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Resumo.
1
 

A corrida de rua, por ser de fácil acesso e baixo custo, tem sofrido um notório aumento 

no número de praticantes, e consequentemente as lesões voltadas a essa prática 

também aumentam. O objetivo desse estudo foi analisar se a pisada pronada pode ser 

fator desencadeante de lesões em corredores recreacionais. Trata-se de uma pesquisa 

de revisão literária onde foram realizadas leituras explorativas e analíticas de revistas 

e periódicos publicados em português e inglês, além de consultas a livros didáticos, 

monografias, dissertações e teses que abordassem sobre o assunto. Conclui-se que um 

hiperpronador é aquele que, durante a fase de apoio na marcha, mantém a pronação 

por um tempo maior que o normal, atrasando a normal biomecânica dos próximos 

ciclos da marcha e consequentemente desenvolvendo lesões em membros inferiores. 
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1. Introdução. 

O número de indivíduos que estão buscando a prática de algum tipo de atividade física 

vem se tornando cada vez mais expressivo na atualidade, dentre os quais, observa-se o 

de atividades físicas ao ar livre, como as caminhadas e as corridas.
1
 

A corrida de rua, por ser um esporte de fácil acesso, tem sofrido um aumento 

significante em relação ao número de praticantes. Com um grande número de pessoas 

praticando corrida de forma amadora, aumenta-se também, os índices de lesões 

decorrentes dessa atividade.
2 
 

Lesões relacionadas à corrida são comuns em corredores amadores com prevalência 

variando entre 14 e 59% ao ano.
3 

As ocorrências dessas lesões, possivelmente, são 

resultado de exercícios realizados de maneira extenuante e, ainda, inadvertida ou 

inapropriada.
4
  

Estudos têm correlacionado a pisada pronada como fator desencadeante de lesões, A 

pronação excessiva pode predispor indivíduos a lesões em extremidades inferiores. 

Segundo Hintermann & Nigg
5
, o aumento da pronação é associada a lesões como 

síndrome do stress tibial e tendinite do tibial posterior. Tiberio
6
, diz que pronação 

excessiva pode resultar em excessiva rotação interna da tíbia, que por sua vez pode 

influenciar na mecânica do joelho e quadril. 

O notório aumento no número de praticantes amadores de corrida de rua pode, muitas 

das vezes por falta de informação, resultar em um aumento no número de lesões 

voltadas ao esporte. O tipo de pisada pode estar relacionado com o surgimento de 

algumas lesões de membros inferiores, neste contexto, esse trabalho se faz relevante por 

identificar esses tipos de pisada e correlaciona-las com essas lesões.   
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2. Fundamentação teórica. 

2.1  Anatomia do Tornozelo e Pé. 

A estrutura óssea do pé é constituída por cerca de 26 ossos: 7 ossos do tarso (3 

cuneiformes, cuboide, navicular, talus e calcâneo), 5 ossos do metatarso e 14 falanges. É 

anatomicamente divido em: antepé (5 metatarsos e 14 falanges) onde separa-se do 

restante do pé pela articulação tarsometatarsal, médio pé (3 cuneiformes, cubóide e o 

navicular) e está separado da parte posterior do pé pela articulação transversal do tarso, 

retropé  contém dois ossos: o talos e calcâneo.
7
    

Magee
8
 divide as articulações do pé em três partes: retropé (formado pelas articulações 

tibiofibular, talocrural e talocalcânea), mediopé (formado pelas articulações 

talocalcaneonavicular, cuneonavicular, cuboidenavicular, intercuneiformes, 

cuneocuboidea e calcaneocuboidea), antepé (formado pelas articulações 

tarsometatarsais, intermetatarsais, metatarsofalângicas e interfalângicas).  

A maior parte dos movimentos no pé ocorre em três das articulações sinoviais: 

talocrural, talocalcânea e transversa do tarso.
9
  

A articulação talocrural é uma articulação sinovial uniaxial modificada, do tipo 

dobradiça, localizada entre o tálus, o maléolo medial da tíbia e o maléolo lateral da 

fíbula. Essa articulação tem por função a estabilidade, especialmente na dorsiflexão.
8
 

Hamill 
9
, define a articulação talocrural com a articulação proximal do pé, formada pela 

fíbula e tíbia, cuja finalidade é de criar mais estabilidade em vez de mobilidade.  

