prevalência do consumo de suplementos alimentares em corredores de rua e 

consistiu em aplicar 817 entrevistas em quatro provas do calendário nacional: Corrida 

Integração, Campinas-SP; Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, São Paulo-SP; Volta 

Internacional da Pampulha, Belo Horizonte-MG e Corrida de São Silvestre, São Paulo-SP. A 

média de idade dos corredores foi de 37,9 ± 12,4 anos, sendo 671 homens e 146 mulheres. Os 

consumidores de suplementos alimentares representaram 28,3% do total da amostra. O fato de 

o corredor ser orientado por um profissional de educação física aumentou em 4,67 vezes a 

chance deste ser um consumidor de suplementos alimentares. Houve correlação de r=0,97 

entre a quilometragem percorrida e a frequência do consumo de suplementos. Ainda, quanto 

mais tempo de treinamento os indivíduos apresentaram maiores as chances de consumirem 

suplementos alimentares (r=0,86). Os cinco motivos espontaneamente mais citados que 

levaram ao consumo foram: obtenção de energia 29,5%, melhoria de desempenho 17,1%, 

reposição de nutrientes 11,1%, maior resistência 10,3% e evitar fadiga 10,3%. Dos 

consumidores de suplementos, 29,5% utilizavam mais de um suplemento e declararam mais 

de um motivo para consumi-los. Os suplementos alimentares que os corredores de rua mais 

referiram utilizar foram: carboidratos (52,17%), vitaminas (28,7%) e proteínas (13,48%). 

Observou-se que há um consumo significativo de suplementos alimentares entre corredores de 

rua, no entanto, ainda menor que em outras modalidades esportivas. 

 

Palavras-chave: Corrida de rua, corredor de rua, suplemento alimentar, desempenho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A nutrição pode influenciar positivamente o desempenho de um atleta, no entanto, 

somente isto não fará dele um campeão
1
. As necessidades nutricionais de atletas são 
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diferentes de indivíduos não ativos fisicamente
2
. Os suplementos alimentares são ingeridos 

por indivíduos que buscam uma nutrição adequada às suas necessidades e a melhora do 

desempenho
3
. 

Suplemento alimentar é caracterizado como um produto constituído de pelo menos um 

desses ingredientes: vitaminas, minerais, ervas e botânicos, aminoácidos, metabólicos, 

extratos ou combinações dos ingredientes citados anteriormente. Considera-se que 

suplementos dietéticos não devem ser nomeados como alimento convencional da dieta
4
. 

A pedido do Comitê Olímpico Internacional (COI), o laboratório antidoping de 

Colônia-Alemanha analisou a composição de suplementos alimentares e observou que 14,8% 

dos 634 suplementos alimentares analisados apresentaram precursores de hormônios (como 

testosterona e nandrolona)
5
, e ainda que estas substâncias não constavam nos rótulos dos 

produtos. O COI adverte que ao consumir estes suplementos os indivíduos podem ser 

flagrados pelo controle de doping e sofrer as punições previstas
5
. Além disso, deve ser 

considerado que o uso de suplementos alimentares pode trazer alguns riscos à saúde
6
. 

O consumo de suplementos alimentares não se restringe aos atletas de alto rendimento, 

tem se tornado muito popular e já foi considerado abusivo como pode ser observado, por 

exemplo, no trabalho publicado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (2003)
7
 e 

tem sido cada vez mais consumido pela população praticante de atividade física recreativa e 

amadora
8
 como corredores de rua

9
. 

A corrida de rua é um fenômeno crescente e a cada dia o número de provas aumenta, 

com o crescimento significativo do número de participantes, em especial na última década
10, 

11
. 

As corridas de rua surgiram na Inglaterra no século XVIII onde se popularizaram e 

posteriormente, a modalidade expandiu-se para o restante da Europa e Estados Unidos. No 

final do século XIX, após a primeira Maratona Olímpica, as corridas de rua ganharam 

impulso e expandiram-se particularmente nos Estados Unidos
12

. Foram ainda mais 

impulsionadas por volta de 1970, com o "jogging boom" inspirados pela teoria do médico 

norte-americano Kenneth Cooper
13

.  

Segundo a Associação Internacional de Maratonas e Corridas de Rua (AIMS, 2007) as 

maratonas, assim como, as corridas de rua vêm crescendo cada vez mais como um 

comportamento participativo, em detrimento do esporte competitivo
14

. 

Exemplo desse crescimento no Brasil pode ser observado, sobretudo, na cidade de São 

Paulo em que a corrida de rua é uma das modalidades que mais têm crescido, onde se observa 

ao longo dos anos, que passou de 11 provas em 2001 para 415 provas em 2015
10

.  
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De acordo com o maior clube de corredores e organizador de corridas do país,  

Corpore, o número de atletas cadastrados na entidade passou de 3 mil no ano de 1993 para 

455 mil corredores em 2014
15

. 

Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a prevalência do consumo de suplementos 

alimentares em corredores de rua no Brasil.  

 

METODOLOGIA 

 

O estudo consistiu em aplicar uma entrevista previamente estruturada em quatro 

corridas do cenário nacional em corredores inscritos, que concordaram em participar 

voluntariamente do estudo assinando o termo de consentimento livre e esclarecido 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta Universidade. (Parecer CEP-

537/2005). 

As corridas amostradas fizeram parte do calendário oficial nacional e foram: Corrida 

Integração, Campinas-SP; Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, São Paulo-SP; Volta 

Internacional da Pampulha, Belo Horizonte-MG e Corrida de São Silvestre, São Paulo-SP. 

 

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

O plano amostral utilizado foi definido seguindo o cálculo do tamanho de amostra 

para uma proporção, considerando-se o valor da proporção 50% (p=50%) para o atleta 

realizar suplementação nutricional e uma variabilidade de 7% (d=7%) e o nível de confiança 

de 5% (alfa = 5%) e ainda considerando 10% de perdas e recusas. Determinou 840 entrevistas 

necessárias, distribuídas nas quatro provas (210 entrevistas/prova). A amostragem foi 

aleatória simples para cada corrida, sendo, no entanto, atletas profissionais da categoria de 

elite desconsiderados para a aplicação da entrevista. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

O questionário para as entrevistas foi estruturado seguindo a recomendações 

encontradas na literatura
16

 tendo sido testado e validado antes de sua aplicação. A validação 

do questionário e treinamento da equipe de avaliadores ocorreu na “Corrida da 

Independência”, na cidade de Campinas-SP.  

A entrevista reportou características referentes aos hábitos de consumo de suplementos 



35 

 

alimentares e perfil de treinamento dos corredores. A entrevista foi composta por perguntas 

referentes à prática da corrida de rua e consumo de suplementos alimentares, sendo perguntas 

abertas e a resposta do participante registrada. Foram perguntas como: “Consome algum 

suplemento alimentar?”, “Qual suplemento alimentar consome?”, “Qual o motivo do 

consumo?”, “Quanto tempo pratica corrida de rua?”, “Quantos quilômetros corre por 

semana?”, “Quantas provas participa por ano?”, “Possui orientação de profissional da 

Educação Física na prescrição dos treinamentos?”. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Realizou-se uma análise descritiva, estatística inferencial e teste de hipótese: Teste 

correlação de Pearson e Odds Ratio, (OR). As análises foram realizadas utilizando o software 

SPSS 13.0 for Windows Release 13.0, adotando um valor de p<0,05. 

 

RESULTADOS:  

 

A média de idade da amostra foi de 37,9 ± 12,4 anos, o individuo entrevistado mais 

idoso foi de 92 anos e o mais jovem de 15 anos. Do total de entrevistados, 671 foram homens 

(82,1%) e 146 mulheres (17,9%).  

Os que reportaram serem consumidores de suplementos alimentares (n=230) 

representaram 28,3% do total da amostra, sendo 81,7% homens (n=188) e 18,3% mulheres 

(n=42). Os não consumidores de suplementos foram 687 indivíduos, representando 71,7% da 

amostra, sendo 82,3% homens (n=483) e 17,7% mulheres (n=104). Não se observou 

diferenças estatísticas significativas (p>0,05) entre os sexos conforme consumidores e não 

consumidores de suplementos alimentares.  

 Dos 817 entrevistados, foi verificado se eles possuíam alguma orientação por técnicos 

ou professores de educação física em suas práticas de atividades físicas, e apenas 27,3% 

indicaram ter orientação. 

Dentre os indivíduos com orientação profissional para a prática de corrida, os 

consumidores de suplementos alimentares representaram quase o dobro em relação aos não 

orientados (42,60% vs 22,39%), conforme se observa na Figura 1. 
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Figura 1 - Percentual de consumidores e não consumidores de suplementos alimentares em relação a orientação 

ou não de profissional para prática de atividade física. 

 

O fato de o corredor ser orientado por um profissional de educação física aumentou 

em mais de 4,5 vezes a chance deste ser consumidor de suplementos alimentares, (OR = 4,67, 

p <0,0001). 

