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INTRODUÇÃO
Corrida é um esporte muito praticado, atualmente, em 

resultado da preocupação com a saúde e lazer.1 Entre as 

diversas modalidades, a ultramaratona é um esporte 

diferenciado e com número de participantes menor na 

comparação às corridas de curta distância, pois 

apresenta maior exposição a lesões.2 A ultramaratona 

tem como característica qualquer corrida a pé que 

ultrapassa 42,195 quilômetros e de acordo com a 

modalidade da competição pode variar, como continua ou 

por etapas, tendo duração de horas, dias e até 

semanas.3 As condições físicas que esse esporte exige 

são altas, porém poucos estudos evidenciam a 

frequência em que atletas de alto rendimento são 

acometidos por lesões musculoesqueléticas e seus 

fatores, assim como, a frequência em que estes 

procuram a área da saúde como forma de prevenção e 

tratamento.
OBJETIVO

MATERIAIS E MÉTODOS

Verificar a prevalência de lesões musculoesqueléticas 

que acomete os atletas de ultramaratona.

Pesquisa descritiva, quantitativa e qualitativa (CAEE 

81497317.2.0000.0065). Coleta de dados com 54 

atletas de ultramaratona. Foi realizado por um 

questionário composto por um histórico pessoal, 

histórico de prática na corrida (Treino e Competição), 

lesões e queixas. Todos os incluídos eram atletas de 

ultramaratona (classificados como corredores de longa 

distância com quilometragem superior a 42,195 

quilômetros), nascidos no Brasil, idade mínima de 18 

anos, e que concordaram em participar da pesquisa ao 

assinar um termo de consentimento livre e esclarecido.

RESULTADOS
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CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

As lesões estão relacionadas a atleta mais jovem, o que 

denota evidencia de erro de treinamento ou escassez; 

levamos em consideração que esse esporte exige 

movimentos repetitivos e excessivos. Há lesões de MMII 

em 88,9%, sendo elas, dor muscular (57,4%), Síndrome 

da banda iliotibial (37%), fratura por estresse, fascite 

plantar e lombalgia (20,4%).

PREVALÊNCIA DE LESÕES 

MUSCULOESQUELÉTICAS EM 

ULTRAMARATONISTAS BRASILEIROS

RESULTADOS
O quadro sumariza as características da amostra  dos  

atletas incluídos (n=54).


