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RESUMO 
 
O exercício físico é usualmente associado ao bem- estar de seus praticantes. 
Os aeróbicos, incluindo a corrida, têm sido considerados como um importante 
componente de estilo de vida saudável. Na última década ocorreu um 
crescimento na prática de corrida, especificamente, às de rua. Para tanto, o 
objetivo do presente estudo é estabelecer estratégias e criar um plano de ação 
para que os corredores de rua que não seguem orientação de um Profissional 
de Educação Física possam aderir ao Programa Academias da Cidade para 
que sejam acompanhados e devidamente orientados em suas práticas. 
Justifica-se já que a literatura tem demonstrado que a prática da corrida de rua 
sem as devidas orientações podem gerar lesões e prejuízos aos seus 
praticantes. Além disso, evitar lesões em corredores é de grande importância já 
que possíveis medidas preventivas são mais efetivas. O presente estudo 
utilizou o método da estimativa rápida. Tal método propicia a identificação dos 
corredores amadores de um determinado território de Belo Horizonte, obtendo 
informações de suas condições de vida, em relação a sua saúde e sua 
condição física. Para este estudo foi utilizado os registros e a observação ativa. 
No diagnóstico verificou-se uma área de abrangência composto por uma 
população de aproximadamente 90.840 habitantes, residentes e de 46.034 
cadastrados nas UBS. Maioria de hipertensos, baixa escolaridade, poucos 
participante de comissões locais de saúde e praticantes de corrida de rua sem 
orientação. Os resultados foram revelados em um plano de ação. Criando-se a 
inserção de indivíduos praticantes de corrida de rua em projetos com a devida 
orientação de um Profissional de Educação Física. Considera-se que novos 
estudos para avaliar esses projetos serão importantes. 
 
 
Palavras-chave: Corrida rua. Promoção da Saúde. Plano de Ação em Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Exercise is usually associated with well-being of its practitioners. The aerobic, 
including race, have been considered as an important component of healthy 
lifestyle. In the last decade there was an increase in the practice race 
specifically to street racing. Therefore, the objective of this study is to develop 
strategies and create a plan of action for the street racers who do not follow 
professional guidance of Physical Education join the Academy Project City to be 
monitored and properly oriented in their practices. Justified since the literature 
has shown that the practice of street racing without proper guidance can lead to 
injuries and damage its practitioners. Also, avoid running injuries is of great 
importance as possible preventive measures are most effective. The present 
study used the method of rapid estimation. This method permits the 
identification of the living conditions of the population and how it is distributed 
across the territory, highlighting problems that affect the population and its 
social, economic and environmental. For this study we used the records and 
active observation. At diagnosis there was a catchment area comprising a 
population of approximately 90,840 inhabitants, and 46,034 residents registered 
at UBS. Most hypertensive, low education, few local committees of participating 
health practitioners and street racing without guidance. The results were 
revealed in an action plan, a project aimed at individuals entering and practicing 
street race on projects with the guidance of a Professional Physical Education. 
It is considered that further studies to evaluate these projects will be important. 
 
 
Keywords: Street Race. Health Promotion. Action Plan for Health.
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
O exercício físico é associado ao bem- estar de seus praticantes, sendo que os 

aeróbicos, incluindo a corrida, têm sido considerados como um importante 

componente de estilo de vida saudável (HINO, et al, 2009). 

 

Na última década ocorreu um crescimento na prática de corridas de rua, isto 

pode ser observado com o crescente número de provas e praticantes.  

Acredita-se que o fato se deve a peculiaridades como: ser acessível a toda 

população, ser um esporte familiar, com atrativos nas distribuições de brindes, 

a campanhas da importância da atividade física em relação a outros tipos de 

eventos assim como o treinamento e a participação da população pode ter 

acesso. 

Assim como para o treinamento e a participação, caracterizando-se como uma 

atividade física popular e de massa, considerada também relevante na 

perspectiva do lazer, já que uma grande parcela da população pode ter acesso.  

Rothig (1983) apud Weineck (1991). 

 

Segundo Morgan W.P. e Costil D.L. apud Pazin et.al (2008) mencionam que a 

prática de corrida de longa duração traz uma série de benefícios, aos seus 

praticantes sejam eles físicos ou mentais. 

 

Para os mesmos autores, existem outras implicações. Associações entre 

quilometragem de corrida semanal e possíveis benefícios e danos à saúde.  

Outro problema que pode ser identificado é o aumento desordenado de 

praticantes que muitas vezes sem orientação de um profissional habilitado 

pode acarretar em prejuízo a sua saúde. Esses danos estão mais relacionados 

a corredores amadores que acabam contribuindo para o afastamento da prática 

na modalidade. 

 

Dentre as suas diversas manifestações relacionada à lesão, a corrida de rua 

tem se tornado popular; no entanto, os indivíduos que a praticam, seja no 
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âmbito competitivo ou recreativo, estão expostos aos eventuais riscos 

associados. 

 

 

Muitas pesquisas foram desenvolvidas para estudar a relação entre atividade 

física e lesão (James, Bastes e Osterning, 1978), principalmente lesões 

referentes à corrida (Edgnton et al., 1990; Gheluwe e Madsen, 1997).  