Quando correlacionado com volume semanal de treino foi encontrado um coeficiente 

r=0,97 entre a quilometragem percorrida na semana (volume de treino) e o consumo de 

suplementos alimentares, indicando que quanto maior a quilometragem percorrida, maior a 

frequência de consumidores de suplementos, conforme observado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Correlação entre consumo de suplementos alimentares e quilometragem percorrida na semana. 

 

Tendência similar pôde ser observada na Figura 3, onde se distribui o percentual de 
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consumidores em função do tempo de prática regular de corrida de rua. A correlação entre o 

tempo de prática e consumo de suplementos foi r=0,86, sendo mais comum encontrarmos 

consumidores de suplementos entre os indivíduos que treinam corrida regularmente há mais 

tempo em detrimento dos iniciantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Correlação dos consumidores de suplementos alimentares em função do tempo de prática de corrida 

de rua. 

 

Conforme observado na figura 3, um pequeno percentual de corredores, não realiza 

treinamentos específicos para corrida de rua, embora participe das provas e consuma 

suplementos alimentares. 

Dentre os indivíduos que referem o uso de suplementos (28,3% da amostra) os cinco 

motivos espontaneamente mais citados que levaram ao consumo foram: obtenção de energia 

29,5% (n=69), melhoria de desempenho 17,1% (n=40), reposição de nutrientes 11,1% (n=26), 

maior resistência 10,3% (n=24) e evitar fadiga 10,3% (n=24). Dos consumidores de 

suplementos, 29,5% utilizavam mais de um suplemento e declararam mais de um motivo para 

consumi-los.  

Consideramos que os motivos anteriormente citados (obtenção de energia, maior 

resistência e evitar fadiga) são alusões indiretas a melhoria de desempenho. Agrupando os 

motivos, o desempenho esportivo foi o mais frequente citado, sendo que 17,1% e 54,7% dos 

consumidores o citaram direta e indiretamente, respectivamente. Os suplementos alimentares 

que os corredores de rua mais referiram utilizar estão expressos na tabela 1. 
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Tabela 1 – Suplementos alimentares mais reportados pelos atletas nas quatro       

corridas de rua estudadas 

 

          

 

Integração PA Pampulha SS TOTAL 

Não consumidores 79.6% 69.0% 73.0% 66.0% 81.7% 

Consumidores 20.4% 31.0% 27.0% 34.0% 28.3% 

Vitaminas e Minerais 16.7% 25.8% 29.8% 42.5% 28.7% 

Carboidratos 26.7% 16.1% 17.0% 10.0% 17.5% 

Proteínas 20.0% 12.9% 17.0% 15.0% 16.2% 

BCAA* 33.3% 29.0% 21.3% 20.0% 25.9% 

Creatina 3.3% 12.9% 10.6% 10.0% 9.2% 

Outros 0.0% 3.2% 4.3% 2.5% 2.5% 

*Aminoácidos de cadeia ramificada, PA (Maratona Pão de Açúcar de revezamento), SS (São 

Silvestre) 

 

Considerando que as provas analisadas tiveram a distância mínima de 10km, a 

hidratação e a perda eletrolítica podem ser considerada como fatores relevantes, pois com 

desidratação em torno de 3%, há redução importante do desempenho; com 4 a 6% pode 

ocorrer fadiga térmica; e a partir de 6% existe risco de choque térmico, coma e até mesmo 

morte
17

. 

No entanto, dentre os entrevistados apenas 2,1% (n=5) relataram diretamente consumir 

algum tipo de suplemento com esse intuito. 

 

DISCUSSÃO 

 

Os relatos sobre o consumo de suplementos alimentares nesse estudo foram 

semelhantes aos dados encontrados na maratona de Los Angeles de 1987 que foi de 29%
18

, o 

que nos sugere ser o consumo de suplementos no Brasil um fenômeno que apesar de 

relativamente recente, está acompanhando a tendência internacional como recurso 

complementar para o desempenho esportivo na modalidade. 

Assim, os dados mostram haver um consumo expressivo de suplementos alimentares 

entre praticantes da modalidade corrida de rua. No entanto, ainda com menor expressão que 

em outras modalidades, como a musculação (36,8%)
19

 e o basquete (58%)
20

. 

Observa-se menor consumo de suplementos alimentares em corredores de rua se 

comparado aos frequentadores de academias. Estudos com amostras significativas 
3,19,21,22

 

relataram consumo em academias de ginástica variando entre 36,8% e 61,2% dos 

frequentadores. 

Ficou evidente o maior consumo entre corredores com orientação profissional para o 
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treino. Estes dados sugerem que professores de educação física ou técnicos de alguma forma 

podem estar estimulando o consumo de suplementos. Esclarecemos que nesta pesquisa os 

entrevistados não foram indagados sobre quem indicava o consumo de suplementos, porém 

dados em academias de ginástica os relatos mostraram claramente que estes profissionais 

estão entre os maiores estimuladores do consumo de suplementos
19

. 

Observou-se apenas cinco indivíduos, citando consumo de isotônico; acreditamos que 

esse número esteja relacionado a não associação dos isotônicos como suplementos 

alimentares, uma vez que nas próprias provas é frequente a distribuição desses produtos. 

Contrapondo os dados desse estudo, o consumo de isotônicos entre usuários de academia de 

musculação foi de 32%
19

, estudantes universitários 27,5%
23

 e em atletas universitários de 

Singapura 90,1%
24

. 

Neste estudo evidenciou-se maior frequência de consumidores entre os sujeitos que 

treinavam maior quilometragem por semana e também os que apresentaram mais tempo de 

treino. Isto pode estar relacionado ao grande requerimento energético dos altos volumes de 

treino.  

O treinamento normalmente tem efeitos mais pronunciados no seu início e com o 

aumento no tempo de treino os ganhos de performance posteriores tendem a ter menor 

magnitude
25,26

. Conforme observado em outros estudos
3
 muitas vezes os consumidores veem 

os suplementos como forma de encurtar o tempo de treino para se atingir os objetivos 

pretendidos. Desta forma, é possível que os sujeitos que já treinam há mais tempo e que 

tenham menores ganhos de desempenho tentem buscar no consumo de suplementos 

alimentares uma forma de obter ainda ganhos de desempenho.  

Acreditamos que pode somar-se a este fator o maior tempo de “exposição” a um 

ambiente onde o consumo de suplementos alimentares é comum tornando os corredores 

experientes mais dispostos a introduzir novos recursos em busca de melhorar seu 

desempenho. 

Sugerimos novas investigações mais aprofundadas com amostras significativas sobre a 

adequação e prevalência do consumo de suplementos em corredores de rua, sendo de grande 

importância para o entendimento do consumo, planejamento e orientação de ações educativas 

envolvidas nesse ambiente esportivo. 
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4.2 Estudo 2 

 

A PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR 

CORREDORES DE RUA 

 

RESUMO 

 

Nos últimos anos observa-se um crescente aumento tanto no número de corredores 

amadores quanto nos consumidores de suplementos alimentares. O objetivo deste estudo foi 

verificar a prevalência do consumo de suplementos alimentares por corredores de rua, por 

quatro anos consecutivos em um em mesmo evento, na corrida de rua “Volta da Unicamp”. 

Ao longo dos quatro anos foram analisados 2106 corredores, com média de idade de 36,15 

±10,94, sendo 78,33% do sexo masculino e 21,67% feminino. Dos avaliados, 21,04% 

consomem algum suplemento alimentar e os suplementos mais consumidos foram 

carboidratos, proteínas, vitaminas e aminoácidos. Entre o primeiro ano avaliado e o último, 

houve um acréscimo do consumo de 8,59%. Os corredores que relataram consumir 

suplementos alimentares apresentaram uma rotina de treinamento mais vigorosa que os que 

não consomem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Corrida de rua, Suplementação alimentar, Atletas recreacionais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As corridas de rua tornaram-se um dos eventos esportivos mais populares no Brasil e 

no mundo, sendo um fenômeno social relevante devido ao crescente número de adeptos, 

assim como, o número de praticantes de corrida de rua recreacionais tem crescido 

expressivamente tanto no Brasil quanto no mundo. (Salgado et al., 2006; Ferreira et al., 2012; 

Purim et al., 2014). 

Truccolo et al., (2008) atribui esse crescimento a profissionalização das corridas de rua 

e ao surgimento das assessorias esportivas, assim, as corrida vem atraindo cada vez mais 

pessoas, que não se interessam pela profissionalização, e sim aos benefícios à saúde. Devido à 

facilidade da prática, as corridas de rua vêm atraindo cada vez mais adeptos e se 

transformando em uma modalidade esportiva cada vez mais popular (Salgado et al., 2006; 

Ferreira et al., 2012; Purim et al., 2014). 

Segundo Predel (2014), nas últimas décadas, a participação em maratonas tornou-se 

cada vez mais atraente para milhões de atletas amadores em todo o mundo. À medida que os 

praticantes vão se tornando mais experientes, tendem a participação em distâncias “maiores” 
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como as maratonas. 

