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Introdução. Surgido na década de 70 nos EUA, o triathlon é composto por três modalidades (Natação, 
Ciclismo e Corrida) e várias categorias de competições. No Brasil, dados atualizados pela Confederação Bra-
sileira de Triathlon evidencia o progresso do esporte, estimando mais de 25.000 praticantes no país, com alta 
prevalência de lesões e causa multifatorial. Objetivo. Identificar a prevalência de lesões musculoesqueléticas 
em triatletas amadores federados no estado de Pernambuco; analisando a distribuição das lesões de acordo 
com a modalidade; o local anatômico; o período de ocorrência (treinamento ou competição); o momento na 
temporada e os principais mecanismos que predispõe as lesões. Método. Pesquisa do tipo transversal, de 
natureza quantitativa e descritiva, de amostra constituída por 35 triatletas amadores federados e vinculados à 
Federação Pernambucana de Triathlon, com no mínimo três anos de prática no esporte e faixa etária entre 20 a 
55 anos. Foram excluídos os atletas praticantes de outros esportes e federados em outros estados. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Salgado de Oliveira (CAAE 
53941916.6.0000.5289). Todos os participantes foram esclarecidos quantos os objetivos da pesquisa, procedi-
mentos de coleta, riscos, benefícios e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, conforme de-
termina a resolução 466/12. Os atletas responderam o instrumento inquérito de morbidade referida, já validado 
para a verificação de lesões desportivas. Resultados. O perfil dos atletas evidenciou que a maioria é do sexo 
masculino, tem média de idade de 39,4 anos e tempo de treinamento de 6,57 anos. Observou-se que 80,0% 
já sofreram lesões musculoesqueléticas, sendo a tendinopatia (24,3%) e a dor aguda inespecífica (16,2%) as 
mais relatadas, e a sinovite (1,6%) a menos citada. Foram identificadas com maior frequência na modalidade 
corrida (71,0%), seguidas do ciclismo (19,4%) e natação (9,7%). A região de maior acometimento foi o joelho 
(16,2%) e menor em braço (1,6%), predominante durante os treinamentos (93,5%), no momento intermediário da 
temporada (75,8%). O principal mecanismo de lesão relatado foi a corrida de resistência (37,2%) e os de menor 
ocorrência foram a queda na corrida e o alongamento (1,6%, cada). Conclusão. Os resultados evidenciaram 
grande ocorrência de lesões musculoesquelética nos praticantes do esporte, bem como a prevalência dessas 
afecções na modalidade corrida e no momento do treinamento, esses achados estão de acordo com os obser-
vados na literatura.
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