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Resumo 
 

Introdução: O modo de vida atual gera uma tendência ao sedentarismo. Esta 
condição tem resultado no aumento do número de pessoas acometidas pela 
obesidade, hipertensão arterial, doença sistêmica, coronariana e outras doenças 
relacionadas a falta de exercícios físicos. A corrida de rua se apresenta como 
uma alternativa de fácil acesso a população, pois requer pouco investimento e 
não depende de locais específicos. Essa prática esportiva pode trazer diversos 
benefícios a saúde como o aumento no gasto energético, aceleração do 
metabolismo e ganho de força muscular. As medidas antropométricas 
correspondem a importantes ferramentas para avaliar os benefícios para os 
praticantes. Objetivos: avaliar os efeitos do treinamento de corrida em atletas 
amadores, correlacionando parâmetros corporais de força, variáveis 
antropométricas e idade. Foram avaliados 40 corredores (21 homens e 19 
mulheres), submetidos a um programa de treinamento composto por quatro 
sessões semanais com diferentes níveis de intensidade. Os praticantes foram 
avaliados quanto a força explosiva, índice de massa corpórea (IMC), 
porcentagem de gordura corporal e porcentagem de massa muscular. A partir 
dos dados coletados foram realizadas correlações utilizando o teste de 

correlação linear de Pearson. Resultados: a maioria dos participantes (57,5 %) 

apresentou um IMC considerado saudável. As variáveis idade e salto 
apresentaram uma correlação negativa, forte e significativa (r=-0,5796 e 
p<0,0001). Também houve uma correlação negativa, moderada e significativa 
(r=-3811 e p=0,0152) entre idade e porcentagem de massa muscular. Esses 
dados demonstram uma perda de força muscular entre os praticantes com o 
avanço da idade. No entanto, não houve correlação significativa entre a idade e 
o IMC (p=0,65) e idade e porcentagem de gordura (p=0,3257). Conclusões: 
este estudo contribuiu ao gerar novos dados, através da correlação de variáveis 
antropométricas com a idade, demonstrando os benefícios da prática da corrida 
de rua (no grupo estudado) sobre a manutenção das medidas de IMC e 
porcentagem de gordura corporal. Além disso, o estudo evidenciou a deficiência 
dessa atividade em evitar a perda de força explosiva com o avanço da idade. Por 
fim, o estudo deixa a perspectiva para novos objetivos no campo da saúde e 
exercícios, visando a melhora ou manutenção da força muscular explosiva com o 
avanço da idade.  
 
Palavras-chave: Corrida de rua, correlação, força muscular, índice de massa 

corpórea, idade            
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Abstract 

 

Introduction: The current way of life generates a sedentary lifestyle. This 
condition has resulted in an increased number of people affected by obesity, 
hypertension, coronary heart disease and other diseases related to a lack of 
exercise. The road jogging is presented as an alternative because it has an easy 
access to the population, requires little investment and does not depend on 
specific locations. This practice can bring several benefits to health and quality of 
life, providing an increase in energy expenditure, metabolism acceleration and 
gain of muscle strength. Anthropometric measurements are important tools for 
assessing benefits to practitioners. Objectives: this study aimed to evaluate the 
effects of running training on amateur athletes, correlating body strength 
parameters, anthropometric variables and age. Forty runners (21 men and 19 
women) were evaluated, during a training program consisting of four weekly 
sessions with different intensity levels. The runners were evaluated for the 
explosive force, body mass index (BMI), body fat percentage and percentage of 
muscle mass. The data collect were used to perform correlation analyzes using 
the Pearson linear correlation test. Results:  most runners (57,5 %) had a healthy 

BMI. The variables of age and heel presented a negative, strong and significant 

correlation (r=-0,5796 e p<0,0001). There was also a negative, moderate and 
significant correlation (r=-3811 e p=0,0152) between age and percentage of 
muscle mass. These data demonstrate a loss of muscle strength in the runners 
with the advancing age. However, there were no significantly correlation between 

age and BMI (p=0,65) and age with body fat percentage (p=0,3257). 

Conclusion: this study contributed by generating new data, by correlating 
anthropometric variables with age, that demonstrate the benefits of running in 
the maintenance of BMI measurements and body fat percentage. Moreover, this 
study showed the deficiency of this activity to prevent the loss of explosive 
strength with advancing age. Thus, the study creates a new perspective in the 
exercise health science in relation to develop research with explosive muscle 
strength and age.     
   
Abstract: runners, correlation, muscle force, body mass index, age     
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1. Introdução 

Opondo-se aos hábitos de nossos ancestrais, na busca à sobrevivência, 

que percorriam quilômetros para prática da caça, pesca e coleta, o homem 

contemporâneo vem sofrendo transformação tanto física como psíquica, que 

gera uma tendência ao “tecnológico” e sedentarismo.13-14 Está condição vem 

gerando um aumento no número de pessoas com obesidade e se encaixam 

entre os grupos que sofrem de doenças hipocinéticas, doenças estas 

relacionadas a inatividade ou a falta de atividade física regular. Desta forma, 

podendo originar patologias relacionadas a cardiopatia, hipertensão arterial 

sistêmica, altos índices de gordura corporal, problemas articulares, dores 

lombálgicas e diabetes. 

A corrida de rua se apresenta como uma boa alternativa para a melhoria 

da qualidade de vida da população. Em relação ao aspecto socioeconômico, este 

esporte apresenta como vantagens ser bastante acessível, exigir pouco 

investimento para os praticantes, assim como o treinamento que não exige locais 

específicos. Desta forma, a corrida de rua se coloca como um exercício natural 

e que pode ser praticada pela maioria da população.15  

Os corredores amadores de rua treinam regularmente com muitos 

interesses, como a promoção da saúde e estética, integração social, alívio do 

estresse e alguns casos buscando desenvolver uma melhor performance. Nos 

últimos anos, o número de pessoas que procuram a corrida como prática 

esportiva tem aumentado no Brasil.16 

 Tradicionalmente, este esporte surgiu e se popularizou na Inglaterra 

durante o século XVIII. Em seguida, houve a expansão para o resto da Europa 

e Estados Unidos.16 Logo após a metade do século XIX, por volta de 1970, a 

prática de corridas de rua aumentou bastante com o chamado “Jogging Boom” 

baseada na teoria do médico norte-americano Kenneth Cooper, que pregava a 

prática de corridas como fator de melhoria da saúde da população.17   

Atualmente, os critérios estabelecidos pela Associação Internacional de 

Federações Atléticas (International  Association  of  Athletics Federations /IAAF)  

define como corredores de rua as pessoas que correm em ruas, rodovias ou 

circuitos com distâncias entre 5 a 100 Km.18 
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 O exercício físico promovido pela corrida de rua pode ser apontado como 

uma recorrência progressiva da estrutura biomecânica do movimento, sendo um 

esporte de performance individual, onde os resultados dos competidores são 

determinados por meio da medição do tempo percorrido para completar o 

percurso.19 

Ao analisar a corrida de rua sobre o ponto de vista saúde, dados da 

literatura científica indexada têm demonstrado que essa prática pode trazer 

diversos benefícios à saúde interferindo diretamente nos níveis relacionados a 

qualidade de vida e no aumento do gasto energético que é diretamente 

relacionado a aceleração do metabolismo e a intensidade do exercício praticado. 