 
 Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. Disponível em 

URL: http://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-esqueletico/membro-inferior/ossos-do-pe/.  

Figura 1 - Ossos do pé - Vista Dorsal 

 

A articulação talocalcânea é uma articulação sinovial que possui três graus de liberdade 

e uma posição máxima de congruência máxima em supinação. Formada pelo tálus e 

calcâneo, permite movimentos chamados de triplanares como o de pronação e 

supinação. Sua principal função é absorver a rotação do membro inferior durante a fase 

de apoio na marcha.
8-9

  

A articulação transversa do tarso permite apenas uma quantidade mínima de 

movimento. Entretanto, em conjunto (articulação de Chopart que é formada pelas as 

http://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-esqueletico/membro-inferior/ossos-do-pe/
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articulações mediotarsais entre o tálus-calcâneo e o navicular-cuboide) permitem um 

movimento importante para o pé adaptar-se a muitas posições diferentes sem impor 

esforço indevido sobre as articulações.
8
  

Para Hamill 
9
, A articulação transversa  do tarso é a articulação que tem a maior 

importância funcional do pé. O movimento da articulação depende da posição da 

articulação talocalcânea. Quando a articulação talocalcânea se encontra em pronação os 

dois eixos da articulação transversa do tarso ficam paralelos o que destrava a articulação 

criando hipermobilidade permitindo que o pé tenha grande mobilidade na absorção do 

choque de contato com o solo e também na adaptação a superfícies irregulares.  

 
Reproduzido de FUKUCHI (2007). 

Figura 2. Divisão anatômica do pé representando os ossos e articulações do retropé 

(pé posterior). 

 

2.2  Tipos de pisada. 

A pisada normal é observada quando existe total alinhamento do tendão calcâneo com 

os seguimentos tibiais e fibulares. A pisada pronada é observada quando as estruturas 

do calcanhar inclinam-se, forçando uma eversão e na pisada supinada há um 

deslocamento da planta do pé em inversão.
10 

Segundo Hamill 
9
, a pronação consiste em eversão (movimento de eversão no plano 

frontal), abdução (movimento de rotação lateral do pé em relação à perna no plano 

transverso) e dorsiflexão do calcanhar (movimento no plano sagital onde o calcâneo se 

movimenta superiormente ao tálus). A supinação consiste em inversão (movimento de 

inversão no plano frontal), adução (desvio dos dedos do pé para dentro no plano 

transverso) e flexão plantar (movimento em plano sagital onde o calcâneo se movimenta 

distalmente ou o tálus se movimenta proximalmente). 

 

2.3  Lesões em corredores. 

Segundo Hespanhol
11

, no Brasil, a prevalência de lesões musculoesqueléticas 

relacionadas à corrida (LMRC) é de 22% a 55%(7,8), e a incidência é de 35% a 50%. 

As principais lesões musculares relacionadas à corrida são: tendinopatia do tendão 

patelar, síndrome do estresse medial da tíbia, tendinopatia do tendão calcâneo (aquiles), 

fascite plantar, síndrome femoropatelar e síndrome da banda iliotibial. 

Estudos apontam que as lesões osteomusculares mais comuns na corrida ocorrem nos 

membros inferiores. Uma meta-análise revelou que a incidência de lesões em 

praticantes de corrida varia de 19,4% a 79,3% sendo a articulação do joelho a mais 

acometida.
12 

Hespanhol
11

 diz que a distância semanal percorrida e a história de lesões prévias são, 

dentre todas as variáveis estudadas, são as únicas que apresentam fortes evidências de 
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que realmente sejam fatores de risco de lesões musculoesqueléticas relacionadas à 

corrida. A explicação seria que o maior volume de treino levaria a sobrecarga do 

sistema musculoesquelético podendo predispor o surgimento de lesão. 

Para Van Mechelen e Hoeberigs (1992, apud TARTARUGA
13

), os principais fatores 

que predispõe os atletas às lesões são lesões prévias, falta de experiência de corrida e 

excessiva carga (distância) semanal de corrida. 

Fredericson (1996, apud TARTARUGA
13

) relata que diferenças no comprimento de 

pernas, anteversão femoral, assimetria do movimento de quadris, posição dos joelhos, 

tibial varo e principalmente a excessiva pronação da articulação subtalar, são variáveis 

que contribuem para os desequilíbrios corporais correlacionados com lesões de corrida.  