Acompanhando esse crescimento e o tempo de prática da modalidade, pode surgir o 

interesse pela busca de melhores desempenhos pessoais e a diversidade de recursos ofertados 

a esse público se torna cada vez maior e eficaz. Uma dessas medidas, pode ser o auxílio de 

recursos ergogênicos nutricionais que é definido como qualquer meio capaz de otimizar a 

produção e a utilização  das vias energéticas do organismo (Maughan, 1999). 

Esses meios segundo Silver (2001) são classificados em mecânicos, psicológicos, 

fisiológicos, farmacológicos e nutricionais, que podem ser demonstrados pela utilização de 

vestimentas a base de tecidos especiais, uso de esteroides anabólicos, técnicas mentais e 

hipnose e a suplementação alimentar. 

Os suplementos alimentares estão cada vez mais disponíveis e teoricamente atendem a 

demanda dos consumidores. Contudo, para Hawley et al., (2000) muitas vezes atletas ficam 

confusos sobre como a nutrição pode melhorar o desempenho e é preciso estar sempre alerta 

para as oportunidades comerciais, e o marketing sobre os suplementos nutricionais para 

atletas que fazem afirmações exageradas para a efeitos de seus produtos sobre melhorar o 

desempenho.  

O consumo de suplementos alimentares pode auxiliar no suprimento do gasto 

energético e de alguma deficiência alimentar (Maughan e Shirreffs, 2012), contudo, o 

consumo de suplementos pode ser inadequado. O objetivo deste estudo foi verificar a 

prevalência e o perfil dos corredores consumidores de suplementos alimentares por quatro 

anos consecutivos em um em mesmo evento. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo consistiu em aplicar um questionário de autopreenchimento. O questionário 

foi disponibilizado no ato da inscrição da corrida “Volta da Unicamp” e ao aceitar participar 

do estudo o voluntário realizou o autopreenchimento. O projeto de pesquisa foi previamente 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP (CAAE: 43823915.1.0000.5404).   

 

QUESTIONÁRIO 

 

Tratou-se de um questionário previamente estruturado e validado por Salgado et al., 

(2014), que seguiu as recomendações de Foddy e Mantle (1993) para reportar características 
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referente ao seu perfil de treinamento e hábitos de consumo de suplementos alimentares. O 

questionário foi aplicado eletronicamente e de autopreenchimento, no ato da inscrição da 

corrida, sendo composto por perguntas referentes à prática da corrida de rua e consumo de 

suplementos alimentares, sendo perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, onde 

participante escrevia a resposta. Foram perguntas como: “Quanto tempo pratica corrida de 

rua?”, “Quantos quilômetros corre por semana?”, “Quantas provas participa por ano?” 

“Possui orientação de profissional da Educação Física na prescrição dos treinamentos?” 

“Consome algum suplemento alimentar?” “Qual suplemento alimentar consome?” e” Busca 

melhoria de desempenho?”. Ao finalizar o preenchimento as respostas foram armazenadas em 

um banco de dados eletrônico, automatizado. 

 

AMOSTRA ESTUDADA 

 

Ao longo dos quatro anos foram analisados 2106 corredores que responderam ao 

questionário e as características dos grupos estão apresentadas na tabela 1, separadamente, por 

ano do evento. 

 

Tabela 1 - Perfil dos inscritos por ano estudado 

 

Ano 

 

Total(n) % 

 

Idade (anos) 

2010 692   35,35 ± 10,67 

Mas 471 68,06% 36,31 ± 11,28 

Fem 221 31,94% 33,30 ± 8,89 

2011 494 
 

35,09 ± 9,77 

Mas 336 68,02% 35,62 ± 10,21 

Fem 158 31,98% 33,97 ± 8,65 

2012 447 
 

37,34 ± 11,74 

Mas 325 72,71% 38,17 ± 11,96 

Fem 122 27,29% 35,12 ± 10,82 

2013 473 
 

37,32 ± 11,48 

Mas 342 72,30% 38,35 ± 12,22 

Fem 131 27,70% 34,62 ± 8,73 

Total 2106 
 

36,15 
 

10,94 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a caracterização dos corredores de rua, foi utilizada estatística descritiva (com 

distribuição de frequências simples e percentuais), média e desvio padrão. Foi considerada a 
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variável prevalência de consumo de suplementos alimentares como variável dependente. Para 

verificar a normalidade foi realizado o teste Kolmogorov – Smirnov, as correlações através do 

coeficiente de correlação de Pearson, teste Qui-Quadrado de Pearson, Anova e Odds Ratio, 

(OR) sendo considerado como nível de significância o valor de p<0,05. As análises dos 

resultados foram feitas utilizando-se o pacote estatístico SPSS 20.0 for Windows Release 

(outubro/2012). 

 

RESULTADOS 

 

A prevalência do consumo de suplemento alimentar está expressa na figura 1 de 

acordo com cada ano avaliado. Pode-se observar que a porcentagem de consumidores de 

suplementos alimentares apresentou um acréscimo gradativo ano a ano. 

 

 

Figura 1 - Percentual de consumidores e não consumidores de suplementos alimentares em cada ano. 

 

Dentre os avaliados, aqueles que relataram ser consumidores de suplementos 

alimentares (n = 443) representaram 21,04% de toda a amostra, dentre os consumidores 

78,33% eram homens (n = 347) e 21,67% (n=96) mulheres. 

O consumo de suplementos alimentares por corredores apresentou um crescente 

aumento nos anos avaliados, quando comparados individualmente observou-se um consumo 

significativo entre os anos de 2012 e 2013 em relação a 2010 (p˂0,01).  
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Os principais suplementos consumidos estão apresentados na tabela 2 por categoria e 

por ano da prova.  

 

Tabela 2 - Principais suplementos alimentares consumidos pelos participantes por cada 

ano estudado. (CHO - Carboidrato, Prot – proteína, Vit – Vitaminas, AA – 

Aminoácidos) 

           

 CHO Prot. Vit. AA 2 ou mais 

2010 21,2% 29,4% 10,6% 14,1% 24,7% 

2011 24,7% 29,7% 5,1% 13,9% 26,6% 

2012 21,9% 36,3% 5,6% 16,3% 20,0% 

2013 20,5% 35,2% 4,8% 17,1% 22,4% 

 

Pode-se observar um crescimento no consumo de proteínas entre os anos de 2012 e 

2013, caracterizando um maior consumo dessa substância em modalidades de resistência, 

enquanto que esse consumo, anteriormente era mais expressivo entre praticantes de 

modalidades de força, ainda, somente 0,24% dos consumidores reportaram consumir bebidas 

isotônicas. 

Quando perguntado se os consumidores de suplementos alimentares possuíam alguma 

orientação por técnicos e professores de Educação Física em relação à prescrição de seus 

treinamentos, 60,23% dos indivíduos declararam ter recebido orientação. O fato de um 

corredor ter sido orientado por um educador físico profissional aumentou em mais de 2 vezes 

a chance do corredor ser um consumidor de suplementos alimentares. (OR = 2,13, p <0,0001). 

Como pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2 - Percentual de consumidores e não consumidores de suplementos alimentares em relação à orientação 

ou não de profissional para prática de corrida de rua. 
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Tabela 3 - Características referentes ao treinamento físico dos consumidores e não consumidores de suplementos segmentados entre os 

que possuem ou não orientação de profissionais de Educação Física na prescrição dos treinos 

  

 Idade  

(Anos) 

Tempo de 

prática (anos) 

Treinos/ 

semana 
Horas/dia 

Horas/ 

semana 

Km/ 

Semana 

Provas/ 

ano 

Não 

consumidores  
35,94 ± 10,98 4,22 ± 5,91 3,05 ± 1,26 1,20 ± 0,54 3,87 ± 2,73 20,49 ± 14,27 6,56 ± 6,21 

Não orientação 35,61 ± 11,33 4,43 ± 6,26 2,84 ± 1,25 1,12 ± 0,53 3,34 ± 2,28 19,82 ± 14,02 5,98 ± 6,06 

Masculino 36,28 ± 11,68 5,01 ± 6,78 2,84 ± 1,27 1,14 ± 0,53 3,38 ± 2,31 21,29 ± 14,42 6,28 ± 6,41 

Feminino 33,54 ± 9,90 2,64 ± 3,79 2,83 ± 1,21 1,08 ± 0,53 3,19 ± 2,16 15,26 ± 11,58 4,94 ± 4,44 

Orientação 36,40 ± 10,46 3,93 ± 5,37 3,34 ± 1,22 1,30 ± 0,54 4,55 ± 3,09 21,38 ± 14,55 7,30 ± 6,33 

Masculino 37,90 ± 11,35 5,10 ± 6,22 3,47 ± 1,27 1,33 ± 0,56 4,79 ± 3,17 24,90 ± 15,65 8,23 ± 6,65 

Feminino 34,40 ± 8,76 2,39 ± 3,41 3,17 ± 1,14 1,25 ± 0,50 4,22 ± 2,95 16,62 ± 11,28 5,98 ± 5,58 

Consumidores 37,14 ± 10,78 5,06 ± 6,15 3,55 ± 1,46 1,36 ± 0,66 5,26 ± 4,35 27,72 ± 22,60 9,57 ± 8,92 