 

 O aumento de problemas oriundos deste tipo de prática pode ser de ordem, 

ortopédica e cardiovascular. Atualmente as lesões desportivas (LD) tem 

explorado o âmbito da Ciência do Esporte configurando-se também como um 

problema de Saúde Pública (Gonçalves, 1997). De fato, independentemente do 

tipo, as LD contribuem de maneira significativa para o afastamento tanto de 

iniciantes quanto de ativos regulares, da prática de atividade física (Pollck et. 

al., 1995). 

 

Segundo Hreljac (2005), as variáveis que são identificadas como fatores de 

risco para o desenvolvimento de lesões variam nos estudos epidemiológicos, 

mas podem ser classificadas em três grandes categorias: treinamento, 

anatômico e biomecânico. Um treinador poderá (relatar e verificar dados de 

incidências de problemas em corredores).  Os aumentos destes problemas 

podem gerar um custo para o sistema de saúde.  

 

Contudo, existem atualmente projetos públicos de orientação às atividades 

físicas com profissionais de Educação Física que colaboram para minimizar 

com tais prejuízos. Um exemplo desse projeto é o Programa Academias da 

Cidade de Belo Horizonte, que tem por objetivo incentivar a comunidade, 

principalmente a população adulta e idosa, à prática de atividade física e à 

melhora das condições de saúde.  

 

Neste sentido, o presente estudo vem apontar um plano de ação, para que os 

indivíduos que praticam a corrida de rua sejam inseridos no Programa 

Academias da Cidade com uma orientação adequada para o desenvolvimento 

de suas práticas. 
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1.1 Objetivo 

Estabelecer estratégias e criar um plano de ação para que os corredores de 

rua que não seguem orientação de um Profissional de Educação Física 

participem ao Programa Academias da Cidade para que sejam acompanhados 

e devidamente orientados em suas práticas. 

 

1.2 Justificativa 
 
 
A literatura tem demonstrado que a prática da corrida de rua sem as devidas 

orientações podem gerar lesões e prejuízos aos seus praticantes. Portanto, 

torna-se importante investigar e criar estratégias para que os mesmos sejam 

acompanhados e devidamente orientados.  

 

Sem um treinamento específico para melhorar o seu desempenho aeróbico e a 

capacidade cardiorespiratória do praticante, a modalidade se torna perigosa e 

de risco, podendo levar a complicações a lesões que afastam definitivamente o 

indivíduo da prática, trazendo prejuízo à sua saúde. 

 

Considerando tais evidências, evitar lesões em corredores é de grande 

importância, já que podemos alterar os fatores de risco com medidas 

preventivas que podem ser incluídas de forma efetiva.  (YAMATO et. al., 2011). 

Além disso, segundo Pereira (2010), realizar a corrida de rua de forma 

planejada ou com um planejamento específico é a melhor maneira de se 

praticar. 

 

As estratégias para a intervenção dos possíveis problemas ocasionados pela 

prática sem orientação são alvo desse estudo, que faz a proposta da 

articulação com o Programa Academias da Cidade no atendimento 

diferenciado aos corredores de rua procura incluir os estudos esclarecendo sua 

justificativa tornando-se não só um plano de ação como também passe a ser 

uma regra básica para que continue ocorrer à corrida de rua. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Resistência aeróbia e Capacidade Cardiorrespiratória 

A capacidade cardiorrespiratória é definida como a capacidade de realizar 

exercício dinâmico de intensidade moderada a alta, com grande grupo 

muscular, por períodos longos. A realização de tal exercício depende do estado 

funcional dos sistemas: respiratório, cardiovascular e musculoesquelético. Além 

disso, está intimamente relacionada com a saúde por que: níveis baixo de 

aptidão física tem sido associados ao aumento notável do risco de morte 

prematura (ACSM, 2000). 

O nosso organismo passa por uma série de transformações benéficas, não 

somente em atletas, mas naqueles que desejam ter uma vida saudável, com 

uma maior longevidade e consequentemente maior disposição (FERNANDES, 

2003). 

O tradicional critério de avaliação da capacidade cardiorrespiratório é a medida 

direta do consumo máximo de oxigênio (Vo2). A medida do VO2máx envolve 

análise das amostras de ar expirado coletados enquanto a pessoa realiza 

exercício em intensidade progressiva (ACSM, 200).  Além disso, o Vo2máx 

pode ser quantificado pelos valores absolutos em litros ou pelo valor relativo 

em ml de O2/Kg de peso corporal (MELLION, 1997). 

Esta unidade é amplamente utilizada para relatarmos os esforços físicos entre 

diversas pessoas. Um esforço será semelhante para duas pessoas se 

estiverem utilizando percentuais semelhantes da capacidade máxima de cada 

um (WILMORE e COSTIL, 2000). 