Além disso, a prática de corrida de rua pode reduzir o risco de doença 

coronariana e promover um maior controle do peso corporal, causando impactos 

na saúde pública, como gastos com medicação.20 

          A força muscular é favorecida no desenvolvimento da corrida na medida 

em que o sistema musculoesquelético distribui as tensões provocadas pelo 

impacto quando o pé colide com o solo, produzindo uma onda de choque que 

passa do calcanhar para coluna e cabeça. Os picos de reação às forças verticais 

no solo com apoio do calcanhar são aproximadamente duas vezes maiores 

durante a corrida do que a caminhada, podendo aproximar-se de três a quatro 

vezes do peso corporal em corridas com maior velocidade.20-21 

 Para compreender melhor os benefícios da prática de corrida de rua, as 

medições de composição corporal constituem-se importantes ferramentas para 

profissionais de condicionamento, atletas, treinadores e instrutores, pois 

permitem estabelecer níveis de gorduras corporais, massa muscular e outros 

que estão diretamente relacionados com a saúde e o desempenho do praticante. 

Além disso, essas informações auxiliam a estabelecer programas de 

treinamentos mais adequados.22         

   Corredores amadores de rua através de seu treino sistematizado 

conseguem reduzir ou estabilizar o índice de massa corpórea (IMC), por se tratar 

de um trabalho aeróbio que proporciona um alto gasto calórico. O IMC tem sido  

o método antropométrico mais utilizado por pesquisadores da área da saúde 

para diagnosticar o excesso de gordura corporal total. A avaliação através do 
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IMC também é muito utilizada por sua praticidade, sendo atualmente aceito como 

padrão de medida internacional.23  

O IMC é determinado pela divisão do peso corpóreo do indivíduo pelo 

quadrado de sua estatura, onde o peso corpóreo está em quilogramas e a 

estatura está em metros. IMC = P (kg) / E² (m). A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) definiu que a curva de IMC entre 18,5 kg/m² e 24,9 kg/m² é saudável, 

igual ou superior a 25 kg/m² é classificado como sobrepeso e que um IMC igual 

ou superior a 30 kg/m² é classificado como obesidade, sendo que um IMC igual 

ou superior a 40 kg/m² é diagnosticado como obesidade mórbida.24  

As variáveis antropométricas assim como a determinação da força 

muscular, apresentam grande importância para predizer o desempenho e a 

condição física do praticante. Além disso, outros fatores também podem 

influenciar na performance e os benefícios que a corrida pode propiciar, como 

genéticas, fatores ambientais, temperatura, umidade e a idade.25  

O avanço da idade está associado a uma perda progressiva da massa 

muscular e da capacidade de gerar força, em especial a força explosiva que 

requer uma rápida contração das fibras musculares.26-27 Em adultos de maior 

idade, este processo pode causar prejuízo a função física, tornando mais 

suceptíveis a quedas ou outros tipos de lesões, perda de independência e 

também a uma redução na qualidade de vida.28    

Além disso, o avanço da idade também está associado a mudanças na 

composição corporal, incluindo uma perda quantitativa e qualitativa da massa 

muscular esquelética, aumento e redistribuição da gordura corporal, afetando 

parâmetros antropométricos.29    

Neste contexto, tem-se como hipótese que a prática de corrida de rua 

orientada por um treinamento adequado pode beneficiar a força muscular dos 

membros inferiores e os parâmetros antropométricos que são afetados pelo 

avanço da idade.     

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo avaliar os efeitos do 

treinamento de corrida de rua sobre a musculatura, em corredores amadores, 

através da correlação entre parâmetros corporais de força, variáveis 

antropométricas e idade. 
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2. Revisão de Literatura                                                                                

 
Histórico da corrida de rua. 
 

      Existem indícios que as pessoas correm há séculos, a evidência mais 

antiga da existência dessa atividade física está na representação esquemática 

de dois corredores em um vaso da civilização micênica do século XVI antes de 

Cristo. As corridas pedestres modernas têm origem nos mensageiros gregos e 

romanos, em seguida na Grã-Bretanha, por volta do ano 1000 e no restante 

da Europa e na Turquia a partir do século XVI.1 

O surgimento das corridas pedestres ocorreu na Inglaterra, onde os 

primeiros corredores seriam os “footmen”, empregados que no século XVI, 

acompanhavam a condução das carruagens e dos cavalos. Eles evitavam 

quedas em grandes buracos e troncos caídos e davam apoio em caso de 

oscilações perigosas.2  

Do homem pré-histórico ao homem atual, existem muitas diferenças no 

ato de praticar a corrida. Também muitas formas e padronizações foram 

estabelecidas. O “diaulo” é um exemplo: uma prova de corrida realizada nos 

tempos de Hércules com percurso de ida e volta. Este trajeto correspondia a 365 

metros.3 

Podemos encontrar registros da corrida em antigos e variados materiais 

arqueológicos que indicam a presença da corrida em civilizações primitivas tanto 

como necessidade como por expressão cultural.4 Um dos maiores exemplos 

desses achados foi a legendária façanha que dá origem a maratona na cidade 

de Atenas, a qual descreve a experiência de um soldado grego conhecido por 

Phedípedes.5 

Por volta de 490 a.C., Phedípedes, um homerodromo (mensageiro 

corredor), principal meio de comunicação na época, havia percorrido da planície 

de Maratona até a cidade de Atenas (mais de 35 quilômetros entre as cidades) 

para anunciar aos seus compatriotas a vitória dos gregos sobre os persas, após 

cumprir a missão o soldado cai exausto e morre.6. 

A Corrida de Rua no Brasil apresenta um crescimento significativo no 

número de praticantes e isso pode ser refletido no aumento da quantidade de 

provas realizadas em todo país.7 Observa-se que uma variedade de eventos tem 

atraído os mais diversos públicos para esse esporte.8 
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A corrida de rua está presente na rotina de diversos indivíduos por vários 

motivos, principalmente em melhorar a saúde. De modo geral, observa-se que a 

tendência é maior nos grandes centros urbanos e isso tem ocasionado um 

surgimento de diversos eventos nesse esporte, o que caracteriza um mercado 

bastante atrativo.9 

Os praticantes têm optado pela corrida de rua como alternativa para 

mudar o estilo de vida. Tornou-se comum observar pessoas correndo por ruas, 

praças, parques e avenidas. As provas de corrida de rua são eventos populares 

e têm apresentado rápido crescimento em quantidade e qualidade.10 

 

Índice de Massa Corporal 

O Índice de Massa Corporal (IMC)1 é um índice frequentemente utilizado 

em estudos, em saúde pública, na área clínica e como avaliação de atletas de 

grupos de corridas, como preditor de sobrepeso e obesidade, e desnutrição 

energética em pessoas não atletas, recomendado como indicador nutricional, 

adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Depois de mensuradas 

medidas de estatura e peso equaciona-se o IMC através da massa pela razão 

da altura ao quadrado. Onde a massa é medida em quilogramas e a estatura em 

metros, os valores obtidos pelo cálculo são classificados como: baixo peso: 

abaixo de 18,5; Normal: 18,5 a 24,9; Sobrepeso: 25 a 29,9; Obesidade I: 30 a 

34,9; Obesidade II: 35 a 39,9; Obesidade mórbida: igual ou acima de 40. 

