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RESUMO / ABSTRACT
A osteoartrose é uma das principais causas de dor articular e incapacidade, sendo a arti-
culação do joelho a mais comummente afetada. A evidência da possível associação entre a 
corrida recreativa e o desenvolvimento desta patologia é ainda controversa e parca, sendo 
este o objetivo deste trabalho. Dos 409 artigos da pesquisa inicial, quatro foram incluídos 
nesta revisão. Concluiu-se que a corrida recreativa não predispõe ao desenvolvimento 
de osteoartrose clínica ou radiográfica do joelho, parecendo ter, pelo contrário, um efeito 
protetor.

Osteoarthritis is a major cause of joint pain and disability, with the knee joint being the most com-
monly affected. The aim of this study is to investigate the evidence about the possible association 
between recreational running and the development of this pathology which is still controversial and 
sparse. Of the 409 articles in the initial research, four were included in this review. It was concluded 
that recreational running does not predispose to the development of clinical or radiographic knee 
osteoarthrosis, on the contrary, it seems to have a protective effect. 
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Introdução

A Osteoartrose (OA) é a doença 
articular degenerativa mais comum, 
estando a prevalência a aumentar.1,2 
Esta patologia constitui uma das 
principais causas de artralgia e inca-
pacidade e, embora possa acometer 
qualquer articulação, a articulação 
do joelho é a mais comummente 
afetada (≈12,4% da população por-
tuguesa).3 Múltiplos fatores de risco 
foram já identificados para o desen-
volvimento da OA: idade avançada, 
obesidade, sexo feminino, atividade 
laboral, existência de lesões articu-
lares prévias, etnia e fatores genéti-
cos.4,5 Todavia, a associação entre a 
atividade física, nomeadamente da 
corrida recreativa, e a OA do joelho 
ainda não foi estabelecida.6-10

Os potenciais benefícios para a 
saúde da prática de atividade física 
são inegáveis. Correr de forma 
recreativa melhora a saúde car-
diovascular (diminuindo o risco 
de hipertensão arterial e de 
eventos cardiovasculares)11-13,26, 

musculoesqueléticas (melhorando 
a densidade mineral óssea)14,26, 
respiratória, psicológica/neurológica 
(melhorando o humor e a cog-
nição)15-17,26, diminuindo ainda a 
mortalidade por todas as causas.18-20 
A ideia que a corrida está associada 
ao desenvolvimento de OA do joelho 
é comummente observada e está 
enraizada na população em geral, 
sendo frequentemente utilizada 
como desculpa para a sua não rea-
lização, mesmo constatando-se que 
a OA do joelho seja mais comum em 
indivíduos sedentários.21 

O risco de lesão articular do joelho 
varia consoante a atividade física e 
desportos praticados.22,23 Os estudos 
de Van Mechelen et al.24 e Van Gent 
et al.25 reportam uma incidência 
anual de lesões relacionadas com a 
corrida de 59 e 79%, respetivamente. 
Efetivamente, as lesões musculares, 
tendinosas, ligamentares e ósseas 
são comuns, sobretudo associadas à 
sobrecarga.26 Postulou-se que a OA 
do joelho se desenvolve após uma 
carga fisiológica excessiva sobre 

estruturas articulares normais ou 
após cargas fisiológicas normais em 
estruturas articulares comprome-
tidas (por exemplo, após lesão).27 
O pico de carga na articulação do 
joelho durante a corrida é de apro-
ximadamente três vezes maior ao 
observado durante a caminhada.28-30 
Contudo, os corredores não têm 
maior risco de OA do joelho que os 
não corredores, apesar de frequen-
temente experimentarem picos de 
carga articular mais elevados. O 
mecanismo do modo como as estru-
turas do joelho respondem indivi-
dualmente à dinâmica e padrões de 
cargas cíclicas durante a corrida, 
principalmente por períodos prolon-
gados, ainda não são claros, o que 
pode explicar esta diferença.

 Dado o facto da OA do joelho 
requerer frequentemente a substi-
tuição total da articulação e causar 
comprometimento grave da quali-
dade de vida do paciente, torna-se 
imperativo o esclarecimento da 
influência da corrida recreativa no 
desenvolvimento desta entidade, de 
forma a clarificar se os profissionais 
de saúde podem recomendar a sua 
prática. Assim, o principal objetivo 
deste trabalho foi estudar a evidên-
cia científica entre a prática de cor-
rida recreativa e o desenvolvimento 
de OA do joelho.