Segundo Merlel e Steven (2000), o melhor desempenho aeróbico ou de 

endurance envolve as adaptações induzidas pelo treinamento com exercícios 

no músculo esquelético, no sistema cardiorrespiratório e na função 

neuromuscular. Em geral, os efeitos do treinamento são específicos para o tipo 

de programa de treinamento utilizado, como: correr versus pedalar, piques 

(velocidade) versus resistência (endurance) e membro treinado versus 

destreinado. Já que, quanto maior for a intensidade, a frequência e a duração 
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do programa de treinamento individualizado, maior será o aprimoramento na 

maioria das funções. 

 
Entre dois corredores que possuam a mesma capacidade aeróbica, o melhor 

tempo na maratona pertencerá àquele que possuir a maior resistência 

aeróbica, pois ele será capaz de correr durante mais tempo, a uma 

determinada potência aeróbica relativa, Se, por outro lado, 2 corredores 

possuírem a mesma resistência aeróbica, o melhor desempenho numa 

maratona será daquele, que possuir maior capacidade aeróbica (VO2 máx) 

(SERGIO, 1985). 

 
2. 2 Corrida 
 
 
 
O povo grego, nos primórdios de nossa civilização, já expressava uma forte 

tendência artística refletindo a plasticidade com que executavam as corridas 

atléticas uma das características de sua cultura excepcional. 

 

Naquela época eram nítidas as diferenças de estilo entre os velocistas e 

corredores de longa distância. Os gregos chegavam até a considerar a corrida 

como sendo de vital importância para as funções orgânicas, acreditando que 

elas fortaleciam as pernas, os pulmões, o coração, o peito e o abdômem. 

(FERNANDES,1947). 

 

O primeiro povo a demonstrar um interesse especial pela corrida foram os 

ingleses, que evidenciaram uma grande inclinação pelas provas de longa 

duração.  

A partir da Inglaterra, as corridas começaram a chegar em outros países, como 

os Estados Unidos, a Finlândia, a Suécia e a Alemanha, entre outros. Com o 

tempo, elas foram sofrendo várias transformações, até que se chegou as 

provas nos dias atuais. (FERNANDES, 1947) 
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2.2.1 Tipos de Corridas 
 
 
Sabe-se na literatura que existem diversos tipos e formas de corridas. Dentre 

elas: A corrida rústica, a corrida de rua, Meia-maratona, Maratona, Corrida 

Cross-country, Corridas em montanha.  

 

Há tempos denominadas como “corrida rústicas”, as corridas de rua, embora 

contenham características próprias dentre as provas de atletismo, podem ser 

classificadas como corrida de fundo. As provas oficiais de rua para efeito de 

recorde mundial: Corrida de Rua Prova: 10Km, 15Km, 20Km, Meia-maratona 

21Km e Maratona 42,195m.  

Enquanto que a corrida de Cross-country, também considerada como prova de 

fundo, caracteriza-se por percurso ondulado, com curvas planas e retas, 

ocorrendo normalmente nas diferentes categorias, de acordo com as seguintes 

distâncias: 

Prova: 8Km, 4Km (prova curta) e 12Km prova longa. 

 

Já as corridas em montanhas são desenvolvidas em campos, envolvendo um 

número considerado de subidas e/ou descidas dependendo da característica 

do percurso, onde podem ser divididas: 7Km (550m de subida), 12Km (1.200m 

de subida). (SARA, 2007). 

 

Para o presente estudo, como critério de pesquisa, o tipo de corrida que será 

abordado será a corrida de rua. 

 
2.3 Corrida de Rua  
 
 

Não é preciso frisar o entusiasmo pela prática da corrida de rua, pois a mesma 

tem sido crescente nos últimos tempos. Podendo ser por motivos voltados à 

promoção da saúde e do bem-estar, ou modismo a essa prática (SARA, 2007). 

 

A corrida de rua é uma atividade natural, pois aprendemos sem que ninguém 

nos ensine, porém torna-se necessário levar em conta a técnica com que ela 
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deve ser realizada, para que se possam obter resultados satisfatórios e 

evitando assim as lesões. Assim a análise da técnica da corrida, aborda os 

pontos principais, que devem ser observados de forma especial, tanto por parte 

do corredor como do professor de educação física (FERNANDES, 2003). 

 

Nos últimos cem anos, devido principalmente aos “hábitos de vida moderna” o 

ser humano tem se tornado cada vez mais “tecnológico” e sedentário. 

Enquanto que os nossos ancestrais percorriam cerca de 20 km a 40 km por dia 

realizando funções como caça, pesca e coleta, estima-se que hoje, em nossas 

atividades urbanas, percorremos cerca de 2Km por dia (WEINCK, 2003). No 

entanto, o número de indivíduos buscando atividade física tem aumentado ano 

a ano. Dentre as atividades procuradas estão as atividades ao ar livre, como a 

caminhada e com destaque especial a corrida de rua. (SALGADO; CHACON-

MICAHIL, 2006).  
 

Tamanho crescimento se explica pela facilidade em se praticar o esporte, 

pois é preciso um par de tênis e locais com o mínimo de condições para sair 

correndo. A corrida não restringe idade, sexo ou classe social. Todos podem 

praticar independente de sua condição.  

 

Tal fato se deve, pela facilidade desta modalidade ser praticada, já que a 

mesma não necessita de equipamentos indumentários de alta tecnologia para 

a pratica. Nesse sentido, o perfil de seus praticantes é o mais diverso possível 

já que uma grande parcela da população pode ter acesso a ela. 