O interesse na composição corporal tem crescido nas últimas décadas. 

Isso se deve principalmente, ao aumento da prevalência da obesidade e 

desempenho esportivo 20. 

O termo composição corporal refere-se a distribuição e a quantidade de 

componentes total do corpo. É o acumulo de nutrientes e de outros substratos 

retidos pelo corpo. 

          As informações sobre a composição humana, são baseadas 

primeiramente, na análise química de órgãos de alguns cadáveres, foram 

analisadas gordura, água total, os minerais ósseos e dos tecidos moles e o 

conteúdo proteico total, desta forma foram adquiridos dados de referência para 

o desenvolvimento da composição corporal. 

Analisando sua efetividade na perda de peso em adultos, o treino de 

corrida pode ser um método mais intenso (com características mais anaeróbias) 
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tendo uma maior presença do metabolismo aeróbio, contribuindo com um maior 

gasto calórico durante o exercício e na sua recuperação, através de um maior 

EPOC, totalizando em um maior gasto calórico durante as 24 horas do dia ao 

indivíduo. A corrida é um excelente esporte para manter ou perder peso, por 

conta da trabalho que é preponderante aeróbio. O gasto calórico durante os 

treinos varia muito em função de idade, sexo, composição corporal, intensidade 

e duração do treino, os tipos de fibras musculares envolvidos.
 

Força muscular   

Os músculos são compostos de feixes constituídos por milhares de fibras 

musculares, cada uma envolvida por um tecido conectivo, denominado 

endomísio, e estas várias bainhas de tecido conectivo se misturam, formando o 

tendão do músculo estriado esquelético.10 Cerca de 40% do corpo são 

compostos por músculos esqueléticos, totalizando 656 músculos, e quase outros 

10% são formados por músculos liso e cardíaco.11  

O músculo esquelético produz força ativando e regulando o padrão de 

frequência das unidades motoras, que aumenta progressivamente, a fim de 

elevar a produção de força muscular. As fibras musculares esqueléticas são 

inervadas por fibras mielínicas grossas, originadas nos grandes motoneurônios 

da ponta anterior da medula espinhal. O músculo esquelético de um adulto é 

formado por fibras de contração lenta (Tipo I) e de contração rápida (Tipo II), 

sendo que cada músculo apresenta uma combinação variada de diferentes tipos 

de fibras. As fibras de tipo I (vermelhas e aeróbicas) apresentam um maior fluxo 

sanguíneo, uma maior densidade capilar e também um maior número de 

mitocôndrias. Este tipo de fibra é bastante resistente à fadiga, desde que o fluxo 

sanguíneo seja mantido. As fibras de contração rápida são subdivididas em dois 

grupos. O Tipo IIa (branca, anaeróbica) é conhecida como de contração rápida, 

pois  apresenta um elevado fluxo sanguíneo, alta densidade capilar e reduzido 

número de mitocôndrias, utiliza principalmente a via glicolítica. As fibras do Tipo 

IIx (fibras de contração intermediparia) têm um metabolismo oxidativo e glicolítico 

e são resistentes à fadiga.12  
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3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos da corrida de rua, em atletas amadores, correlacionando 

com parâmetros corporais relacionados a porcentagem de massa muscular, 

porcentagem de gordura e índice de massa corporal e idade. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar o perfil físico dos corredores amadores de rua do grupo de 

corrida do professor Dr. Fernando Guimarães. 

 Avaliar a força explosiva de membros inferiores dos corredores amadores 

de rua. 

 Avaliar a massa magra dos corredores amadores de rua. 

 Correlacionar os níveis de força explosiva dos corredores amadores de 

rua com parâmetros corporais, IMC, percentual de gordura e idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

4. Método 

 

4.1 Tipos de Estudo 

Trata-se de um estudo descritivo correlacional, transversal, com 

abordagem quantitativa. 

 

4.2 Local do Estudo 

O estudo foi realizado no laboratório de avaliação física do Centro 

Universitário Maurício de Nassau, na cidade do Recife, estado Pernambuco. 

4.3 Amostra 

A amostragem foi composta por 40 participantes (21 homens e 19 

mulheres), faixa etária de 26 a 62 anos de idade, corredores amadores de rua 

do grupo de corrida Prof. Fernando Guimarães. Foi utilizado uma amostra não 

probabilística (de conveniência), onde foram recrutados atletas de uma única 

assessoria esportiva. O que pode se justificar a escolha da assessoria, visto que 

é coordenado por um profissional de educação física, onde os alunos têm um 

trabalho individualizado e com planejamento. 

 

4.3.1 Recrutamento dos participantes 

O recrutamento dos participantes foi realizado por meio de um convite aos 

participantes do grupo de corrida amadores de rua, Professor Fernando 

Guimarães, solicitando a presença em uma reunião prévia na sala de avaliação, 

para esclarecimento a respeito da sua participação individual e no horário que 

fosse conveniente para não comprometer suas atividades acadêmicas e 

profissionais. 
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4.3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

4.3.3 Critérios de inclusão: 

 Atleta participante do grupo de corredores amadores de rua do Professor 

Fernando Guimarães. 

 Atleta adulto com idade acima de 18 anos. 

 Atleta assíduo aos treinos. 

 Os atletas que estavam engajados no programa de treinamento de 

corrida no mínimo 6 meses. 

 Não fazem uso nenhum tipo de medicamento que possa afetar 

diretamente as variáveis do presente estudo, do tipo, beta bloqueadores, 

antiasmáticos, analgésicos, anticonvulsivos e antiepiléticos. 

 Sinais vitais dentro da normalidade, pressão arterial e batimentos 

cardíacos, no dia do teste. 

 

4.3.4 Critérios de exclusão 

 Atletas com problemas de saúde que as impossibilitem de realizar os 

testes. 

 Atletas que no dia da aplicação dos testes apresentem algum desconforto 

ou lesão musculo-articular. 

 Tempo de sono inferior a 4 horas 

 Doença sistêmica não controlada. 

4.4 Procedimentos éticos 

Em cumprimento à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

que regulamenta a pesquisa em seres humanos no País, a presente pesquisa 

foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Maurício de Nassau (CEP/Uninassau) ANEXO A, com número de 

parecer 2.971.236. Além disso, foi elaborado o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) para a anuência dos atletas no estudo (APÊNDICE A), e 

carta de anuência. 
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4.5 Coleta de dados 

          A coleta de dados foi realizada pelo próprio pesquisador, com auxílio de 

acadêmicos do curso de Graduação em Educação Física da Uninassau, no 

laboratório de avaliação física do centro universitário Maurício de Nassau. 

 4.6 Procedimentos de coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada após aprovação do projeto pelo 

CEP/Uninassau. Os atletas foram convidados para uma reunião no Centro 

Universitário Maurício de Nassau, na sala 105 do bloco D, em duas turmas uma 

pela manhã às 7h e outra turma a noite às 19 para serem informados sobre os 

objetivos do estudo, e apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para a devida autorização para participar do estudo. Após 

sua anuência foram agendados o dia e a hora mais adequados para não 

prejudicar as atividades profissionais e acadêmicas para possibilitar a sua 

presença no dia da avaliação. 