Não orientação 36,75 ± 10,42 5,89 ± 6,93 3,30 ± 1,47 1,22 ± 0,54 4,34 ± 3,25 28,28 ± 25,63 8,98 ± 7,95 

Masculino 37,29 ± 10,71 6,15 ± 6,86 3,26 ± 1,44 1,23 ± 0,51 4,27 ± 2,88 28,22 ± 23,21 8,87 ± 7,45 

Feminino 32,83 ± 6,83 4,07 ± 7,15 3,57 ± 1,68 1,15 ± 0,67 4,85 ± 5,22 28,67 ± 38,67 9,79 ± 10,98 

Orientação 37,40 ± 11,00 4,52 ± 5,51 3,71 ± 1,42 1,46 ± 0,71 5,84 ± 4,83 27,35 ± 20,37 9,95 ± 9,48 

Masculino 38,20 ± 11,47 5,09 ± 5,99 3,87 ± 1,45 1,45 ± 0,75 6,14 ± 5,26 29,90 ± 22,59 10,83 ± 10,41 

Feminino 35,29 ± 9,34 3,02 ± 3,59 3,32 ± 1,27 1,46 ± 0,60 5,05 ± 3,33 20,67 ± 10,14 7,54 ± 5,61 

Total 36,19 ± 10,95 4,40 ± 5,97 3,16 ± 1,32 1,24 ± 0,57 4,17 ± 3,21 22,06 ± 16,71 7,25 ± 7,05 
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Através do teste de Anova foi verificado que os indivíduos mais engajados na corrida 

de rua são os que mais consomem suplementos alimentares, o teste demonstrou (p˂0,01) para 

todas as variáveis e para a variável tempo de prática (p˂0,02). 

Ao avaliar o padrão de consumo de suplementos alimentares dos participantes e as 

suas rotinas de treinamento, foi possível verificar que o consumo segue proporcionalmente o 

volume de treino percorrido por semana (km/sem), o coeficiente de correlação encontrado foi 

de r=0,97, indicando que quanto maior a quilometragem percorrida por semana, maior a 

frequência de consumo de suplementos alimentares, conforme observado na figura 3. 

 

 

 

Figura 3 - Correlação entre consumo de suplementos alimentares e quilometragem percorrida na semana.  

 

Uma tendência semelhante também pôde ser observada na Figura 4, onde a frequência 

de consumidores foi comparada com o tempo de prática regular de corrida de rua.  A 

correlação foi de r=0,93 entre o tempo de prática e consumo de suplementos, o que evidencia 

uma maior chance dos consumidores de suplementos serem indivíduos que treinam corrida 

regularmente há mais tempo em comparação com iniciantes.  
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Figura 4 - Correlação dos consumidores de suplementos alimentares em função do tempo de prática de corrida 

de rua. 

 

 
 

 
 

Figura 5 - Porcentagem entre consumidores de suplemento que buscam melhor desempenho. 

 

Dentre os corredores que buscam melhorar o desempenho, os consumidores de 

suplementos alimentares corresponderam a 18,7% mais que os não consumidores, 

apresentando uma diferença estatística significante (p=0,007). 
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utilizam suplementos alimentares com a expectativa de melhorar seus desempenhos; esses 

recursos ergogênicos podem apresentar um custo econômico elevado e inclusive ser 

potencialmente perigosos à saúde se consumidos de forma inadequada e muitas vezes seus 

supostos benefícios não dispõem de um aporte científico. (MOLINERO, O.; MARQUEZ, S., 

2009). 

O objetivo desse estudo foi verificar a prevalência do uso de suplementos alimentares 

em corredores de rua amadores brasileiros. Observamos que 21,04% dos corredores estudados 

eram consumidores de suplementos alimentares, essa prevalência é semelhante a de estudos 

anteriores com atletas amadores realizados no Brasil por Salgado et al., (2014) que verificou  

a prevalência de 28,33% de consumidores, como também em estudos feitos nos EUA na 

maratona de Los Angeles, no qual, a frequência foi de 29% (Nieman et al., 1989).  

Essa prevalência é significativamente menor que as observadas em atletas de elite e 

em atletas de atletismo de longa distância profissionais podem alcançar 82% (Tscholl et.al. 

2010). Outros autores relataram o uso geral de suplementos nutricionais no atletismo em cerca 

de 60% em adultos e atletas juniores (Corrigan e Kazlauskas, 2003; Nieper, 2005). Isto sugere 

que o consumo de suplemento no Brasil é um fenômeno relativamente recente, e com menor 

abrangência que outros países. 

Nos quatro anos de nosso estudo verificamos que 21,04% dos avaliados são 

consumidores de suplementos alimentares e esse consumo foi substancialmente menor entre 

corredores de rua quando comparado com outras modalidades como:  frequentadores de 

academia (36,8%) (Goston e Correia, 2010; Maughan et al., 2007; Lollo e Tavares, 2004) e 

jogadores de basquete (58%) (Schroder et al., 2002).  

Estudos realizados com amostras de tamanhos semelhantes às levantadas nesse estudo 

relataram taxas de consumo em academias que variam entre 36,8 a 61,2% (Goston e Correia, 

2010; Maughan et al., 2007; Lollo e Tavares, 2004). 

O consumo de suplementos alimentares foi significativamente maior entre os 

corredores com orientação profissional (P=0,0001). Estes dados sugerem que os professores 

de educação física podem estimular o consumo de alguma forma. Esclarecemos que nesta 

pesquisa os entrevistados não foram perguntados sobre quem recomendou o consumo de 

suplementos; no entanto, os dados de estudos com frequentadores de academias identificam 

claramente esses profissionais como fortes indutores do consumo de suplemento (Goston e 

Correia, 2010; Maughan et al., 2007; Lollo e Tavares, 2004; Schroder et al., 2002; Smith-

Rockwell et al., 2001).  

Acreditamos que a maior exposição de recém-chegados aos ambientes esportivos 
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frequentados por corredores de rua possa sofrer alguma influência de atletas que treinam há 

mais tempo, com mais experiência e capacidade física, o que coloca esses atletas em uma 

posição verdadeiramente influente para promover novas técnicas dietéticas entre os iniciantes 

que desejam melhorar o desempenho. 

Assim como os corredores orientados por profissionais de Educação Física na 

prescrição dos treinamentos, os corredores mais experientes, com maior tempo de prática da 

modalidade e com um volume de treinamento mais elevado na semana, apresentam uma 

maior demanda energética, o que nos leva a inferir que muitas vezes esses indivíduos 

busquem os recursos ergogênicos nutricionais para suprir suas demandas energéticas. Pois, 

segundo Hawley, et al., (2000), os praticantes de atividade física e atletas geralmente possuem 

uma preocupação com o excesso de energia gasta durante o treinamento extenuante, que, se 

não for acompanhada por uma reposição energética, resultará inevitavelmente em uma queda 

no desempenho.   

E ainda, atletas de alto nível, que são submetidos a treinamento mais extenuante, 

podem ter gasto energético diário duas a três vezes maior que um indivíduo destreinado 

(SARIS et al.,, 1989) Esse maior gasto de energia pode exceder a ingestão nutricional se forem 

mantidos apenas padrões alimentares normais, o que pode explicar os indivíduos com maior 

tempo de prática e quilometragem percorrida serem os maiores consumidores de suplementos 

nutricionais. 

Ressaltamos que um importante fator associado à modalidade que é a reposição 

hidroeletrolitica, raramente foi reportada nesse estudo apenas 0,24%, o que nos faz refletir 

sobre esse fator não ser considerado um recurso ergogênico nutricional ou se já está tão 

incorporado ao cotidiano do corredor e ainda, por ser uma prática rotineira a distribuição 

dessas substâncias na maioria das provas de corrida de rua nacional, faz com que deixe de ser 

lembrado. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo analisou os dados de 2.106 corredores de ambos os sexos, que 

participaram da corrida de rua “Volta da Unicamp”, nos anos de 2010 a 2013. Estes dados 

permitem compreender os aspectos relacionados ao consumo de suplementos alimentares por 

corredores de rua, nesse estudo, o consumo apresentou um crescimento progressivo 

anualmente no evento com um incremento de 8,59% entre o primeiro ano e o último avaliado. 

Sendo ainda um consumo percentualmente inferior a outras modalidades esportivas no Brasil, 
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assim como em corredores profissionais e em outros países. O estudo demonstra que 

praticantes que treinam maiores distâncias e por mais tempo estão mais propensos a consumir 

suplementos alimentares e poderiam ser alvo de programas de educação nutricional, visto que 

esses atletas podem ser formadores de opiniões dos iniciantes. Esses achados são capazes de 

auxiliar tanto a compreensão desses dois atuais fenômenos que são o crescimento do numero 

de praticantes de corrida de rua e dos consumidores de suplementos alimentares, como os 

profissionais de áreas relacionadas. 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Apesar das vantagens do acompanhamento do perfil dessa população por um período 

de quatro anos consecutivos, esse estudo limita-se por se concentrar em uma única prova em 

determinada região do Brasil. 
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4.3 Estudo 3 

 

INCIDÊNCIAS DE LESÕES EM CORREDORES DE RUA 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a incidência de lesões em corredores de rua, por 

quatro anos consecutivos, em um mesmo evento, na corrida rua “Volta da Unicamp”. 