Caracterizando-se como uma atividade física popular ou de massa, essa 

atividade é relevante também na perspectiva do lazer, tendo como principal 

alvo à saúde (BERNART E FERREIRA, 2010). 

 

A corrida de rua pode trazer benefícios diversos à saúde de seus praticantes, 

como a melhora da função cardiovascular e respiratória, redução dos fatores 

de risco para doença coronária, morbidade e mortalidade reduzidas e 

sensações aumentadas de bem-estar (ACSM, 2010). 
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A atividade física aeróbica regular aumenta a capacidade para a realização de 

tarefas motoras e desempenha papel importante na prevenção primária e 

secundária de doença cardiovascular, além da melhora do metabolismo das 

gorduras e dos carboidratos, diminuição da pressão arterial e redução da 

adiposidade corporal (PITANGA, 2010).  

 

Por ser uma atividade bastante procurada, de baixo custo, a corrida tem a 

presença de indivíduos de diversas classes sociais e demandas. É importante 

ficar atento a esta prática, afim de evitar algum prejuízo à saúde de seus 

praticantes. Tem sido observado que as pessoas que praticam corrida de rua 

geralmente não tem o devido cuidado, orientação e conhecimento necessário 

para realizar a prática.  

 

As lesões nesta modalidade é muito comum principalmente em corredores 

amadores variando entre 14 a 50% ao ano. (MARTI ET. AL, 1988; GENT 

ET.AL, 2007; NIEMAN, 1990 APUD PAZIN ET.AL, 2008). Não existe um 

consenso na literatura com relação à incidência de lesões provenientes da 

corrida de rua, porém o engajamento na atividade em corrida de rua de 

maneira indiscriminada e sem orientação pode acarretar em um problema de 

saúde, afastando-se do objetivo inicial de promoção da saúde e bem estar 

(PEREIRA, 2010).  

 

Tal problemática deve ser levada em consideração já que é de suma 

importância que se evitem prejuízos e outros agravos à saúde de seus 

praticantes. Contudo considera-se fundamental a presença de um profissional 

de Educação Física para controlar, prescrever e orientar a prática segura desta 

modalidade. 

 

Indivíduos que buscam um melhor rendimento nas corridas, ou visam à 

competitividade, deve ter um planejamento diferente daqueles que buscam na 

corrida uma forma de aliviar o estresse do dia-a-dia (GONÇALVES, 2011). 

Neste sentido, deve-se ficar atento aos componentes da carga de treinamento: 

Duração, Volume, Intensidade, Pausa e Densidade (CHAGAS e LIMA, 2008) 
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como maneira de controle e prescrição do treinamento e de acordo com as 

necessidades de cada indivíduo. 

  

A intensidade da modalidade deve ser regulada pelo aumento do número de 

passos dados a cada minuto, pelo aumento da distância entre os passos e pelo 

aumento tanto do comprimento quanto da frequência das passadas. Outro 

estímulo frequente que se tem utilizado é o aumento da resistência do ar com 

equipamentos e a modalidade praticada em aclives ou declives, terrenos 

irregulares ou lisos (MACARDLE, 2011). Diversas manipulações podem ser 

feitas como incrementos na duração, diversificações de pausas (ativas, 

passivas, sem pausas). 

 

Além disso, deve-se ficar atento com a temperatura do ambiente, a hidratação, 

a vestimenta, o calçado adequado a corrida (MOREIRA, 1985). 

   

Para tanto, é de suma importância a presença de um profissional habilitado 

para o acompanhamento e monitoramento das atividades incluindo o 

Profissional de Educação Física do Sistema Único de Saúde (SUS) na 

intervenção de forma ativa nos diferentes contextos a fim de promover a saúde.  

 

2.4 Treinamento Força para Corrida de Rua 

 

A força muscular pode ser definida como a quantidade máxima de força que 

um músculo ou grupo muscular pode gerar em um padrão específico de 

movimento, e é considerada uma capacidade física importante para o 

condicionamento físico não só para atletas como também para indivíduos não 

atletas (KOMI, 2003).  

De acordo com Fleck e Kraemer (1999), o termo treinamento de força tem sido 

usado para descrever um tipo de exercício que requer que os músculos se 

movam (ou tentem se mover). Assim, funcionam contra uma determinada 

resistência, sendo que esta é normalmente representada por algum tipo de 

equipamento, seja em forma de máquinas ou pesos livres. Outros tipos de 
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exercícios como corridas em aclive e pliometria também são considerados 

como treinamento de força.  

Segundo Howley e Franks (2000), os ganhos iniciais em força muscular 

durante as primeiras poucas semanas de treinamento de resistência ocorrem 

sem um aumento no tamanho do músculo, na fase inicial do treinamento de 

resistência, os aumentos em força muscular estão associados primeiramente 

nas adaptações neurais. As adaptações podem ser explicadas por fatores 

como melhora da coordenação e aumento da ativação dos motores primários 

(ou agonistas do músculo esquelético), após oito a dez semanas de 

treinamento, ganhos em força estão associados ao efeito combinado de 

adaptação neural e aumentos em massa muscular (hipertrofia). É notável que 

após três a quatro semanas de treinamento, aumentos adicionais em força 

muscular são atribuídos basicamente a aumentos em massa muscular. 