 

4.7 AVALIAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS 

As medidas antropométricas seguiram os procedimentos de acordo com 

o protocolo de ISAK (2006). As medidas antropométricas mensuradas foram: 

massa corporal, estatura, através da balança com estadiômetro, mecânica da 

marca Welmy, capacidade para 150 quilogramas, com precisão de 100 gramas.  

4.8 PESO CORPÓREO 

Descrição: 

Para medir a massa corpórea o atleta ficou em pé, de costas para a escala 

de medida, descalço, com camisa e short. 

4.9 ESTATURA  
 

Para as medidas de estatura, foi utilizado o estadiômetro da balança Welmy com 

escala de precisão de 0,1 cm.  
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Descrição  

A medida foi realizada com o atleta descalço, vestindo camisa e short. O 

atleta ficou pé com as pernas e pés paralelos, peso distribuído em ambos os pés, 

braços relaxados ao lado do corpo e palmas das mãos voltadas para o corpo; as 

costas do atleta estavam voltadas para a superfície vertical do estadiômetro; o 

atleta permaneceu encostado com os calcanhares, panturrilhas, nádegas, 

ombros e a parte da cabeça na superfície vertical do estadiômetro; posicionou a 

cabeça do indivíduo no plano de Frankfurt alinhando horizontalmente a borda 

inferior da abertura do orbital com a margem superior do condutor auditivo 

externo.  

Foi deslizado o cursor delicadamente, fixando-o contra a cabeça do 

examinado, com pressão suficiente para comprimir o cabelo. 

4.10 AVALIAÇÃO DAS DOBRAS CUTÂNEAS 

Descrição 

A medida foi realizada com o atleta descalço, vestindo camisa e short. O 

atleta ficou pé com as pernas e pés paralelos, peso distribuído em ambos os pés, 

braços relaxados ao lado do corpo e palmas das mãos voltadas para o corpo, 

sendo medida as dobras cutâneas (peitoral, tríceps, supra-ilíaca, abdominal, 

coxa e panturrilha), utilizando o compasso de dobras cutâneas modelo Lange. 

 

 
4.11 Fórmulas para Predição da Composição Corporal 
 
Jackson e Pollock (1980): Adultos, masculino e feminino 

MULHERES: 18-55 anos 

DC=1,0994921 – 0,0009929(3) + 0,0000023(3)
2
- 0,0001392(idade) 

(3)= somatório das dobras triciptal, supra-ilíaca, coxa 

 

HOMENS: 18-61 anos 

DC=1,109380 – 0,0008267(3) + 0,0000016(3)
2
- 0,0002574(idade) 

 (3)= somatório das dobras peitoral, abdominal e coxa. 
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Fórmula para conversão de Densidade Corporal em Percentual de Gordura: 

%G = 
4 95

4 50 100
,

,
DC

x








 para homens 

%G = 
5 01

4 57 100
,

,
DC

x








 para mulheres 

 

 
CÁLCULO DO PESO ÓSSEO equação de Von Döbeln (1964) e modificada 

por Rocha (1975) 

P.O.= 3,02 x (estatura
2
x D.B. x D.F. x 400)

0 712,
    (obs. Valores em metros) 

P.O.= [(D.U. + D.B. +D.F. +D.M.)/4]2 x estatura x 0,92 x 0.001    

(obs. Valores em centímetros) 

Onde: 

D.U. = diâmetro do úmero   D.F. = diâmetro do fêmur 

D.B. = diâmetro biestilóide   D.M. = diâmetro maleolar 

 
 
CÀLCULO DO PESO RESIDUAL (equação de Würch,  

P.R. = P.T. x 24,1/100 (homens)   P.R. = P.T. x 20,9/100 (mulheres) 

CÁLCULO DO PESO MUSCULAR  De Rose, E.H., Guimarães A.G.(1980) 

P.M.= P.T. – (P.G. + P.O. + P.R) 

 

4.12 Cálculo do Salto Horizontal Parado (SHP) 

Para avaliação da força de membros inferiores foi realizado o teste de 

impulsão horizontal. Este teste utiliza o atleta em pé, com os pés ligeiramente 

afastados e paralelos, o atleta realizava um movimento de balanceio dos braços 

à vontade, como movimento preparatório, semi flexionando os joelhos. O salto 

foi realizado lançando os braços para frente, estendendo o quadril, joelhos e 

tornozelos – por consequência do balanceio permitido, o atleta utilizava-se da 

energia elástica acumulada após a rápida extensão mecânica dos músculos 

extensores da coxa. 

 



13 

 

 

 

O salto horizontal foi avaliado através do resultado da média aritimétrica 

de três saltos horizontais. O pesquisador realizou três marcações com uma fita 

adesiva do tipo crepe branca. A primeira marcação para o atleta iniciar o salto 

horizontal, a segunda marcação de um metro após a primeira marcação e uma 

terceira marcação que fica a um metro da linha central, completando os dois 

metros de comprimento.30   

 

4.13 Descrição do treinamento de Corrida 

Antes de iniciar os treinamentos com o grupo de corrida, o participante 

passa por avaliações físicas individuais de composição corporal e teste de 

VO2máx, pelo professor Dr. Fernando Guimarães para identificar o estado de 

condição física de cada atleta para iniciar no grupo de corrida. O treinamento é 

composto por quatro sessões de treinos semanais. A primeira sessão é 

percorrida uma distância de 8 Km. Após 48 horas é realizada a segunda sessão 

sendo composta por 10 tiros de 500 metros ou 1 Km. No dia seguinte é realizada 

a terceira sessão de treinamentos, onde é praticado 30 minutos de corrida leve 

a moderada. A última sessão, ocorre 48 horas após a terceira, é chamado de 

treino longo, sendo que os participantes devem percorrer distâncias de no 

mínimo 14 Km.       

 

 
5. Análise Estatística 

Os dados foram armazenados e analisados no software Microsoft Office 

Excel 2013, sendo realizadas análises estatísticas descritivas que incluem os 

cálculos de média, mediana, moda, desvio padrão, valores máximo e valores 

mínimos. Foram realizadas análises de correlações entre o salto vertical, 

porcentagem de gordura corporal, porcentagem de massa muscular, IMC, 

estatura, peso, tempo de prática e idade   através do teste de Correlação Linear 

de Pearson. Todas as análises foram realizadas pelo pacote estatístico Bioestat® 

5.0 (Instituto Mamirauá, Tefé, AM Brasil). O nível de significância adotado foi de 

5% (α=0,05).  
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6. Resultados 

 

No total foram coletados dados de 40 corredores amadores de rua, dos 

quais 21 eram homens e 19 mulheres com a faixa etária de 26 a 62 anos de 

idade. Todos os dados estão apresentados na tabela 1, que inclui informações 

o sexo, idade, tempo de prática na corrida de rua, peso, estatura IMC, 

porcentagem de gordura, porcentagem de massa muscular e a média 

aritimétrica dos três saltos realizados pelo avaliado. 

A média de idade dos participantes foi de 43,5 anos (± 9,17).  As mulheres 

apresentaram uma idade média de 46,7 anos (± 8,89), esse valor foi 

significativamente maior (p<0,05) em relação ao valor médio da idade dos 

homens que foi de 40,5 anos (± 9,18). 