Participaram do estudo 2126 corredores sendo 1485 do sexo masculino e 641 do feminino. 

Dentre os avaliados, 31,04% relataram ter sofrido alguma lesão, dos quais 77,88% masculinos 

e 22,12% femininos. Dentre os indivíduos que apresentaram lesão, 50,66% declararam que 

possuíam alguma orientação de técnicos e professores de educação física em relação à 

prescrição de seus treinamentos. Os corredores que relataram ter sido acometidos de lesão 

foram os que apresentaram maiores cargas de treinamento, com mais horas treino por semana, 

com maiores volumes treino e com mais participações em provas por ano (p˂0,00), 

demonstrando que os corredores mais experientes, estão mais suscetíveis à ocorrência de 

lesões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Corrida de rua, Lesões, Atletas recreacionais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A corrida de rua nos últimos anos vem atraindo cada vez mais adeptos e se 

transformou em uma modalidade esportiva muito popular. (Salgado et al., 2006; Pazin et al., 

2008). O número de corredores e de eventos de corrida tem aumentado de forma crescente 

desde 2000. (Van Der Worp et al., 2015). A prática regular da corrida é uma das maneiras 

mais eficientes para alcançar a aptidão física, (Fields et al., 2010). A maioria dos praticantes 

são amadores que associam a facilidade em praticá-la, com a busca dos benefícios à saúde por 

ela proporcionados e essas características têm contribuído tanto para uma grande adesão, 

quanto para a permanência na atividade (Salgado et al., 2006, Ferreira et al., 2012, Purim et 

al., 2014).  

À medida que os praticantes vão se tornando mais experientes, tendem a participar de 

provas mais longas como as maratonas, o que segundo Predel (2014), nas últimas décadas, 

eventos dessa natureza tornaram-se cada vez mais atraentes para milhões de atletas de 

resistência não profissionais em todo o mundo. Assim, o aumento das distâncias percorridas, a 

busca por melhorar o desempenho esportivo pessoal, tanto no esporte competitivo de alto 

rendimento, como para a grande massa de praticantes amadores ou recreacionais, pode levar 

muitas vezes o indivíduo a uma exposição excessiva a estímulos e cargas de treinamento 

elevadas, podendo ser prejudicial e uma das consequências é o aumento da probabilidade da 
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incidência de lesões que para Souza, R.B. (2016) é altamente prevalente em corredores lesões 

como: dor femoropatelar, síndrome da banda iliotibial e fraturas por estresse na tíbia e 

metatarsos.  

Segundo Hreljac (2004) correr é uma atividade capaz de gerar grandes sobrecargas nos 

membros inferiores. Essa sobrecarga torna o indivíduo suscetível a lesões, o que para Van Der 

Worp et al., (2015) é uma desvantagem do esporte, uma vez que é relativamente elevado risco 

de lesões, com uma incidência variando entre 19% e 79%. Para Hespanhol Junior et al., 

(2012) essa incidência pode variar entre 19,4% e 92,4% de acordo com a  população alvo e da 

definição do termo lesão utilizada. 

 Outros estudos epidemiológicos (Hreljac, 2004, Fredericson e Misra 2007) estimam 

que no período de um ano de atividade regular de corrida, cerca de 70% dos corredores 

profissionais ou recreativos poderão apresentar pelo menos uma lesão. Quando os 

treinamentos são direcionados para maratona, a incidência anual pode ser mais elevada e tem 

sido reportada por 90 % dos praticantes. (Fredericson e Misra 2007). Contudo, apenas o fato 

da popularização das corridas de rua e aumento da população de corredores já tem como uma 

das consequências o aumento da incidência das lesões musculoesqueléticas entre os 

praticantes, (Hespanhol Junior et al., 2012).  

O objetivo deste estudo foi verificar a incidência de lesões em corredores de rua, por 

quatro anos consecutivos, em um mesmo evento, na corrida rua “Volta da Unicamp” evento 

anual que acontece em Campinas/São Paulo – Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo consistiu em aplicar um questionário de autopreenchimento. O questionário 

foi disponibilizado no ato da inscrição da corrida “Volta da Unicamp” e ao aceitar participar 

do estudo o voluntário realizou o autopreenchimento. O projeto de pesquisa foi previamente 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP (CAAE: 43823915.1.0000.5404).   

 

QUESTIONÁRIO 

 

 Tratou-se de um questionário estruturado seguindo a recomendações de Foddy L, 

Mantle (1993) reportando características referente ao seu perfil de treinamento, também 

utilizado por Salgado et al., (2014). O questionário conteve perguntas como: “Quanto tempo 

pratica corrida de rua?”, “Quantos quilômetros corre por semana?”, “Quantas provas participa 

por ano?” “Possui orientação de profissional da Educação Física na prescrição dos 
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treinamentos?” “Se já sofreu algum tipo de lesão?” e “ Se busca melhorar o desempenho”. Ao 

finalizar o preenchimento as respostas foram armazenadas em um banco de dados eletrônico, 

automatizado. 

  

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a caracterização dos corredores de rua, foi utilizada a estatística descritiva (com 

distribuição de frequências simples e percentuais), média, desvio padrão. A variável 

prevalência de lesão foi definida como dependente. Para verificar a normalidade foi realizado 

o teste Kolmogorov – Smirnov, as correlações através do coeficiente de correlação de 

Pearson, teste Qui-Quadrado de Pearson e teste de anova, sendo considerado como nível de 

significância o valor de p<0,05. As análises dos resultados foram feitas utilizando-se o pacote 

estatístico software SPSS 20.0 for Windows Release (outubro/2012). 

 

Caracterização dos atletas que participaram da pesquisa 

 

A amostra que participou do estudo está descrita na tabela 1, com a distinção por sexo 

e participação na resposta do questionário e foi considerada como variável dependente 

(resposta) a ocorrência de lesão.  

 

Tabela 1 - Amostra que participou do estudo. 
1
- Total de participantes da pesquisa, o 

percentual se refere à quantidade que a amostra representou diante do número total de 

inscritos em cada ano; 
2
- Idade em anos, média ± DP 

                  

    

Masculino 

 

Feminino 

Ano Total (n)
1
 Idade 

 
n Idade

2
 

 
N Idade

2
 

2010 692 35,23 
 

471 35,9 
 

221 33,82 

 

32,55% ±10,72 
 

68,06% ±11,11 
 

31,94% ±9,67 

2011 499 34,34 
 

338 34,65 
 

161 33,69 

 

23,47% ±9,77 
 

67,74% ±10,09 
 

32,26% ±9,03 

2012 453 36,33 
 

329 37,39 
 

124 33,95 

 

21,31% ±11,68 
 

72,63% ±12,12 
 

27,37% ±10,22 

2013 482 36,91 
 

347 37,95 
 

135 34,43 

  22,67% ±11,63 
 

71,99% ±12,23 
 

28,01% ±9,63 

Total 2126 35,71 
 

1485 36,5 
 

641 33,97 

    ±11,02   69,85% ±11,51   30,15% ±9,64 

 

RESULTADOS 

 

Ao longo dos quatro anos analisados 2126 corredores responderam o questionário 

referentes a ocorrência de lesões, sendo 1485 homens e 641 mulheres. Dentre os avaliados, 



57 

 

aqueles que relataram ter sofrido alguma lesão (n = 660) representaram 31,04% de toda a 

amostra, dos quais 77,88% foram homens (n = 514) e 22,12% mulheres (n=146). 

As ocorrências dos casos reportados de lesão estão expressas na figura 1 de acordo 

com cada ano avaliado. Pode-se observar que a porcentagem de lesões apresentou um 

crescimento gradativo ano a ano. 

 

 

 Figura 1 - Percentual ocorrência de lesões em cada ano avaliado. 

 

Dos indivíduos que relataram terem sido acometidos por alguma lesão 50,66% 

possuíam alguma orientação por técnicos e professores de educação física em relação à 

prescrição de seus treinamentos.  

 

 

Figura 2 - Percentual de ocorrência de lesões em relação à orientação ou não de profissional para                

prática de atividade física. 

 

A figura 2 apresenta detalhadamente as características referentes às ocorrências de 

lesões discriminadas entre corredores com orientação de profissionais de Educação Física e 
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aqueles que não possuem direcionamento em seus treinos, bem como distintos por sexo. 

Observa-se que os indivíduos que apresentaram lesões possuem maior idade em 

média, sendo 3,39 anos mais velhos, com um tempo de prática de corrida 2,84 maior que os 

que não apresentaram lesão, com uma hora a mais de treino por semana, com valores 

referentes ao volume de treino 26,71% a mais para os sujeitos que apresentaram lesão e 

participam de mais provas por ano. Todas as variáveis apresentaram diferenças estatísticas 

com o valor de p˂0,00. 