 Estudos demonstraram que o treinamento de força induz a hipertrofia das 

fibras do tipo I e II, além disso, gera pouco ou nenhum aumento das atividades 

enzimáticas associadas à fonte de energia ATP- CP e da fonte de energia da 

glicólise anaeróbia (FLECK e KRAEMER, 1999).  

 
2.5 Corrida de Rua e saúde 
 
Segundo Bennell e Crossley,(4) 1996  a realização de exercícios de maneira 

exaustiva, sem orientação ou de forma inadequada, pode contribuir para o 

aumento do número de lesões esportivas (LE) e estas estão associadas a 

fatores intrínsecos e extrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos destacam-se a 

idade, o sexo, a experiência, aptidão, além de outros aspectos. Os fatores 

extrínsecos são o treinamento e o tipo de atividade. 
 

No estudo realizado em Curitiba pelo GPAQ / PUCPR  os autores avaliaram 

lesões em indivíduos praticantes e treinados em corrida de rua. Segundo o 

estudo, a presença de lesões nos últimos seis meses foi de 28,5% (29,8 e 

23,9% para homens e mulheres, respectivamente). Nenhuma das variáveis 

investigadas (idade, renda, índice de massa corporal – IMC, volume de 

treinamento, treinar com orientação profissional) apresentou associação com o 
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relato de lesões. No entanto, pode-se observar que a maior prevalência de 

lesões foi observada na faixa etária dos 30,1 aos 45 anos (32,8%), para 

aqueles com sobrepeso/obesidade (35,2%), para mulheres que treinam mais 

do que 30 min/dia (31,3%) e homens que treinam mais que 60 min/dia (34,2%) 

(HINO, 2009). A realização de exercícios de maneira exaustiva, sem orientação 

ou de forma inadequada, pode contribuir para o aumento do número de lesões 

esportivas. 

 

No entanto, é uma atividade que pode causar danos, principalmente por tensão 

repetitiva nas extremidades inferiores. Pois, a força de reação do solo quando 

os pés estão na posição intermediária durante a corrida é equivalente a uma 

forca vertical de 1,5 a 5 vezes ao peso do corpo. Considerando essas cargas 

nos tecidos, fica claro que pequenas alterações biomecânicas poderão resultar 

em concentrações significativas de tensão e carga. (PETESON, 2002). 

alterações biomecânicas poderão resultar em concentrações 

significativas de tensão e carga. (PETESON, 2002). 

 

 

2.6 Atenções Básica, Programa Academias da Cidade e Núcleo de Apoio 
À Saúde da Família. 
 
Ao se tratar de saúde pública, no Brasil, fala-se do Sistema Único de Saúde 

(SUS), criado em 1988 na Constituição Brasileira, sendo um dever Estado e um 

direito de todos. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos. Além disso, visa o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL,1988). 

 

O primeiro contato preferencial do usuário com o sistema é dado no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde (ABS), dentro das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e das ações do Programa de Saúde da Família (PSF). As ações de ABS 

devem considerar cada indivíduo em sua singularidade, complexidade, 

integralidade e inserção sociocultural. Em relação à sua saúde, deve percebê-
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lo como sujeito capaz de conhecer, compreender, expressar e agir a seu modo 

e de acordo com sua vivência, devendo, pois, respeitar seus valores, 

representações e atos, reconhecendo-os como expressão legítima da 

sociedade da qual se origina (BRASIL, 2006). 

 

Em Belo Horizonte, na atenção básica à saúde foi implantado em 2006 um 

Programa Academias da Cidade (PAC), cujo objetivo é promover a prática 

regular de atividade física orientada para toda uma população. Atualmente o 

município conta 48 academias distribuídas em toda a cidade. 

 

Cada usuário pode utilizar a academia por um período de uma hora e, pelo 

menos, três vezes durante a semana. Antes do início das aulas, os usuários 

passam por uma avaliação física com um profissional para a elaboração de um 

plano individual e coletivo de exercícios. As atividades nas Academias são 

realizadas de maneira flexível, de acordo com a necessidade e condições 

físicas de cada pessoa. O trabalho é realizado a partir de exercícios aeróbios e 

anaeróbios, incentivando o uso adequado da força, flexibilidade, equilíbrio, 

exercícios de step e caminhada orientada. As capacidades são treinadas 

através do controle da carga e motivação. Todas as Academias contam com 

profissionais de Educação Física Bacharéis e credenciados no Conselho 

Regional de Educação Física (CREF6) que acompanham os alunos em todas 

as práticas (PBH, 2006). 

 

Outro importante serviço, que acontece na Atenção Básica, desde 2008, é o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). São profissionais de diversas 

categorias profissionais que atuam como um apoio matricial para as Equipes 

de Saúde Família das UBS.  O Nasf deve atuar dentro de algumas diretrizes 

relativas à ABS, a saber: ação interdisciplinar e intersetorial; educação 

permanente em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da 

noção de território; integralidade, participação social, educação popular; 

promoção da saúde e humanização (BRASIL, 2008).  