 

Tabela 1. Dados dos participantes do grupo de corrida. 40 atletas do grupo de corredores 

amadores de rua da cidade do Recife, Pernambuco, coleta realizada em outubro de 2018. 

Individuo Sexo Idade Prática 

(anos) 

Peso 

(Kg) 

Estatura 

(cm) 

IMC % de 

Gordura 

% de 

massa 

muscular 

Salto 

1 Feminino 41 5 61.3 167 22 31.3 27.7 128.33 

2 Feminino 56 14 74.9 170 25.9 37.3 27 114.67 

3 Masculino 38 0.5 89 169 31.2 29.9 33.7 182.67 

4 Masculino 39 3 56.2 172 19 56.2 42.5 182.00 

5 Masculino 53 11 73.5 172 24.8 35.9 21.9 160.00 

6 Feminino 45 5 52.2 155 21.7 32 27.2 130.33 

7 Masculino 42 4.5 86.6 167 31.1 33.7 31.1 162.33 

8 Masculino 40 4 66.2 185 22.4 11.8 43.2 147.33 

9 Feminino 45 5 61.5 162 23.4 32.4 28.8 97.00 

10 Feminino 62 10 65.5 163 24.7 35.6 27.6 101.67 

11 Feminino 57 3 60.7 153 25.9 41.7 23.2 103.00 

12 Masculino 43 8 77.7 167 27.9 26.7 35 189.33 

13 Masculino 48 20 54 171 18.7 8.6 42.2 155.67 

14 Feminino 45 8 59.2 158 23.7 31.8 29.4 143.00 

15 Masculino 36 3 82 180 25.3 27.3 36.4 201.00 

16 Feminino 29 1.5 50.2 161 19.4 24.6 30.7 179.67 

17 Feminino 51 6 70.5 172 23.8 24.6 33.7 112.33 

18 Feminino 43 5 59 158 23.6 35.3 26.8 121.33 

19 Feminino 49 6 57.7 163 21.7 30.1 29 157.00 

20 Masculino 26 5 71.9 168 25.5 30.7 31.2 186.67 

21 Masculino 36 3 81.9 175 26.7 19.9 39.9 205.00 

22 Masculino 46 6 81.9 174 27.1 28 32 157.33 
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23 Feminino 43 3.5 56.7 163 22.1 29.4 32 157.33 

24 Feminino 50 5 66.5 162 25.3 41.6 23.2 119.33 

25 Masculino 37 1 65.2 165 23.9 16.1 41.9 149.00 

26 Masculino 26 7 77.4 175 25.3 20.3 39.9 187.67 

27 Masculino 55 3.5 76.9 170 26.6 20.7 38.6 135.00 

28 Feminino 44 5 69.9 158 28 40.2 26.1 132.67 

29 Masculino 59 2.5 56.8 168 20.1 14 37.8 156.67 

30 Masculino 40 4 63.8 168 22.9 33.6 27.8 135.00 

31 Masculino 33 6 62.2 167 22.5 17 41.2 207.67 

32 Masculino 43 1 74.1 168 26.3 28.8 33 193.33 

33 Masculino 28 3 66.6 179 21.3 16.7 40.8 156.00 

34 Feminino 52 8 47.7 145 22.7 33.6 25.5 107.00 

35 Feminino 39 2.9 71.7 155 29.8 45.2 23.5 84.00 

36 Feminino 46 4.5 58 154 24.5 34.8 27.7 101.67 

37 Feminino 46 5 73.3 168 26 40.2 25.2 92.00 

38 Masculino 57 0.5 77.6 175 25.3 14.7 39.6 136.00 

39 Feminino 45 15 73.7 169 28.8 41 25.9 115.00 

40 Masculino 27 6 67 178 21.5 25.7 40.5 188.33 

 

A partir destes dados foi realizada uma análise estatística descritiva, onde 

foram calculados a média, desvio padrão, mediana, moda e valores máximos e 

mínimos para os diferentes itens da tabela 1. Inicialmente foi realizado uma 

análise abordando todos os participantes investigados (tabela 2), sendo em 

seguida realizada uma nova análise separando os dados das mulheres (tabela 

3) e dos homens (tabela 4). 

 

 

Tabela 2. Estatística descritiva dos dados considerando os todos os participantes 

do grupo de corrida da cidade do Recife, Pernambuco, coleta realizada em outubro 

de 2018. 

Dados 

Totais 

Idade Prática 

(anos) 

Peso Estatura 

(cm) 

IMC % de 

Gordura 

% de 

massa 

muscular 

Salto 

Média 43.50 5.50 67.47 166.73 24.46 29.48 32.26 146.78 

Dp 9.17 3.97 10.22 8.22 3.05 10.04 6.47 34.52 

Máx 62.00 20.00 89.00 185.00 31.20 56.20 43.20 207.67 

Mín 26.00 0.50 47.70 145.00 18.70 8.60 21.90 84.00 

Mediana 43.50 5.00 66.55 168.00 24.60 30.40 31.15 148.17 

Moda 45.00 5.00 81.90 168.00 25.30 24.60 27.70 101.67 

Desvio padrão, valor máximo (Máx), valor (Mín). 
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A média de idade dos participantes foi de 43,5 anos (± 9,17), sendo que 

as idades variam de 26 até 62 anos. As mulheres apresentaram uma idade 

média de 46,7 anos (± 8,89), esse valor foi significativamente maior (p<0,05) em 

relação ao valor médio da idade dos homens que foi de 40,5 anos (± 9,18). 

Com relação ao tempo de prática na corrida de rua, a média dos 

participantes foi 5,5 anos (± 3,97). O valor médio para as mulheres e homens foi 

6,18 anos (± 4,02) e 4,88 anos (± 3,82) respectivamente. Não houve diferença 

estatística.  

Os aspectos físicos referentes a massa e altura apresentaram uma média 

de 67,47 Kg (±10,22) e 167 cm (± 8,22) respectivamente. Nas mulheres essa 

média destes parâmetros foi 62,64 Kg (± 10,35) e 161 cm (± 8,12). Esses valores  

foram estatisticamente diferentes (p<0,01) em comparação aos homens, no qual 

a massa corpórea e altura foram de 71,83 Kg (± 10,37) e 172 cm (± 8,42). 

 

 

Tabela 3. Estatística descritiva dos dados considerando apenas as mulheres 

participantes do grupo de corrida, da cidade do Recife, Pernambuco, coleta 

realizada em outubro de 2018. 

Dados 

Mulheres 

Idade Prática 

(anos) 

Peso Estatura 

(cm) 

IMC % de 

Gordura 

% de massa 

muscular 

Salto 

Média 46.74 6.18 62.64 160.84 24.37 34.88 27.38 120.91 

Des Pad 8.89 4.02 10.35 8.12 3.05 10.16 6.41 34.29 

Máx 62.00 15.00 74.90 172.00 29.80 45.20 33.70 179.67 

Mín 29.00 1.50 47.70 145.00 19.40 24.60 23.20 84.00 

Mediana 44.00 5.00 66.50 168.00 24.70 30.70 31.10 147.33 

Moda 45.00 5.00 81.90 168.00 25.30 24.60 27.70 101.67 

Desvio padrão (Des Pad), valor máximo (Máx), valor (Mín). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 

 

Tabela 4. Estatística descritiva dos dados considerando apenas os homens 

participantes do grupo de corrida, da cidade do Recife, Pernambuco, coleta 

realizada em outubro de 2018. 

