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Introdução. Estudos sugerem uma interdependência entre envelhecimento e menor nível de atividade física com 
redução da independência funcional. Há um percentual de idosos praticantes de esporte de aproximadamente 5%. A 
caminhada caracteriza o exercício físico mais realizado pelos idosos (78,2%), contudo houve um aumento na prática da 
corrida de rua, com frequência de 1,5% entre 55 a 64 anos e de 1,4% de idosos entre 65 a 75 anos. Objetivos. Traçar 
o perfil sociodemográfico, clínico e físico funcional dos idosos corredores de rua em Brasília e descrever a as caracterís-
ticas dos treinamentos e os tipos de lesões ocasionadas pela prática da corrida. Método. Estudo transversal descri-
tivo, com 30 idosos corredores de rua em Brasília/DF, aprovado pelo comitê de ética do Centro Universitário de Brasília 
(CAAE46943115.8.0000.0023). Todos participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram 
coletadas variáveis sociodemográficas e clínicas e questões relacionadas à regularidade da corrida e à frequência de 
lesões por meio de um questionário elaborado pelos pesquisadores. As variáveis físico-funcionais foram investigadas 
por meio dos testes: Teste Timed Up and Go, teste de sentar e levantar cinco vezes, força de preensão palmar com 
dinamômetro. Investigou-se o nível de atividade física por meio do questionário internacional de atividade física (IPAQ). 
Os dados foram apresentados de modo descritivo.  Resultados. Foi observado a média de idade de 65,3 anos (60-
76) entre os entrevistados. A maioria dos corredores era do sexo masculino (76%), residentes do plano piloto (56,6%), 
com nível de escolaridade elevado, possuía ensino superior completo, eram casados (63,3%) e aposentados (53,3%). 
Vinte idosos relataram alguma doença, sendo 43,3% hipertensão. O IMC caracterizou eutrofia em 56,7%, sobrepeso em 
40% e obesidade em 3,3%. 80% eram não fumantes e 20% ex-tabagistas, 50% relataram beber socialmente e 100% 
relataram ter alimentação saudável e praticar exercício físico regular. Segundo o IPAQ, 33,3% eram ativos e 66,7 muito 
ativos, e 100% dos participantes apresentaram pontuações nos testes físico-funcionais acima do ponto de corte. Cinco 
idosos relataram quedas no último ano, quinze referiram quedas durante as corridas. Esses idosos apresentaram uma 
média de 19,9 anos prática de corrida (1-40), 3,7 dias de treino por semana (2-7), 4 horas semanais (100-450 min), com 
34 km por semana (10-60), 50% relataram lesões durante a corrida, 26,7% tiveram alguma intercorrência durante ou 
após a corrida. Conclusão. A população idosa corredora de rua de Brasília possui escolaridade elevada e caracterís-
ticas físicos funcionais diferenciados da população idosa brasileira.
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