 

3. Metodologia. 

Para a construção desse trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em 

artigos, monografias, dissertações e teses, publicados entre os anos de 1987 a 2014, 

consultados no período de Agosto a Setembro de 2016. Sendo esses nacionais e 

internacionais que abordem a temática de tipos de pisada e leões em corredores. A 

pesquisa desse trabalho foi desenvolvida a partir dos bancos de dados SciELO, 

LILACS, PubMed e Google Acadêmico. Como estratégia de busca foram utilizadas as 

seguintes palavras chave: “tipos de pisada”, “pisada pronada” e “lesões em corredores”. 

Os critérios de exclusão foram artigos, revistas, monografias que não relacionavam ao 

tema proposto e os critérios de inclusão foram à relação de mais de uma palavra-chave. 

 

4. Resultados e Discussão. 

A pronação tem sido alvo de vários estudos por poder ser correlacionada com algumas 

lesões em praticantes de corrida. Segundo Fukuchi
14

, os movimentos de inversão e 

eversão do retropé têm sido amplamente estudados devido a grande ligação que alguns 

estudos fazem entre a excessiva pronação e a ocorrência de lesões. 

A pronação é um componente normal da fase de apoio da marcha, no entanto, torna-se 

excessiva quando o retropé permanece pronado além da fase de apoio médio da marcha. 

Esse comportamento pode causar estresse e sobrecarga excessiva sobre os tecidos moles 

e as estruturas ósseas, dando origens a microtraumas cumulativos e dores 

musculoesqueléticas.
15 

A pronação excessiva pode predispor indivíduos a lesões em extremidades inferiores. O 

aumento da pronação é associada a lesões como síndrome do stress tibial e tendinite do 

tibial posterior.
5 

Estudos têm sugerido que uma pisada excessivamente para fora é um importante fator 

no desenvolvimento de lesões gerais, principalmente em relação aos joelhos. Uma 

excessiva eversão do pé, juntamente com uma excessiva rotação interna da tíbia, pode 

ser considerada uma das maiores razões para o desenvolvimento de lesões no joelho.
16 

Durante a fase de apoio a pronação e supinação deve corresponder à rotação do joelho e 

quadril. O pé geralmente faz contato com o solo em uma posição ligeiramente supinada 

e se aproxima do solo em flexão plantar, a articulação talocalcânea imediatamente 

realiza pronação, acompanhando a rotação medial nas articulações do joelho e quadril. 

A pronação tem continuidade até atingir um máximo, em aproximadamente 35% a 50% 

da fase de apoio.
9 

Novacheck (1998, apud FUKUCHI
14

) diz que a pronação destrava a articulação 

transversa do tálus aumentando a flexibilidade do pé, com isso permite uma função 

mais efetiva de absorção de choque. Normalmente, a pronação ocorre por volta de 40% 

da fase de apoio e logo em seguida o pé começa a supinar e atinge a posição neutra por 

volta de 70% da fase de apoio. 
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Segundo Hamill 
9
, a pronação excessiva é causa importante de lesão, mas não é 

necessariamente o grau máximo de pronação, e sim a porcentagem de apoio em que a 

pronação está presente e a sincronização com os movimentos da articulação do joelho. 

A pronação pode estar presente em até 55 % a 85% da fase de apoio criando problemas 

quando o membro inferior se movimenta em rotação lateral, enquanto a articulação 

talocalcânea está ainda em pronação. Novacheck (1998, apud FUKUCHI
14

), diz que o 

hiperpronador inicia a supinação e atinge a posição neutra com atraso, já na fase de 

geração de potência, deixando a propulsão do pé ineficiente.  

Silva et al.
17

 diz haver relação entre a hiperpronação com  a síndrome femoropatelar. 

Segundo o autor, estudos reportam que a hiperpronação subtalar compromete esse 

componente absorvedor e leva a compensações ascendentes do movimento, como uma 

excessiva rotação interna da tíbia e consequente excessiva rotação interna do fêmur. 

Essas compensações provocam aumento no stress da articulação patelofemoral devido 

ao contato precoce do côndilo femoral com a região lateral da patela. 

