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RESUMO 

 

O texto que aqui se apresenta tem como tema a corrida como uma prática de prevenção à 
osteoporose. Justifica-se a presente pesquisa, uma vez que se considera a corrida uma proposta de 
atividade física acessível, capaz de contribuir com a saúde do indivíduo como um todo, não somente 
na prevenção da osteoporose. Uma vez que a prática regular de exercícios contribui com o 
condicionamento físico do corpo, contribuindo na promoção da saúde, compreende-se que a corrida, 
por suas características, pode atuar na prevenção de diversas doenças. Assim, objetiva-se aqui 
apresentar os benefícios da prática da corrida na prevenção da osteoporose. Com essa finalidade o 
texto foi escrito a partir de revisão de literatura. Ao final, foi possível verificar que os benefícios da 
prática da corrida são vários. Em especial, no que diz respeito ao fortalecimento da musculatura, a 
manutenção do tecido ósseo entre outros. 
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INTRODUÇÃO 

 

  A sociedade atual imersa nas tecnologias tem contribuído de forma 

significativa para que as pessoas se tornem cada vez mais sedentárias. Do conforto 

do apertar de botões à variedade de alimentos nas gôndolas dos supermercados, as 

pessoas têm se atentado pouco para questões que dizem respeito à verdadeira 

qualidade de vida.  Nesse contexto, constata-se que várias doenças têm acometido 

as pessoas em um número significativo, entre elas a osteoporose. Faz-se 

necessário alertar tanto sobre os riscos da doença, como as formas de combatê-la. 



Diante disso, o presente trabalho tem como o tema a prática da corrida como 

prevenção da osteoporose. 

Uma vez cientes de que a prática da atividade física contribui na 

manutenção e até na própria melhora do estado de saúde do indivíduo, acredita-se 

que a corrida, enquanto atividade física pode trazer inúmeros benefícios aos 

indivíduos, contribuindo para a prevenção da doença. Nesse sentido, justifica-se a 

presente pesquisa, uma vez que se considera a corrida uma proposta de atividade 

física acessível, capaz de contribuir com a saúde do indivíduo. Uma vez que a 

prática regular de exercícios contribui com o condicionamento físico do corpo, 

contribuindo na promoção da saúde, compreende-se que a corrida, por suas 

características, pode atuar na prevenção de doenças como a osteoporose. 

O presente artigo objetiva, portanto, abordar os benefícios da prática da 

corrida na prevenção da osteoporose. Espera-se ainda alertar para os perigos do 

sedentarismo, apontando algumas consequências da osteoporose na vida do 

indivíduo e ainda poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida, incentivando 

a atividade física. 

Frente a essas questões, pergunta-se: de que maneiras a corrida contribui 

para a prevenção da osteoporose? Dessa questão-problema foi construído o artigo, 

utilizando-se como metodologia a revisão de literatura com abordagem qualitativa. 

Assim, para a obtenção dos dados revisados, primeiramente foi realizada uma 

pesquisa sobre as palavras-chave e em seguida escolhido o material para leitura. 

Dentre os materiais, encontram-se livros e artigos científicos que tratam do tema. 

Após a leitura dos mesmos, foi feita uma análise crítica dos conteúdos levantados 

visando o alcance dos objetivos propostos e a elaboração do texto final 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Pesquisas recentes divulgadas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística apontam dados alarmantes no que diz respeito ao sedentarismo no 

Brasil. Segundo o referido instituto, no ano de 2015, estima-se que 62,1% dos 



brasileiros com idade igual ou superior a 15 anos não praticam nenhum esporte ou 

atividade física 1. 

Acredita-se que essa ausência de atividade física seja ocasionada por vários 

fatores distintos. Todavia, dois deles merecem destaque. De início, a própria rotina 

cotidiana em que o indivíduo se prende no esquema casa-trabalho, em que esse é 

desenvolvido em uma jornada muitas vezes grande e exaustiva, pois envolve ainda 

o translado do trabalho até em casa não permite que sobre tempo para a realização 

de exercícios e ainda, o avanço das tecnologias.  