 

O profissional de Educação Física está presente em todos os formatos 

existentes de NASF. Cabe a este profissional promover as práticas corporais e 
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atividades físicas para uma dada população de um determinado território, 

criando e participando de diversos grupos na comunidade. 

 

Neste sentido, é importante para este estudo conhecer as atividades e projetos 

existentes na comunidade pesquisada que promovam a atividade física regular. 

Aqueles que tenham a preocupação em abranger os anseios de uma 

comunidade, mais precisamente que os usuários sejam inseridos em práticas 

com a devida orientação profissional. Práticas essas que sejam 

prevalentemente adotas na comunidade o que é o caso das corridas de rua. 
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3 MÉTODOS  

 

O presente estudo utilizou o método da estimativa rápida. Tal método propicia 

a identificação das condições de vida da população e a maneira como ela se 

distribui pelo território, evidenciando problemas que afetam a população e seus 

determinantes sociais, econômicos e ambientais. Apresenta como resultado um 

conjunto de necessidades específicas a determinados grupos populacionais e 

recursos potenciais para o seu enfrentamento (CAMPOS et. al., 2010). 

 
Para os mesmos autores, os dados levantados pelo método da Estimativa 

Rápida são coletados em três fontes principais: registros escritos existentes 

(prontuários e dados da UBS) entrevistas com informantes-chave (utilizando 

roteiros curtos) e na observação ativa da área. Para este estudo foi utilizado os 

registros e a observação ativa. 

 

Para os registros escritos e fonte de dados secundários foram coletados dados 

da Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro Califórnia da cidade Belo 

Horizonte no período de Fevereiro a Março de 2012. Além de dados prescritos 

pelo censo 2000 sobre a população. 

 

Em seguida, foram feitos levantamentos de problemas e dos recursos 

potenciais para o seu enfrentamento no território de abrangência. Aliado com 

os problemas identificados no âmbito da atividade física.  Assim cria-se uma 

ferramenta importante para apoiar um processo de planejamento participativo. 

 

Por fim, foram feitas observações ativas com os Agentes Comunitário de 

Saúde (ACS), para verificação do território, do ambiente físico, habitação, 

saneamento, ocupação do solo, pavimentação e ambiente socioeconômico da 

área de abrangência. 

 

Para este estudo, criou-se, portanto o diagnóstico situacional da área, o 

diagnóstico das práticas corporais existentes e as possíveis soluções dos 

problemas como, lesões esportivas, aumento de dores articulares e 

musculares, alimentação inadequada quanto ao âmbito da atividade física. 



23 
 

Assim, foi realizado um plano de ação, voltado para a resolução destes 

problemas e que as mesma seja implantado na prática. 

 

Para tanto torna-se fundamental a participação dos demais profissionais do 

NASF e da Equipe Saúde da Família na construção de grupos para o 

desenvolvimento de atividades coletivas que envolvam jogos populares  ou  

”que está na moda” como a caminhada e a corida de rua, entre outros 

contextualizada num processo de formação crítica do sujeito, da família ou 

pessoas de referência dele e da comunidade como um todo (BRASIL, 2009). 
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4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 
4.1- Pólo IV – NASF Noroeste  
 
O polo IV do NASF da região noroeste da cidade de Belo Horizonte, possui 

uma área de abrangência composto por uma população de aproximadamente 

90.840 habitantes, residentes, base Censo 2000, total de famílias e pessoas 

cadastradas e por faixa etária. Abaixo em duas tabelas estão os dados da 

população deste território. 

 
Tabela 1: Dados da área de abrangência do Pólo IV do NASF Noroeste 

 
População – Área de Abrangência do Pólo IV do NASF Noroeste 

Total de 
Pessoas da 

área 

Total de 
Pessoas 

cadastradas 

Cobertura Total de 
Famílias 

Total de 
famílias 

cadastrada 
90.840 46.034 50,67% 24.140 15.985 – 

66,21% 
 
 
 

Tabela 2: Dados da população cadastrada por faixa etária e sexo - Área de Abrangência do 
Pólo IV do NASF Noroeste 

 
População Coberta por faixa etária e sexo - Área de Abrangência do Pólo IV do NASF 

Noroeste 
Criança 
menores 
de 1 ano 

Criança de 
1 a 10 
anos 

Adolescentes 
de 10 a 19 

anos 

Total de 
mulheres 

Mulheres 
em idade 

fértil 

Adulto 
20 a 59 

anos 

Idosos 
acima de 
60 anos 

491 – 
1,06% 

4.266 – 
9,26% 

6.715 – 
14,58% 

20.567 6.656 28.970 – 
62,9% 

6.260 – 
13,6% 

 
 

Através destes dados, pode-se perceber a cobertura da população quanto ao 

cadastramento e acompanhamento das UBS é de aproximadamente 50% o 

que denota que muitas pessoas e famílias estão sem o acompanhamento 

efetivo das equipes de saúde da família. 