Quando observados os indivíduos que apresentaram lesões o fato de possuir orientação 

de profissional de Educação Física, apenas o tempo de prática que foi menor para os 

orientados, não sendo diferentes as demais características, o que nos leva a crer que as 

características do treinamento são determinantes para a ocorrência de lesões e podemos 

atribuir às maiores cargas de treinamentos a possibilidade de lesão.  

 

Tabela 2 - Características referentes às ocorrências de lesões discriminadas entre 

corredores com orientação de profissionais de Educação Física e aqueles que não 

possuem direcionamento em seus treinos, bem como separadamente por sexo 

 

 
 

Na figura 3 pode-se observar características referentes ao perfil de treino dos grupos 

de indivíduos que informaram já ter sido acometidos de lesões em detrimento aos que não 

tiveram lesões. 
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Figura 3 – Características referentes ao perfil de treino dos indivíduos que reportaram já ter sido acometidos de 

lesões e dos que não apresentaram lesões. 

  

Ao avaliar o padrão de ocorrência de lesões dos participantes referente a suas rotinas 

de treinamento, foi possível verificar que a prevalência de lesões segue proporcionalmente o 

volume de treino percorrido por semana (km/sem), Quanto maior a quilometragem percorrida 

por semana, maior a frequência de lesões, sendo encontrado o coeficiente de (r=0,97), a 

correlação foi significativa no nível de 0,01, conforme observado na figura 4. 

 

Figura 4 - Correlação entre ocorrência de lesões e a quilometragem percorrida por semana. 

 

Uma tendência semelhante também pode ser observada na Figura 5, onde a frequência 

dos indivíduos que foram acometidos de lesões comparados ao tempo de prática regular de 

corrida de rua.  Foi uma forte correlação entre o tempo de prática e ocorrência de lesão, com o 

coeficiente encontrado de (r=097), a correlação foi significativa no nível de 0,01, 

evidenciando uma maior ocorrência de lesão em indivíduos que treinam corrida regularmente 

há mais tempo em comparação com iniciantes.  
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Figura 5 - Correlação entre ocorrência de lesões em função do tempo de prática de corrida de rua. 

 

Na figura 6 está expressa a relação entre ocorrência de lesões e o número de eventos 

de corrida participados, demonstrando que quanto maior o número de provas participadas 

maior a probabilidade de incidência de lesão, sendo o coeficiente encontrado (r=0,89) e a 

correlação foi significativa no nível de 0,01. 

 

Figura 6 - Correlação entre ocorrência de lesões em função da participação em provas de corrida de rua por ano. 

 

Quando perguntados se buscavam melhoria nos rendimentos os corredores 

responderam percentualmente se buscam melhoria no rendimento, se não buscam ou se 

correm apenas por prazer. 
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Figura 7 - Porcentagem entre ocorrência de lesão e busca por melhoria do rendimento. 

 

DISCUSSÃO  

 

O propósito deste estudo foi verificar a incidência de lesões em corredores de rua, 

participantes em quatro edições consecutivas da corrida Volta da Unicamp. Participaram do 

estudo 2126 corredores que responderam o questionário referente à ocorrência de lesões, dos 

quais, 31,04% relataram já terem sido acometidos de lesões; deste, 77,88% foram do sexo 

masculino e 22,12% do feminino. Esses valores corroboram os achados de outros estudos no 

Brasil. Pazin et al., (2008)  verificaram em seu estudo em corredores do sexo masculino no sul 

do País (n=115) que a prevalência de lesões no período de um ano foi de 37,7% dos 

corredores amostrados, enquanto Hino et al., (2009) em estudo realizado com corredores 

paranaenses (n=295) detectou 28,5% de lesões em um período de 6 meses. 

A incidência de lesões segundo Van Der Worp et al., (2015) variam entre 19% e 79%, 

sendo os valores encontrados nesse estudo dentro dessa margem, contudo,  relativamente 

baixo. Ao verificar as variáveis do treinamento, Hreljac (2004) evidencia que as lesões são 

frequentemente associadas ao overuse e esse está relacionado à frequência, duração, distância 

e velocidade da atividade. Podemos observar nesse estudo que os corredores que relataram 

ocorrência de lesão apresentaram maiores valores das cargas de treinamento de acordo com 

Fredericson e Misra (2007) quando os treinamentos são mais volumosos a incidência anual de 

lesões pode ser mais elevada. 

Segundo Hespanhol Junior et al., (2013) fatores associados à duração do treino, 

velocidade e treinamento intervalado estão mais presentes em uma maior incidência de lesão 

relatada por corredores amadores. 

7,58% 6,93% 

63,17% 64,25% 

29,26% 28,81% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Não ocorrência de Lesão Ocorrência de Lesão

Não busca rendimento Busca rendimento "Corre por prazer"



62 

 

Um aumento no número de dias de treinamento por semana, assim como aumento da 

distância dos treinamentos e uma maior frequência parecem aumentar a probabilidade da 

ocorrência de lesões. (VAN GENT, R N et al., 2007). 

Nesse estudo os corredores que apresentaram lesão possuíam em média uma idade de 

3,39 anos a mais que os que não apresentaram lesão, McKean et al., (2006) também encontrou 

maior incidência de lesões em corredores mais velhos, assim como, em corredores que 

treinavam a modalidade por um período de 7 anos ou mais, verifica-se portanto, que a média 

de tempo de prática para os indivíduos já lesionados foi de 6,34 anos equivalentes a 2,84 anos 

a mais que os que não apresentaram lesão, assim como observado que quanto maior o tempo 

de prática da modalidade maior a probabilidade de lesão. 

Os corredores que relataram ter sido acometidos de lesão foram os que apresentaram 

maiores cargas de treinamento, com mais hora-treino por semana, com maiores volumes-

treino e com mais participações em provas por ano estando em conformidade com McKean et 

al., (2006)  e Van Middelkoop (2008), vindo a demonstrar que corredores mais experientes, 

estejam mais suscetíveis à ocorrência de lesões. 

     

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo analisou os dados de 2.126 corredores de ambos os sexos, que 

participaram da corrida de rua Volta da Unicamp, nos anos de 2010 a 2013. Estes dados 

permitem compreender os aspectos relacionados às lesões em corredores de rua e que a 

prevalência de lesões foi semelhante a outros estudos com corredores de rua no Brasil e 

inferior a outros estudos internacionais. 

No período entre o primeiro ano e o quarto ano avaliado, os corredores relataram um 

incremento de 10,42% nas lesões, demonstrando importantes achados capazes de auxiliar a 

compreensão desses dois fenômenos que são o crescimento do número de praticantes de 

corrida e de incidências de lesões e orientar as condutas dos treinamentos tanto para 

corredores quanto para profissionais das áreas relacionadas. 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Apesar das vantagens do acompanhamento do perfil dessa população por um período 

de quatro anos consecutivos, esse estudo limita-se por concentrar em uma única prova de 5 

mil metros e 10 mil metros e em determinada região do Brasil, visto que se trata de um país 
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com grandes dimensões territoriais e diversidade cultural, étnica e econômica. Além disso, o 

fato de não especificar as lesões também foi um fator limitante.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura tem mostrado que a prática regular de corrida, assim como, em outros 

esportes, proporciona uma gama de benefícios à saúde do praticante desde físicos a 

psicossociais, contudo, a exposição ao esforço também torna o individuo sujeito a problemas 

relacionados à prática, dentre as quais, está a suscetibilidade a incidência de alguma lesão.  

Observa-se também uma crescente busca por melhorar o desempenho atlético e 

com isso acarreta-se uma exposição, algumas vezes, excessiva ao esforço físico, o que pode 

levar a casos de lesão esportiva ou ainda a uma busca por acelerar a recuperação ou a recursos 

para proporcionar melhoria no desempenho esportivo; assim, observamos no estudo o 

crescimento expressivo do consumo de suplementos alimentares. 

O consumo de suplementos alimentares por corredores apresentou crescimento 

constante ao longo dos anos avaliados, evidenciado pela influência da temporalidade e os 

suplementos alimentares que estão em evidência em um determinado momento, como pode 

ser observado no primeiro estudo, em que o suplemento BCAA estava entre os mais 

consumidos e no segundo mostrou um crescente consumo de proteínas. 

Esses importantes fatores - a incidência de lesões e o consumo de suplementos - 

fazem parte do cotidiano do corredor. O fato que apresenta um maior envolvimento do 

praticante com a modalidade e elevando a quantidade de treinamento, esse, torna-se tanto 

mais vulnerável a incidência de lesões quanto ser um consumidor de suplementos alimentares. 

Dentre os principais fatores associados à incidência de lesão e ao consumo de 

suplementos alimentares, destacam-se: o tempo de prática da modalidade, o volume do 

treinamento, horas de treino por dia, participação em competições. Logo, as características do 

treinamento associam-se diretamente tanto a ocorrência de lesões quanto ao consumo de 

suplementos alimentares. 

Apesar da possibilidade de ocorrência de lesões, os benefícios proporcionados 

pela prática regular de corrida do ponto de vista de saúde são superiores. 

Através dos estudos pode-se observar que o número de corredores de rua continua 

a crescer expressivamente, sendo um importante campo de trabalho para profissionais da 

Educação Física no acompanhamento e direcionamento das atividades relacionadas à prática 

da corrida de rua. 