 

5. Conclusão. 

A corrida de rua é um esporte que traz benefícios à saúde desde que, durante a sua 

prática, sejam respeitadas as limitações físicas de cada praticante. Segundo a revisão 

deste estudo, lesões prévias, aumento da distância de treino e excesso de pronação 

podem aumentar os riscos de lesões. A pronação é um componente normal da fase de 

apoio na articulação talocalcânea, através dessa revisão conclui-se que o prolongamento 

desse movimento atrasa os próximos ciclos da marcha, interfere na biomecânica normal 

da pisada provocando desequilíbrio nas estruturas osteomioarticulares tanto acima 

quanto abaixo do tornozelo.  

 

6. Referências. 

1. SALGADO, J. V. V. et al. Corrida de rua: Análise do Crescimento do Número 

de Provas e de Praticantes. Revista da faculdade de Educação Física da 

UNICAMP, Campinas, v. 4, n.1, p. 90-98. 2006 – ISSN 1983 – 9030. 

 

2. LUIZ, C. et al. Perfil das características do treinamento e associação com lesões 

musculoesqueléticas prévias em corredores recreacionais: um estudo 

transversal. Revista Brasileira Fisioterapia. São Carlos – SP. V. 16, n. 1, p. 46-53, 

Jan./Fev. 2012. 

 

3. PAZIN, J. et al. Corredores de rua: características demográficas, treinamento e 

prevalencia de lesões. RevistaBrasileira de Cineantropometria & Desempenho 

Humano. Florianópolis-SC. v. 10, n. 3, p. 277-282. 2008. 

 

4. PASTRE, C. et al. Lesões esportivas na elite do atletismo brasileiro: estudo a 

partir de morbidade referida. Revista Brasileira Medicina e Esporte. V.11, n. 1, p. 

43-47, Jan./Fev. 2005. 

 

5. HINTERMANN, B. NIGG, B. Pronation in runners: Implications for injuries. 

Sports Med. v. 26 nº3, p.169-76, 1998. 

 

6. TIBERIO D. The Effect of Excessive Subtalar Joint Pronation on 

Patellofemoral Mechanics: a Theoretical Model. The Jornal Of Orthopaedic 

andSports Physical Therapy. V. 9, n. 4, p. 160-165, 1987. 

 



6 

 

7. NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia. Elsevier Editora Ltda. 2011. 

 

8. MAGEE, D J. Avaliação Musculoesquelética. 5. Ed. – Barueri, SP: Manole, 2010. 

 

9. HAMILL, Joseph. Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 3ª ed. Barueri, 

SP. Manole, 2012. 

 

10. CAMPOS, M. Atividade Física Passo a Passo: Saúde Sem Medo e Sem 

Preguiça. Thesaurus Editora. 2002. 

 

11. HESPANHOL JUNIOR, Luiz Carlos; LOPES, Alexandre Dias. Reabilitação das 

principais lesões relacionadas à corrida. Revista CES Movimiento y Salud, São 

Paulo, v. 1, n. 1, p 18-28, 2013. 

 

12. FERREIRA, A. C. et al . Prevalência e fatores associados a lesões em corredores 

amadores de rua do município de Belo Horizonte, MG. Revista Brasileira 

Medicina e Esporte, São Paulo,  v. 18, n. 4, p. 252-255, Aug. 2012. 

 

13. TARTARUGA, L A P. Efeitos fisiológicos e biomecânicos do treinamento 

complementar de corrida em piscina funda no desempenho de corredores de 

rendimento. 2003. 138 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Educação Física, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. 

 

14. FUKUCHI, R K. Análise Cinemática da Fase de Apoio da Corrida em Adultos e 

Idosos Corredores.2007. 82 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Escola 

de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2007. 

 

15. Rodrigues J R, et al. Influência da aplicação de bandagem rígida na pressão 

plantar de corredores pronadores. MTP&RehabJournal 2014, 12:244-260. 

Disponível em URL: http://www.mtprehabjournal.com/files/v12nx/v12a03_pt.pdf.  

 

16. GUIMARÃES, G V. et al. Pés: devemos avalia-los ao praticar atividade físico-

esportiva? Revista Brasileira Medicina e Esporte. V. 6, n. 2, p. 57-59, Mar./Abr. 

2000. 

 

17. SILVA, L. C. B., OLIVEIRA, L. C. S. P. A. A Influência do Tipo de Pisada 

Como Fator Causador de Lesões em Atletas de Corrida de Rua em Brasília-

DF. Brasília – DF, 2011. Monografia, Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, 

Curso de Fisioterapia, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