 

Além disso, em relação à população coberta pelas UBS, trata-se de uma 

população eminentemente jovem e adulta.  
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4.1.1 Aspectos Socio-econômicos 
 
A população da área de abrangência representa em sua maioria de médio risco 

concentrada em bairros nos quais tem sido melhorado o acesso e serviços à 

população. Porém neste território encontram-se famílias que vivem em vilas e 

aglomerados que muitas vezes recebem benefícios de bolsa família. bolsa 

escola, entre outros benefícios.  

 

Outra observação relatada em visitas foi à baixa adesão da população as 

comissões locais de saúde e envolvimentos com projetos políticos para a área 

onde moram. 

 

Cabe destacar por fim, que a população, segundo dados do Centro de 

Referência à Assistência Social possui uma baixa escolaridade de modo geral. 

Além disto, a maioria da população está em subempregos e não possui uma 

renda elevada, com média de um até três salários mínimos. Na tabela abaixo 

segue um demonstrativo do índice de vulnerabilidade à saúde que faz relação 

direta com os condicionantes e determinantes que impactam a saúde.  

 
 
Tabela 3: Índice de Vulnerabilidade à Saúde 
 
 
 

 
 
 
 
4.1.2 Dados Epidemiológicos 
 
 
A região estudada possui principalmente indivíduos hipertensos e diabéticos no 

território como mostra a tabela 4 abaixo com a relação de problemas de saúde 

e seus índices. 

 

Pólo IV - Área Abrangência: C.S.CALIFORNIA, C.S.DOM CABRAL, C.S.JOAO PINHEIRO,  
C.S.JOAO XXIII, C.S.SANTA MARIA 

Risco Masculino Feminino Total 
Muito elevado  1.381 1.420 2.801 
Elevado  4.161 4.474 8.635 
Médio  17.141 19.138 36.279 
Baixo  7.313 8.186 15.499 
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Tabela 4: Dados Epidemiológicos  

 
 
 
 
A tabela 5 mostra o número de gestantes total, porém pode ser verificado que é 

elevado o número de adolescentes que tem ficado grávida na região. 
 

 

 
Tabela 5: Outras Situações - Gestantes 
 

Outras situações de saúde – cobertura da abrangência do Polo IV 
do NASF Noroeste 
Gestantes Adolescentes Gestantes 
222 48 – 21,62% 

 
 
 

4.2 Dados do Pólo Califórnia Academia da Cidade e Grupos de Atividades 
Físicas do NASF 

 

 

A Academia da Cidade do Pólo Califórnia teve início em setembro de 2008, no 

início funcionava somente na parte da manhã com aulas de 7:00h. às 12:00h. A 

porta de entrada é via demanda espontânea e Centro de Saúde Califórnia. 

No Polo Califórnia, além das atividades do PAC os professores conseguem 

fazer um trabalho intersetorial com o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Associação do Bairro e um trabalho interdisciplinar com o 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

 

Em 2010 devido ao sucesso e o aumento da demanda, iniciou as atividades no 

período noturno para que abrangesse um maior número de usuários, 

aumentando o escopo do polo. Atualmente atendemos um número de 424 

alunos no período da manhã e 313 no período da noite, o que mostra o 

sucesso do programa na região. 

Dados epidemiológicos – cobertura da abrangência do Polo IV do NASF Noroeste 
Criança 
com 
baixo 
peso 

Criança 
com 
asma 

Criança 
sobrepeso  
Obesidade 

Total de 
Hipertensos 

Total de 
Diabético 

Pacientes 
de saúde 
mental 

Alcoolista/drogadito Paciente 
com 
sonda 

Acamados 

60 – 
1,26% 

714 – 
15% 

78 – 
0,02% 

6.379 1683 1267 – 
2,75% 

1050 – 2,28% 30 – 
0,07% 

315 – 
0,68% 



27 
 

5 RESULTADOS e DISCUSSÕES 
 
 
O presente estudo obteve como resultado um plano de ação voltado para a 

inserção dos usuários praticantes de corrida de rua em projetos com orientação 

de uma profissional de Educação Física. 

 

Muitas lesões são provocadas pela prática da corrida. Pois quem as praticão 

desconhecem os reais cuidados necessários. 

Um programa que segue uma sequencia progressiva de exercícios como o que 

podemos encontrar na Academia da Cidade mostra o essencial nesta 

prevenção de lesões. Em pessoas que não tem o hábito da prática (MOREIRA, 

1985).  

 

A prática da modalidade é saudável e a partir da adoção de algumas medidas 

pode ser evitar desgastes e complicações ocasionadas por uma sobrecarga ou 

excesso de treinamentos, levando a aumento de dores musculares e 

articulares, lesões e agravamento de problemas de saúde. 

 

Com a inserção do Programa das Academias da Cidade podemos oferecer 

uma avaliação física completa, onde teremos dados relativos ao histórico da 

saúde, dados hemodinâmicos, capacidade aeróbia, testes de força, além de 

realizarmos uma reavaliação a cada 6 meses. 

 

A partir da classificação dos usuários, fica estabelecido o volume e a 

intensidade de treinamento com uma orientação mais específica, para os 

corredores. 