Sugerimos estudos futuros que façam um acompanhamento de forma longitudinal 
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na rotina de treinamento de uma população de corredores, observando fatores relacionados à 

alimentação, ocorrência de lesões e ao modelo de treinamento e esse, quantificando as 

intensidades, às quais esses corredores estejam submetidos, assim como, monitoramento do 

desempenho esportivo e de biomarcadores de saúde. 
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ANEXOS 
  

Anexo A: Parecer do comitê de ética em pesquisa (estudo 1) 
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Anexo B: Parecer do comitê de ética em pesquisa (estudos 2 e 3). 
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Anexo C: Autorização de publicação de estudo da revista: Journal of the International Society 

of Sports Nutrition (JISSN) 
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Anexo D: Versão do estudo 1 publicado na revista: Journal of the International Society of 

Sports Nutrition (JISSN). 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A: CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. (Estudo 1) 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PROJETO DE PESQUISA: Análise 

Quantitativa dos Praticantes de Corrida de Rua e a Orientação ou não desta prática por 

Profissionais de Educação Física. 

 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: (Graduando) José Vítor Vieira Salgado  

ORIENTADORA: Prof
a
. Dr. Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil 

 

LOCAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, nos próprios locais das provas e/ou nos 

locais relativos as entregas dos kits e chips de cada prova e na Faculdade de Educação Física 

da Unicamp. 

  

Eu,______________________________________________________________________, 

___________ anos de idade, RG_________________, residente à rua 

(av.)____________________________________________________________________, 

 voluntariamente concordo em participar do projeto de pesquisa acima mencionado, que será 

detalhado a seguir, e sabendo que para sua realização as despesas monetárias serão de 

responsabilidade integral da instituição. 

É de meu conhecimento que este projeto será desenvolvido em caráter de 

pesquisa científica e objetiva verificar: 1) o número de adeptos de corrida de rua que seguem 

ou não a orientação de um profissional habilitado da área de educação física; 2) se possuem 

um planejamento sistematizado dos treinos; 3) a utilização do tipo de controle fisiológico do 

treinamento; 4) se os praticantes já sofreram algum tipo de lesão decorrente da prática da 

atividade; 5) detectar a realização ou não de exames clínicos prévios ao início da prática da 

atividade.  

Estou ciente de que serei submetido unicamente a uma entrevista contendo 

dezessete itens sem aplicação de nenhum teste ou avaliação física, sem prejuízos à minha 

integridade física e moral. Estou ciente ainda, de que, as informações obtidas durante as 

entrevistas serão mantidas em sigilo e não poderão ser consultadas por pessoas leigas, sem a 

minha devida autorização. As informações assim obtidas, no entanto, poderão ser usadas para 

fins de pesquisa científica, desde que a minha privacidade seja sempre resguardada. 

Li e entendi as informações precedentes, sendo que eu e os responsáveis pelo projeto já 

discutimos todos os riscos e benefícios decorrentes deste, onde as dúvidas futuras poderão ser 

prontamente esclarecidas, bem como o acompanhamento dos resultados obtidos após a coleta 

dos dados. 

Comprometo-me, na medida das minhas possibilidades, prosseguir com a 
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entrevista (coleta dos dados) até a sua finalização, colaborando assim para um bom desempenho 

do trabalho científico dos responsáveis por este projeto, sem, no entanto, abdicar da decisão 

sobre a continuidade ou não de participação no mesmo. 

A entrevista que responderei é apresentada a seguir. 
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Apêndice B: CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. (Estudos 2 e 3) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ANÁLISE DO PERFIL E PREFERÊNCIAS DOS CORREDORES DE RUA 

PARTICIPANTES DA CORRIDA – VOLTA DA UNICAMP 

Pesquisador responsável: José Vítor Vieira Salgado 

 

 Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este 

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus 

direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra 

com o pesquisador.  

 Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se 

houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o 

pesquisador. Se preferir, poderá consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir 

participar. Se você não quiser participar ou retirar sua autorização, a qualquer momento, não 

haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo. 

 As corridas de rua tornaram-se um dos eventos esportivos mais populares no Brasil e 

no mundo, sendo um fenômeno social relevante devido ao crescente número de adeptos, o que 

demanda estudos específicos com esse público. O objetivo desta pesquisa é traçar o perfil 

relacionado à características de treino, saúde e consumo de corredores de rua participantes. 

 Participando do estudo você está sendo convidado a responder um questionário 

eletrônico survey que será preenchido em aproximadamente 10 minutos (tempo médio de 

resposta). 

Você não deve participar deste estudo se estiver realizando a inscrição para terceiros e 

não possuir todas as informações pessoais de quem requer a inscrição.  Este projeto implica 

em prejuízos mínimos e não produz riscos à saúde das pessoas envolvidas, já que os 

instrumentos utilizados para coleta de dados não são invasivos, limitando-se a questionários. 

 Essa pesquisa engloba descobertas e correlações quanto a verificação das 

características, preferências e perfil dos praticantes de corrida de rua; analisa as diferentes 

características referentes a saúde, treinamento e consumo dos corredores de rua. E a partir 

desses achados pode ocorrer benefícios em orientações mais precisas para todos os praticantes 

da modalidade esportiva.  

 Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma 

informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na 

divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não será citado. 

 Informamos que o(a) senhor(a) pode se recusar a responder qualquer questão que lhe 

traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa a qualquer momento sem 

nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento 

por sua colaboração. 

Ciente de estar atestando a veracidade das informações e a ciência que os dados 

fornecidos serão empregados única e exclusivamente para fins de pesquisa científica. Os 

resultados da pesquisa serão divulgados na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão 

sob a guarda do pesquisador e da instituição, uma vez que se pretende realizar o 

acompanhamento por muitos anos das características dos inscritos no evento. Esses dados 

poderão ser utilizados em outros projetos complementares a este estudo. E toda nova pesquisa 

a ser realizada com o material armazenado será submetida a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) e, quando for o caso, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Em caso de dúvidas sobre o estudo, você poderá entrar em contato com o pesquisador 
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José Vítor Vieira Salgado, Departamento de Ciências do Esporte - Faculdade de Educação 

Física – UNICAMP Avenida Érico Veríssimo, 701, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão 

Geraldo, CEP:13083-851, Campinas, SP, Brasil, Telefone: (19) 3521-6772, o Fax: 3521-6750 

e-mail: josevitorvs@gmail.com. 

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do 

estudo, você pode entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UNICAMP das 08:30h às 13:30h e das 13:00h às 17:00h à rua: Tessália Vieira de 

Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936; fax (19) 3521-

7187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br 

 

Consentimento livre e esclarecido: 

 

 Após ter compreendido e recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa 

acarretar, aceito participar:     (Assinale caso queira participar). 

 

Responsabilidade do Pesquisador: 

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e 

complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado tudo que foi solicitado e que após 

assinalar aceitando participar do estudo, será enviada, por e-mail, uma via deste documento ao 

participante. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa 

exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento 

dado pelo participante. 

 

 

     José Vítor Vieira Salgado         ( /        /                  ) 

(Pesquisador)            (Dia/mês/ano da corrida) 

 

 

(  ) Prosseguir com o questionário 
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Apêndice C: Entrevista (estudo 1) 

 

 

Universidade Estadual de Campinas 

Faculdade de Educação Física – FEF 
 

Projeto de Pesquisa: “Análise Quantitativa dos Praticantes de Corrida de Rua e a Orientação 

ou não desta prática por Profissionais de Educação Física” 

 

Prova:     Cidade:     Data: 

n° de inscrição: _____________  Classificação na prova: ________________  

Nome: ___________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___  Sexo: (  ) masculino  (  ) feminino                                          

Tel. (__)________________ e-mail: ___________________________________________ 

Profissão: __________________________ Cidade de origem: _______________________ 

1- Há quanto tempo você pratica corrida de rua? __________________________________ 

                                                      

2- Qual (is) o(s) motivo(s) o levou(aram) a começar a treinar? _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3- Qual a frequência semanal de treinos? _______________________________________ 

 

4- Quantos períodos de treinamento diários? 

(   ) 1 período   (   ) 2 períodos  (   ) 3 períodos 

4.1-Em qual período do dia treina?  (  ) manhã   (  ) tarde   (  ) noite   (  ) horário de almoço 

                                              (  ) outros:_________________________________________ 

5- Quantas horas por dia? ___________________________________________________ 

 

6- Quantos km corre em média por semana?_____________________________________ 

 

7- Você utiliza algum tipo de controle da intensidade durante treino? Qual? 

________________________________________________________________________ 

 

8- Você faz controle da frequência cardíaca quando treina?  (  ) sim    (  ) não 

8.1- Qual o valor máximo atingido no treino? ______bpm.  

9- Você segue alguma planilha de treino (periodização) orientada por algum profissional de 

Educação Física? 

 (  ) sim          (  ) não 

9.1- Se sim, qual profissional? 

________________________________________________________________________ 

9.2- Se não, por quê? 