Dados 

Homens 

Idade Prática 

(anos) 

Peso Estatura 

(cm) 

IMC % de 

Gordura 

% de 

massa 

muscular 

Salto 

Média 40.57 4.88 71.83 172.05 24.54 24.59 36.68 170.19 

Des Pad 9.18 3.82 10.37 8.42 3.09 10.22 6.54 34.88 

Máx 59.00 20.00 89.00 185.00 31.20 56.20 43.20 207.67 

Mín 26.00 0.50 54.00 165.00 18.70 8.60 21.90 135.00 

Mediana 43.50 5.00 66.55 168.00 24.60 30.00 31.60 152.33 

Moda 45.00 5.00 81.90 168.00 25.30 24.60 33.70 101.67 

Desvio padrão (Des Pad), valor máximo (Máx), valor (Mín). 

 

Também foram avaliados o IMC, porcentagem de gordura e porcentagem 

de massa muscular, a média dos participantes foi de 24,46 (± 3,05), 29,48 (± 

10,04) e 32,26 (± 6,47) respectivamente. Nas mulheres os valores médios foram 

24,37 (± 3,05), 34,88 (± 10,16) e 27,38 (± 6,41) respectivamente. Nos homens, 

as médias foram de 24,54 (± 3,09), 24,59 (± 10,22) e 36,68 (± 6,54). Houve 

diferença entre homens e mulheres em relação a porcentagem de gordura e 

massa muscular (p<0,05). 

Entre os 40 participantes, 57,5 % (23) apresentaram IMC considerado 

saudável, 40% (16) dos participantes apresentaram um valor de IMC equivalente 

a sobrepeso e 2,5% (2) foram considerados obesos segundo os indicies de IMC. 

Ao considerar apenas o sexo feminino foi observado que 63,15% (12) 

apresentaram IMC saudável e 36,85% (7) apresentaram sobrepeso. No sexo 

masculino os valores de IMC apontaram os seguintes resultados: 52,38 % (11) 

saudável, 38,10% (8) sobrepeso e 9,52% (2) obesidade.          

Por fim, o último parâmetro analisado foi o salto. Os valores médios para 

todos os participantes, mulheres e homens foi de 146,78 cm (± 34,52), 120,91 

cm (± 34,29) e 170,19 cm (± 34,88), respectivamente. Houve diferença 

significativa (p<0,01) entre as médias dos homens e das mulheres.  

Em seguida as variáveis mensuradas foram utilizadas para fazer análises 

de correlação linear. Na tabela 5 são apresentados os dados da correlação linear 

entre o salto com as demais variáveis mensuradas. A correlação entre anos de 

prática de corrida de rua com a porcentagem de gordura, porcentagem de massa 
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corporal, salto, IMC e idade são apresentados na tabela 6. Também foi feita uma 

correlação linear entre a idade e as variáveis citadas à cima. Esses dados são 

demonstrados na tabela 7.  

O salto apresentou uma correlação positiva, forte e significativa com a 

porcentagem de massa muscular quando avaliados todos os indivíduos (r= 

0.6267 e p< 0.0001) e as mulheres (r= 0.5384 e p< 0.0173). As correlações 

lineares entre essas variáveis são apresentadas na figura 1.  Quando avaliado 

os homens separadamente, houve uma correlação fraca (r=0.0788) e não 

significativa (p=0.7343).  

Com relação a porcentagem de gordura houve uma correlação linear 

negativa, forte e significativa em relação ao salto para todos os participantes (r= 

-0.4079, p< 0.0089) e para as mulheres (r=-0.6217, p<0.0045). As correlações 

lineares estão demonstradas na figura 2. Novamente, a análise dos dados dos 

homens apresentou uma correlação fraca (r= 0.2268) e não significativa 

(p=0.3227).  
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Tabela 5. Análise da correlação linear entre as medidas do 
salto com os outros atributos mensurados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Marca correlação significa entre as variáveis, teste de 
correlação linear de Pearson.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parâmetro 
analisado 

 Salto 

Grupo r (Pearson) p 

 
% de Massa 
Muscular 

Todos 0.6267 < 0.0001* 

Mulheres 0.5384 0.0173* 

Homens 0.0788 0.7343 

 
% de Gordura 

Todos -0.4079 0.0089* 

Mulheres -0.6217 0.0045* 

Homens 0.2268 0.3227 

 
IMC 

Todos -0.1039 0.5235 

Mulheres -0.6428 0.0030* 

Homens 0.1501 0.5160 

 
Estatura 

Todos 0.5216 0.0006* 

Mulheres 0.0951 0.6986 

Homens -0.0098 0.9665 

 
Peso 

Todos 0.2687 0.0935 

Mulheres -0.4881 0.0339 

Homens 0.2012 0.3818 

 
Prática (anos) 

Todos -0.1051 0.5360 

Mulheres -0.1722 0.5086 

Homens 0.3150 0.1890 

 
Idade 

Todos -0.5796 < 0.0001* 

Mulheres -0.4671 0.0437* 

Homens -0.5589 0.0084* 



20 

 

 

 

Tabela 6. Análise da correlação linear entre o tempo de 
prática de corrida de rua com os outros atributos físicos, salto 
horizontal, %de massa muscular, IMC e Idade. 

 

*Marca correlação significa entre as variáveis (p <0,001), 
teste de correlação linear de Pearson.  

 
 

Também foi possível identificar uma correlação linear negativa, forte e 

significativa (r=-0.6428, p<0.003) entre o salto e o IMC nas mulheres (figura 3). 

No entanto, quando avaliados todos os indivíduos e apenas os homens, não 

houve significância nos resultados.  

A correlação entre salto e estatura foi positiva forte e significativa (r= 

0.5216, p<0.0006) apenas quando analisados os dados de todos os 

participantes. Já o peso apresentou uma correlação negativa, forte e significativa 

(r= -0.4881, p<0.0334) para as mulheres apenas. O tempo de prática não 

influenciou e não apresentou correlação com a variável do salto.     

A variável que apresentou uma maior correlação com o salto foi a idade. 

A idade apresentou uma correlação negativa, forte e significativa com o salto 

para todos os indivíduos (r= -0.5796 e p< 0.0001), mulheres (r= -0.4671 e 

p<0.0437) e homens (-0.5589 e p< 0.0084). Os resultados são apresentados na 

figura 4. 

Ao correlacionar o tempo de treinamento com outras variáveis, foi possível 

observar uma correlação positiva e moderada (r=0.4851; p=0.0352) entre o 

Parâmetro 
analisado 

Anos de Treinamento 

Grupo r (Pearson) p 

 
Salto 

Todos -0.1051 0.5360 

Mulheres -0.1722 0.5086 

Homens 0.3150 0.1890 

 
% de Massa 
Muscular 

Todos -0.3233 0.0509 

Mulheres 0.0979 0.7086 

Homens -0.0778 0.7515 

 
% de Gordura 

Todos 0.1957 0.2456 

Mulheres -0.1722 0.5086 

Homens 0.0910 0.7111 

 
IMC 

Todos -0.0692 0.6839 

Mulheres -0.0647 0.8050 

Homens -0.0390 0.8740 

 
Idade 

Todos 0.2472 0.1241 

Mulheres 0.4851 0.0352* 

Homens 0.0661 0.7757 
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tempo treinamento e a idade nas mulheres. Demonstrando que as mulheres 

permanecem inseridas no grupo de corrida por um maior período de tempo. Nos 

outros parâmetros avaliados não houve correlação. A idade apresentou 

correlação com o tempo de atividade nas mulheres e o salto, como mencionado 

anteriormente. No entanto, não houve correlação significativa entre idade e 

porcentagem de massa muscular, porcentagem de gordura e IMC.     

