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Introdução. A corrida de rua é considerada um fenômeno sociocultural contemporâneo e apresenta-se com grande 
número de adeptos tanto pela facilidade e baixo custo para sua prática, porém seus praticantes podem estar expostos 
a problemas lesionais de ordem multifatorial recaindo sobre o sistema musculoesquelético. Objetivo. Registrar a 
prevalência de morbidades relacionadas ao esporte em corredores de rua amadores. Método. Trata-se de um estudo 
observacional de corte transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde-UFPE 
(CAAE: 28983414.9.0000.5208). Os participantes foram selecionados por convite e vonluntariedade entre os corredores 
dos Circuitos de Rua da Cidade do Recife-PE durante o ano de 2015. A amostra foi composta por 215 indivíduos (136 
homens e 79 mulheres). Os dados para efetuação do trabalho foram obtidos através do Inquérito de Morbidade Referida 
(IMR) nos locais de realização das provas. Para categorização da amostra foi utilizada estatística descritiva e teste de 
Mann-Whitney U para verificar diferenças entre os grupos. Resultados. Os resultados revelaram lesão em 36,75%, 
sendo 24,1% entre os homens e 12,55% entre as mulheres, levando-os ao afastamento da atividade física entre 30 
e 90 dias. A articulação do joelho foi a mais frequentemente citada (44,30%) e acometida por dor aguda inespecífica 
(34,18%). Houve registro de diferenças estatisticamente significantes quanto ao tempo de prática, frequência, distância 
percorrida e tempo de treino entre os grupos com (GL) e sem relatos de lesão (GNL). Conclusão. Constatou-se que 
o registro de lesão está dentro dos índices recentemente divulgados que os mesmos podem ter relação com fatores 
de ordem pessoal ou de treinamento. Tais constatações devem ser observadas com cautela tanto pelos adeptos dessa 
prática esportiva quanto pelos profissionais que lidam com essa clientela, a fim evitar imagem desfavorável de uma 
atividade física em crescente popularização e procurar meios de realizá-la de forma segura contribuindo para estilo de 
vida saudável.

Descritores:  Corrida de Rua; Prevalência; Lesões.
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