Não há dúvidas que o controle remoto, o celular e tantos outros 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos em muito contribuíram para facilitar a vida das 

pessoas. E agora em especial as tecnologias que levam as pessoas a passarem 

horas na frente dos computadores e celulares, quase hipnotizadas pelas redes 

sociais. 

Em meio a esse cenário,  o médico e pesquisador Wilson Jacob Filho alerta 

para as consequências do sedentarismo, com tudo, não são em nada positivas. 

Tem-se que o sedentarismo acarreta problemas ao corpo em seus diversos 

aspectos biológicos, fisiológicos ou fisiopatológicos, ocasionando doenças 

relacionadas a todas às áreas entre elas, a osteoporose 2. 

Os pesquisadores Moura e Lima referem-se à osteoporose como sendo uma 

doença considerada silenciosa, que se instala no indivíduo sem muitos sintomas no 

início, e que pode acarretar inúmeros problemas ao paciente. A questão é que a 

osteoporose não é sintomática no princípio e os exames que a detectam com mais 

presteza não são tão comuns e rotineiros, dificultando significativamente o seu 

diagnóstico 3. 

 Chiarello et al elucidam que a osteoporose de acordo com a OMS – 

Organização Mundial da Saúde é uma “[...] doença esquelética sistêmica 

caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração microarquitetural do 

tecido ósseo, com consequente aumento da fragilidade óssea e da suscetibilidade à 

fratura” 4. 

Entre os inúmeros fatores de risco da osteoporose, como a falta de cálcio e 

vitamina D, a carga genética, uso de fumo e bebidas alcoólicas e a prevalência de 

outras doenças, há ainda o sedentarismo.  

                                                           
 



Teixeira esclarece que uma vez que além de contribuir com a manutenção 

óssea, a atividade física proporciona vários outros benefícios, desde a preservação 

da musculatura, a manutenção da flexibilidade evitando desvios posturais, a própria 

melhora do condicionamento físico em si, entre outras 5. 

Em vista disso Ocarino e Serakides afirmam que 

 

[...] não se sabe ao certo os mecanismos pelos quais que o exercício 
físico melhora a massa óssea, de acordo com os resultados que 
demonstram os efeitos benéficos do exercício físico no tecido ósseo, 
a prática de esportes, a musculação entre outros vem sendo cada 
vez mais indicada na prevenção da osteoporose (2012, p. 165) 6. 

 

Várias são as propostas de atividades físicas. Contudo, o objeto dessa 

pesquisa é a corrida. Para Dallari, a corrida é uma maneira de locomoção bem 

complexa, uma vez que exige bastante da musculatura e coordenação nos 

movimentos. Pode-se dizer que um corredor é quem pratica a corrida em lugares 

abertos e/ou fechados pelo menos três vezes por semana, ou que buscam sempre 

participar de competições. 7 

Diante disso, coloca-se a corrida como uma interessante atividade física, 

capaz de trabalhar todos esses aspectos, contribuindo não somente para a melhoria 

da qualidade de vida do indivíduo, como também prevenindo a osteoporose. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de tantos pontos que conduzem as pessoas a uma vida sedentária, 

faz-se necessário um alerta e ao mesmo tempo, uma conscientização acerca do que 

isso acarreta na saúde das pessoas. Contudo, acredita-se que não basta apenas 

apontar os erros e mostrar as consequências, mas também propor alternativas que 

possam contribuir com a mudança no comportamento das pessoas. 

Nas ações ao combate da osteoporose, como se viu ao longo desse artigo, 

encontramos a prática da corrida como uma boa alternativa. Uma atividade gratuita, 

rica em benefícios uma vez que trabalha a musculatura e a manutenção da 

flexibilidade óssea, além de trazer diversos outros benefícios, a começar o próprio 

“sair de casa”, sair do sedentarismo.  



A corrida trabalha ainda a circulação e a respiração, contribuindo para que o 

indivíduo aumente gradativamente a sua resistência, além de contribuir em diversos 

outros aspectos, também fundamentais à saúde e à qualidade de vida como o 

psicológico e o social. 
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