 

Tabela 7. Análise da correlação linear entre os dados da 
idade com os salto, porcentagem de massa muscular, 
porcentagem de gordura, IMC e tempo de prática. 

   

 

 

*Marca correlação significa entre as variáveis, teste de 
correlação linear de Pearson.  

 
 

  

 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                            

Parâmetro 
analisado 

 Idade 

Grupo r (Pearson) p 

 
Salto 

Todos  -0.5796 < 0.0001 

Mulheres -0.4671 0.0437 

Homens -0.5589 0.0084 

% de Massa 
Muscular 

Todos  -0.3811 0.0152 

Mulheres -0.2173 0.3714 

Homens -0.2076 0.3665 

 
% de Gordura 

Todos  0.1594 0.3257 

Mulheres 0.2545 0.2931 

Homens -0.1193 0.6066 

 
IMC 

Todos  0.0740 0.6500 

Mulheres 0.2338 0.3354 

Homens 0.0162 0.9446 

Anos de 
Treinamento 

Todos  0.2472 0.1241 

Mulheres 0.4851 0.0352* 

Homens 0.0661 0.7757 
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Figura 1. Correlação linear de Pearson entre as variáveis salto e porcentagem 
de massa muscular. Em A são apresentados os dados para todos os 
participantes (r=0.6267 e p<0,0001), em B a correlação considera apenas 
participantes mulheres (r=0.5384 e p= 0.0173).     

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 2. Correlação linear de Pearson entre as variáveis do salto e porcentagem 
de gordura corporal. Em A são apresentados os dados para todos os participantes 
(r=-0.4079 e p=0.0089), em B apenas as participantes mulheres (r=-0.6217 e 
p=0.0045).     
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Figura 3. Correlação linear de Pearson entre as 
variáveis salto e IMC nas participantes mulheres (r=-
0.6428 e p=0.003).  

 
 
 
 



24 

 

 

 

 
  
Figura 4. Correlação linear de Pearson entre as variáveis salto e idade. Em 
A são apresentados os dados para todos os participantes (r=-0.5796 e 
p<0.0001), em B apenas as participantes mulheres (r=-0.4671 e p=0.0437) 
e em C os resultados para dos participantes homens (r=-0.5589 e p=0.0084).     
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7. Discussão  
 
 O salto tem sido amplamente utilizado na investigação de práticas 

desportivas e modelos de treinamento, além disso tem sido uma importante 

ferramenta na determinação da aptidão física.31 Atualmente o salto vertical ou 

horizontal é amplamente utilizado para determinar a força explosiva em diversas 

práticas esportivas ou pessoas de diferentes faixas etárias. 

 A força explosiva é o resultado da relação entre a força produzida 

(manifestada ou aplicada) e o tempo necessário disponível, desta forma a força 

explosiva pode ser definida como a capacidade de obter valores elevados de 

força em tempo muito curto.32-33 

A geração de força explosiva depende da velocidade de contração 

muscular resultante da estimulação neuro-sensorial, dependendo fortemente da 

intensidade da descarga dos impulsos nervosos.34-35 A frequência do 

desenvolvimento de força é influenciada pelo avanço da idade.36-37 

Os resultados deste estudo demonstraram uma correlação negativa de 

modera a forte entre salto e idade, sendo que o declínio na força explosiva não 

foi modificado pelo treinamento de corrida.   

A diminuição no desenvolvimento de força explosiva com o avanço da 

idade tem sido reportado na literatura. Estes resultados corroboram com os de 

Andrade31 que demonstraram uma redução significativa na força explosiva em 

indivíduos de idade mais avançada. Alterações na performance do salto com o 

avanço da idade também foram demonstrados nos estudos de 

Häkkinen(19996)38 e Izguierdo(1999)39. 

Durante o processo de envelhecimento ocorre um declínio da massa 

muscular, força muscular e velocidade de contração das fibras musculares, 

diminuindo as aptidões físicas.40-41 A perda de força isométrica é maior nos 

membros inferiores em relação aos membros superiores.42 

De acordo com os estudos de De Vito et al (19998).43, as alterações na 

potência muscular decorrentes do avanço da idade estão mais relacionadas a 

diminuição na velocidade de contração muscular do que a perda de capacidade 

de gerar força.  

 A força produzida durante as contrações máximas e submáximas 

realizadas pelos músculos é resultado do controle neuromuscular. A unidade 
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motora é a unidade funcional básica no sistema neuromuscular que permite a 

produção de força e movimento.44    

As unidades motoras são ativadas pelo potencial de ação disparado pelas 

células neuronais que inervam as fibras musculares.45-46 Desta forma, mudanças 

associadas a idade no tamanho das fibras motoras, morfologia e a ativação 

neuronal das fibras musculares, podem alterar a performance da atividade 

muscular.47    

Além disso, estudos tem demonstrado que o tempo de contração e o 

tempo para relaxamento de um músculo são prolongados com o 

envelhecimento, sendo que a perda na força explosiva pode estar relacionada a 

redução na velocidade de contração das fibras musculares.36,41 

Em relação as medidas antropométricas, o IMC corresponde ao método 

clínico mais comum utilizado para determinar o sobrepeso.48 A maioria dos 

praticantes de corrida de rua apresentou um IMC saudável (57,5%). O sobrepeso 

foi identificado em 40% da amostra e apenas 2,5% apresentaram um IMC de 

obesidade. Os valores do IMC refletem os benefícios da prática da corrida para 

o controle da obesidade. Dados de 2012, demonstraram uma prevalência de 

60,8% de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) em adultos na entre 45 e 

54 anos residentes nas 26 capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal.49 

A epidemia da obesidade é um fenômeno global, muito relacionado aos 

hábitos adotados pela sociedade atual que incluem aumento do consumo de 

alimentos processados de alta densidade calórica e em redução do gasto 

energético em função dos baixos níveis de atividade física da população. 

Pesquisas realizadas no Brasil confirmam uma tendência de rápido da 

prevalência do excesso de peso e da obesidade.50   

A obesidade também constitui um fator de risco importante para doenças 

cardiovasculares, como a hipertensão arterial e acidente vascular cerebral, 

diabetes, câncer de cólon, reto e de mama, cirrose, gota, osteoartrite e apneia 

do sono.51 

O processo de envelhecimento está associado a mudanças significativas 

na composição corporal, que normalmente conduzem a um aumento do IMC e 

da massa de gordura corpórea.52 Em geral há uma perda progressiva 

(quantitativa e qualitativa) de massa muscular e óssea.53 Também ocorre uma 
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redistribuição da gordura, normalmente ocorre o aumento de acumulo gordura, 

principalmente na região intra-abdominal.54  

 No grupo de corredores avaliados não houve correlação significativa 

entre idade e porcentagem de gordura corporal, indicando um benefício do 

treinamento da corrida sobre essa varável antropométrica. Além disso, também 

não foi identificado correlações significativa entre a idade e o IMC. Estes 

resultados corroboram com outros estudos que demonstraram que a 

composição corporal muda menos com a idade em praticantes de atividades 

físicas regulares em relação a pessoas saudáveis, porém sedentárias.55-56 

Desta forma, esta pesquisa demonstrou que o treinamento de corrida de 

rua não influencia na perda de força explosiva com o avanço da idade, porém 

tem resultados benéficos sobre parâmetros como o IMC e a porcentagem de 

gordura corporal.  