 

Trabalho de aquecimento, alongamento, atividades de volta a calma e 

relaxamento, bem como a utilização de calçados e vestuário adequados são 

recomendações importantes para aqueles que aderem à corrida como sua 

atividade física principal. 
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Para que a prática da corrida torna-se um bem para a saúde e não cause um 

mal, propomos a inserção do corredor no PAC, onde oferecemos a prática de 

atividade física de forma regular e orientada por um Profissional de Educação 

Física, em conjunto com uma orientação nutricional pela equipe do NASF e 

atendimento fisioterápico, equilíbrio perfeito para uma atividade monitorada e 

um caminho para a vida saudável. 

Para tanto, foi realizado uma árvore explicativa, apontando o problema da 

prática de corrida de rua sem orientação devida de um Profissional de 

Educação Física detectado no diagnóstico situacional da área de abrangência. 

Como é mostrado na tabela 7 abaixo.
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Tabela 6: Árvore explicativa do problema de Práticas de Corrida sem a 

orientação do Profissional de Educação Física. 

Práticas de Atividades 
Físicas, 

especificamente 
corridas, sem a 

orientação de um 
profissional de 
d  i  

Problema 

Baixa 
Escolaridade 

Maus hábitos de 
saúde 

Lesões 
Esportivas 

Sedentarismo 

Alimentação 
inadequada 

Falta de 
intersetorialidade 

entre UBS e projetos 
de atividade física 

existentes. 

- Agravamento de lesões 
Desportivas. 
 
- Risco cirurgias devido a graves 
lesões. 
 
- Aumento das hospitalizações. 
 
- Aumento de agravos e acidentes. 
 
- Aumento de incapacitados. 

Agravamento 
de problemas 

de saúde 

Aumento de 
dores 

articulares e 
musculares 

Comissão local de 
saúde pouco atuante 

CAUSAS 

CONSEQUÊNCIA
 

Falta de 
Informação da 

população 

Falta de 
conhecimento dos 
projetos existente 
na comunidade 

Influência 

Influência 

Gera 

Gera 

Gera 
 

Pode Gerar 

Pode Gerar 

Pode Gerar 

Gera 
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O Plano de ação, foi realizado em conjunto com a fisioterapeuta do NASF 

(Núcleo de apoio Saúde da Família). No qual ainda foram elaborados dois 

grupos de dores crônicas, um voltado as dores crônicas da coluna e outro dos 

joelhos e tornozelos, com demanda espontânea e via UBS. 
 
 
 

Tabela 7: Plano de Ação. 
 
OBJETIVO GERAL: Promover ações de Promoção da Saúde que visem à melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos, ampliando o acesso ao sistema de saúde, proporcionando incremento de diferentes abordagens, tornando 
disponíveis outras opções preventivas e terapêuticas aos usuários do SUS. 

Objetivos 
Específicos 

Operações Metas Prazo Responsável Recursos 
necessário

s 

Indicadore
s de 

avaliação 
 
Inserção de 
usuários 
praticantes de 
corrida de rua no 
Programa 
Academias da 
Cidade . 

 

 
Criação de grupos  
inicialmente 
sensibilizando e 
capacitando ACS 
e trabalhadores 
interessados na 
prática de 
atividades físicas, 
para que eles 
possam atuar na 
divulgação e como 
facilitadores no 
grupo de usuários 
e servidores. 
 
 
Criação do grupo 
de orientação 
nutricional e 
integração com o 
NASF junto com 
as ESP 

Elaboração de folhetos 
informativos e cartilhas 
visando ampliar o nível 
de informação do 
usuário sobre os 
projetos e as demais 
atividades de 
promoção 
desenvolvidas pelo 
NASF e Academia da 
Cidade Califórnia 
 
Compor um Grupo 
Técnico para realizar 
esta discussão. 
 
Efetivar a prática de 
caminhada Orientada  
nas UBS; incentivando 
a participação do 
trabalhador do C.S. 
 
Oficinas com ACS e 
funcionários 
 
Inserir dentro do grupo 
de orientação 
nutricional a 
sensibilização dos 
pacientes para a 
importância das 
praticas integrativas e 
complementares na 
prevenção das 
doenças. 

 
 
 
 
3 
meses 
 
 

 

- ESF 
 

- Membros do 
NASF 

 

- Membros do 
CRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Espaço 
físico 
adequado, 
computador, 
data show, 
TV e DVD, 
apostilas, 
acesso à 
internet. 
 
 

Fluxos e 
protocolos 
prontos 
 
Nº de 
grupos 
novos 
criados da 
Caminhada 
Orientada.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da revisão de literatura proposta por esse artigo, percebe-se que o 

corpo humano necessita de uma intervenção de um profissional de educação 

física para que as práticas corporais não venham trazer malefícios. 

É possível inserir indivíduos praticantes de corrida de rua em projetos já 

existente em sua comunidade. 

Por fim, recomenda-se que novos estudos relativos às práticas corporais e 

atividades físicas sejam feitos para está comunidade. Sugere-se que sejam 

realizados estudos também para a avaliação das práticas inseridas, para que 

reformulações também ocorram. 
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