_________________________________________________________________________ 

   

10- Você segue planilhas de treinos disponíveis em revistas especializadas ou da internet? 

(  ) sim (  ) não 

10.1- Se sim, quais?  

________________________________________________________________________ 
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11- Você realizou antes do início da prática da corrida, exames clínicos e avaliação física? 

(  )sim  (  ) não  

11.1- Se sim, qual(is)? 

________________________________________________________________________ 

 

11.2- E atualmente você realiza exames e faz avaliações periódicas com profissionais 

especializados? 

(  )sim  (  ) não  

11.2.1- Se sim, qual(is)? 

________________________________________________________________________ 

 

12- Você já sofreu algum tipo de lesão?  (  ) sim (  ) não 

12.1- Em que condições? (  ) treinando  (  ) em competições? 

 

13- Você participa de quantas provas por ano? ___________________________________ 

Cite as 3 mais importantes:___________________________________________________ 

 

14-Qual a próxima prova que pretende participar? ________________________________ 

 

15-Qual a distância das provas que gosta de correr? _______________________________ 

16- Você faz uso de algum tipo de suplementação alimentar? (  ) sim    (  ) não 

 Se sim, qual?_____________________________________________________________ 

16.1- Qual seu objetivo neste uso? ____________________________________________ 

 

17- Você busca melhoria de seu rendimento? 

       (  ) sim   (  ) não    (  ) corre pelo simples prazer  (  )outros:______________________ 

 

17.1- Se sim, de que forma tem observado sua melhoria nas últimas provas?  

________________________________________________________________________ 
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Eu, _________________________________________________, estou ciente de que as 

informações pessoais e dados obtidos nesta entrevista serão empregados para fins de pesquisa 

científica e que somente os profissionais responsáveis pelo projeto terão acesso, com meu 

direito de privacidade resguardado.  

 

Assinatura do atleta: ________________________________________________________ 

RG do atleta: __________________________ 

 

 

Campinas, ____de ___________________ de 200____. 

 

 

 

 

  ____________________________________ 

  Voluntário 

 

 

 

  ____________________________________ 

  José Vítor Vieira Salgado 

                         Fone: (019) 91398329 

  E-mail: rotivez@yahoo.com.br 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Caixa Postal 6111 

13083-970 Campinas, SP 

Fone: (019) 3788-8936 

Fax: (019) 3788-8925 

cep@fcm.unicamp.br 
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Apêndice D: Questionário aplicado nos estudo 2 e 3 

 

Questionário eletrônico, optativo no ato da inscrição, na corrida Volta da Unicamp, 

onde os inscritos puderam escolher pelo seu preenchimento voluntariamente. 

(http://www.ggbs.gr.unicamp.br/voltadaunicamp) 

 

Questionário optativo 

 

1) Há quanto tempo você pratica Corrida de rua? _______________ 

 

2) Qual o motivo que o levou a iniciar a prática da corrida? 

(  ) Socialização;  

(  ) Atividade individual; 

(  ) Competitividade;  

(  ) Melhorar a saúde;  

(  ) Melhorar a qualidade devida;  

(  ) Bem estar;  

(  ) Melhorar a estética;  

(  ) Diminuir o estresse;  

(  ) Realização pessoal;  

(  ) Outros (____________________________________)  

 

3) Qual a frequência semanal de treinos?  

(  ) Uma vez;  

(  ) Duas vezes;  

(  ) Três vezes;  

(  ) Quatro vezes;  

(  ) Cinco vezes;  

(  ) Seis vezes;  

(  ) Sete vezes  

(  ) Outros (____________________________________) 

 

4) Quantas horas por dia de treino? ________________________ 

 

5) Quantos km corre em média por semana? _________________ 

 

6) Você utiliza algum tipo de controle da intensidade durante treino?  

(  ) Sim;  

(  ) Não 

Se sim qual? (____________________________________) 

 

7) Você faz controle da frequência cardíaca quando treina?  

(  ) Sim 
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(  ) Não 

Qual o valor máximo atingido no treino?_____________ 

 

8) Você tem orientação de um profissional de Educação Física na prescrição e 

acompanhamento de seus treinamentos?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, qual profissional?  (________________________________) 

Se não, por quê? (____________________________________) 

 

9) Você segue planilhas de treinos disponíveis em revistas especializadas ou da 

internet?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, quais? (____________________________________) 

 

10)  Você participa de alguma assessoria de corrida?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, qual? (____________________________________) 

 

11) Você realizou antes do início da prática da corrida, exames clínicos e avaliação 

física?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, qual(is)? (____________________________________) 

Se não, por quê? (____________________________________) 

 

12) E atualmente você realiza exames e faz avaliações periódicas com profissionais 

especializados?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, qual(is) exames? (____________________________________) 

Se não, por quê? (____________________________________)  

 

13) Você participa de quantas provas por ano? _______________________ 

 

14) Qual a distância das provas que gosta de correr? ___________________ 

 

15) Você já sofreu algum tipo de lesão?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim em que condições? 

(  ) Nos treinamentos 
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(  ) Nas competições 

(  ) Em ambos 

(  ) Outro (____________________________________) 

 

Qual o tipo de lesão mais frequente? _________________ 

 

16) Você consome algum suplemento alimentar?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, qual(is) a(s) classe(s) do(s) suplemento(s) que consome? 

(  ) carboidrato (maltodextrina, waxy maize, dextrose) 

(  ) proteína (whey protein, bcaa, glutamina, caseina, creatina etc) 

(  ) vitaminas/minerais 

(  ) fitoterápicos/extratos de plantas 

(  ) hipercalóricos  

(  ) outros: _________________________________ 

 

Qual o motivo do consumo? 

(  ) estética 

(  ) saúde 

(  ) melhorar rendimento/competitividade 

(  ) prazer com o consumo  

(  ) influência externa/sociabilidade 

(  ) realização pessoal 

 

17) Você busca melhoria de seu rendimento?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, de que forma tem observado sua melhoria nas últimas provas? 

(_______________________) 

 

18)  Para você, correr representa uma possibilidade de: 

  

(  ) Socialização / encontrar amigos  

(  )  Manter a forma / melhorar a saúde  

(  )  Emagrecer / melhorar a estética  

(  ) Pensar num assunto / melhorar o raciocínio  

(  ) Esquecer dos problemas / ficar em paz   

(  ) Outro: ___________________ 

 

19) Você ouve música ao correr? 

(  ) Sim,  apenas nos treinos 

(  ) Sim, apenas nas competições 

(  ) Sim, em treinos e competições  
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(  ) Não ouço 

 

20) Você utiliza algum sistema de GPS para monitorar suas atividades? 

(  ) Sim,  apenas nos treinos 

(  ) Sim, apenas nas competições 

(  ) Sim, em treinos e competições 

(  ) Não utilizo 

 

21) Você utiliza algum sistema aplicativo de telefonia móvel  para monitorar suas 

atividades? 

(  ) Sim,  apenas nos treinos 

(  ) Sim, apenas nas competições 

(  ) Sim, em treinos e competições 

(  ) Não utilizo 

 

22) Você acredita que sua Qualidade de Vida mudou depois que começou a 

praticar corrida? 

(  ) Piorou  

(  ) Não mudou 

(  ) Melhorou  

(  ) Melhorou muito 

 

23) Você tem algum suporte psicológico para os treinos e competições? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

Se sim, o que acha deste suporte? ___________ 

Se não, por que não faz? __________________ 

 

24) Você faz treinamento mental para melhorar seu rendimento nas competições? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

Se sim, o que acha deste treinamento? _________________ 

Se não, por que não faz? _____________________ 

 

25) Como você classifica a intensidade da sua ansiedade antes das provas de 

corrida? 

(  ) Muita 

(  ) Moderada 

(  ) Pouca 

(  ) Nenhuma 

Essa ansiedade ajuda ou  atrapalha seu rendimento? 

(  ) Ajuda 

(  ) Atrapalha  

(  ) Não sei dizer 
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26) Você pratica alguma outra atividade física/ esporte /exercício físico além da 

corrida? 

(  ) Não  

(  ) Sim, qual?______________________ 

 

27)  Assinale abaixo os itens de consumo relacionado com a atividade física (corrida) 

com os quais você tem gastos (R$) frequentes: 

 

a)      Roupa específica  

  (   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

b)      Calçado ou tênis    

(   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

c)      Cronômetro ou outro equipamento eletrônico     

(   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

d)     Suplementação nutricional   

 (   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

e)      Treinador  

 (   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

f)       Academia    

(   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

g)      Nutricionista    

(   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

h)      Fisioterapeuta    

(   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

i)        Participação em provas    

(   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

j)        Viagens em competições    

(   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

k)      Assinatura de revista específica    

(   ) com frequência  (   ) esporadicamente   (   ) não usa / não gasta 

 

28) Você considera que praticar uma atividade física (corrida) com frequência exige: 

a) um gasto mensal expressivo (   ) 

b) um gasto mensal moderado (   ) 

c) um gasto mensal pequeno (   ) 

d) um gasto mensal insignificante (   ) 

e) não sei responder (   ) 

 

 

 

 

 