A corrida de rua tem crescido em popularidade, sendo um dos esportes 

mais populares da atualidade, e uma forma conveniente de se exercitar 

intensamente, sendo que os praticantes podem obter benefícios na saúde 

mental e física.57 A prática de correr, mesmo que seja por poucos minutos, 

propicia um melhor controle do peso e da gordura corporal. Também está 

associado a um menor risco de doenças cardiovasculares.56,58  

Além dos benefícios já destacados, a prática da corrida está relacionada 

a uma melhora na condição aeróbica e das funções cardiovasculares, o 

metabolismo e da postura corporal em homens e mulheres.59  

No entanto, esses benefícios dependem de uma adaptação fisiológica 

relacionada a prática regular do exercício.60 Assim, destaca-se a importância de 

haver uma orientação por um profissional para estabelecer programa de 

treinamento adequando ao perfil do corredor. 

A corrida de rua também oferece benefícios sobre outros aspectos além 

da parte física. A participação em grupos de corrida também propícia uma 

interação social, melhorando a saúde mental, promovendo o bem-estar, 

motivação e interatividade. Esses aspectos refletem positivamente na melhora 

da qualidade de vida.61      
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 8. Conclusões  
 
 

A partir da pesquisa realizada com corredores amadores de rua, foram 

avaliadas as variáveis de IMC, composição corporal e salto horizontal sendo 

detectado que com o passar da idade, ocorreu uma diminuição da força 

explosiva de membros inferiores. Também verificamos que o treinamento de 

corrida não favorece o aumento da massa muscular de membros inferiores, 

sendo necessário um trabalho de força específico.  

A maiorias dos corredores apresentou um IMC, considerado saudável e 

não aconteceu correlação entre idade com IMC e percentual de gordura, sendo 

que mesmo tende a aumentar com a idade. Os indivíduos que praticam a corrida 

de rua permanecem saudáveis, sendo um esporte importante para a 

manutenção da saúde e prevenção de doenças hipocinéticas, por conta do 

sedentarismo e uso indiscriminado da tecnologia. 
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Anexos 
 

 

APÊNDICE A 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto:  

Correlação dos níveis de força explosiva dos membros inferiores e sua relação 

com parâmetros corporais em corredores amadores de rua. 

 

Orientador: Professor Dr. Luiz Eduardo Nunes Ferreira 

Pesquisador: Osvaldo Henrique de Figueiredo Serejo 

 

Prezado Sr. Ou Sra. Atleta 

Meu nome é Osvaldo Henrique de Figueiredo Serejo sou aluno do curso 

de Mestrado em Enfermagem da Universidade Guarulhos. Essas informações 

estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste estudo, que 

pretende avaliar dos níveis de força explosiva dos membros inferiores e a sua 

relação com a massa magra. Com o objetivo de conhecer a relação dos níveis 

de força explosiva e a massa magra dos corredores é muito importante para 

planejar o treinamento específico de corredores de rua. A aplicação do teste será 

realizada em sala privada com a presença do senhor (a). Essa avaliação terá 

duração média de 40 minutos. Também serão solicitadas ao senhor (a) 

informações sobre a idade do atleta, gênero, peso, estatura, medidas 

antropométricas. 
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O risco o atleta, nesta pesquisa, é considerado risco médio caracterizado 

pela recusa do participante em realizar o teste por fadiga ou lesão muscular 

existente no dia da aplicação do teste. Caso o atleta se recuse a realizar o teste,  

o pesquisador apresentará uma nova data agendada previamente para uma 

nova aplicação do teste, após uma semana.  

Os benefícios desta pesquisa irão favorecer diretamente com os 

resultados desse estudo espera-se conhecer a relação da força explosiva com a 

massa muscular, para fundamentar propostas de intervenção para os grupos de 

corredores amadores de rua. 

           Que o estudo possa servir como uma nova produção de conhecimento 

para os profissionais de Educação Física. 

Para atender a questão da confidencialidade o seu filho será identificado 

por um número e as informações obtidas serão analisadas em conjunto, não 

sendo divulgada a sua identificação. 

O senhor(a) terá a liberdade de solicitar qualquer esclarecimento. Está 

garantida a liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento como 

participante deste estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade da frequência 

na instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

atletas, não sendo divulgada a identificação de nenhuma delas. Terá o direito de 

ser mantido(a) atualizado(a) sobre os resultados parciais da pesquisa; não há 

despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, nem 

compensação financeira relacionada à sua participação. O pesquisador 

compromete-se a utilizar os dados e o materiais coletados somente para fins 

desta pesquisa e guardará durante cinco anos. Em qualquer etapa do estudo,  o 

senhor(a) terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O responsável por esta pesquisa é 

Osvaldo Henrique de Figueiredo Serejo que pode ser encontrado no Centro 

Universitário Maurício de Nassau – tel: 3413-4611. 

Declaro que fui suficientemente esclarecido (a) a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim sobre o estudo: 

“______________________________”. 
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Eu ______________________________discuti com o professor Osvaldo 

Henrique de Figueiredo Serejo sobre a decisão e autorizar a minha participação 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizadas, as garantias de confidencialidade e de  

 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é 

isenta de despesas e que poderei me retirar a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido nessa instituição. Autorizo a publicação dos dados 

que foram coletados em revista científica. 

 

 

Assinatura do representante legal                                          São Paulo ___/___/___. 

RG: _________________________ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo                                 São Paulo ___/___/___. 

 

CREF/PE___________________ 

 

RG: __________________________ 
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  PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

APÊNDICE B 

 
                                  Instrumento de coleta de dados Homens  
        
         
     

nº 
 

 

Idade 
 

 

Peso 
 

 

Estatura 
 

 

IMC 
 

 

Dobras Cutâneas Peitoral 
 

 

Dobras Cutâneas Abdominal 
 

 

Dobras Cutâneas Coxa 
 

 

% Massa gorda 
 

 

% Massa Magra 
 

 

 
         
          

      
  

 
 
 

 



39 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
          

APÊNDICE C 

 
                                  Instrumento de coleta de dados Mulheres 
 
 
 

nº 
 

 

Idade 
 

 

Peso 
 

 

Estatura 
 

 

IMC 
 

 

Dobras Cutâneas Tríceps 
 

 

Dobras Cutâneas supra ilíaca 
 

 

Dobras Cutâneas Coxa 
 

 

% Massa gorda 
 

 

% Massa Magra 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

APÊNDICE D 

 
                                  Instrumento de coleta de dados     

Salto Horizontal 
 
 
 
 

 

1- Salto em centímetros 

 

 

 

2- Salto em Centímetros  

 

 

 
3- Salto em Centímetros 

 

 

 
Média dos Saltos 
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