Métodos

Pesquisa nas bases de dados de 
Medicina Baseada na Evidência, 
National Guideline Clearinghouse 
(NGC), Canadian Medical Association 
Practice Guidelines InfoBase, Evidence 
based Medicine online, Guidelines Finder 
of National Electronic Library for Health 
do NHS Britânico, PubMed, The Cochrane 
Collaboration, Bandolier, DARE e nas 
referências bibliográficas dos artigos 
selecionados, de Normas de Orien-
tação Clínica (NOC), Meta-Análises 
(MA), Revisões Sistemáticas (RS) e 
Ensaios Clínicos Aleatorizados (ECA) 
de artigos publicados desde janeiro 
de 2009 até dezembro de 2019, na 
língua inglesa e portuguesa. Utiliza-
ram-se os termos MeSH ”Osteoarthri-
tis”, ”knee” e ”recreational run”.

Os critérios utilizados para a inclu-
são dos artigos nesta revisão foram 
definidos segundo o modelo PICO: 
População – Adultos (>18 anos); 



14 março 2021 www.revdesportiva.pt

Intervenção – Corrida recreativa; 
Controlo – Ausência de prática de 
corrida recreativa; Outcome – OA do 
joelho (clínica, radiográfica, cirúr-
gica). Foram usados como critérios de 
exclusão, artigos duplicados, artigos 
de opinião, artigos de revisão clás-
sica de tema ou sumários de sites na 
Internet, artigos redigidos noutras 
línguas, discordância com o obje-
tivo da revisão, estudos em modelo 
animal, realizados apenas em atletas 
federados e estudos que incluíram 
pacientes com lesões articulares 
prévias. Para avaliar a qualidade dos 
estudos e a força de recomendação 
foi utilizada a escala de Strength of 
Recommendation Taxonomy (SORT), da 
American Family Physicians.31

Resultados 

Dos 409 artigos iniciais, 4 preenche-
ram os critérios de inclusão: 3 RS, 
das quais duas com MA, e 1 estudo 
retrospetivo (ER) (figura 1).

O trabalho de Hansen P. et al.26 (2012) 
teve como objetivo rever a literatura 
existente, estudos in vitro e in vivo, 
sobre a possível associação entre a 
corrida e o desenvolvimento de OA 
do joelho e/ou da anca. Com base 
nos 16 artigos incluídos sobre OA do 
joelho, os autores concluíram que 
não existe associação ou relação 
causal entre a corrida de baixo-
-moderado volume e o desenvolvi-
mento de OA do joelho. A literatura 
existente é inconclusiva sobre a 
relação entre a corrida de alto 
volume e o desenvolvimento de OA. 
Fatores como o aumento da idade, 
a lesão articular prévia e o Índice 
de Massa Corporal (IMC) elevado 
estão, segundo os autores, associa-
dos a aumento do risco de desen-
volvimento de OA. Além disso, os 
resultados desta RS suportam ainda 

que os corredores mais velhos, na 
globalidade, são mais saudáveis que 
os não-corredores da mesma idade, 
pelo que a prática deve ser promo-
vida. De salientar como limitações 
do estudo a não possibilidade de 
exclusão de potencial viés de seleção 
e de poderem existir outras variáveis 
de confundimento que não foram 
tidas em conta nos estudos incluídos 
nesta revisão, tais como: o tipo de 
calçado utilizado, o tipo de passada, 
o tipo de piso onde foi praticada a 
corrida e o próprio limite temporal 
utilizado, já que a OA se desenvolve 
ao longo de um período prolongado 
no tempo. 

Kate A. et al.32 realizaram, em 2016, 
uma RS com MA cujo objetivo prin-
cipal era averiguar a existência da 
associação entre a prática de corrida 
e o desenvolvimento de OA do joelho. 
Para tal, compararam indivíduos adul-
tos expostos a qualquer forma de 
corrida ou jogging (incluindo despor-
tos relacionados com corrida, como 
triatlo e orientação) com indivíduos 
não corredores, no que respeita ao 
desenvolvimento de OA do joelho. Os 
outcomes incluídos foram: diagnóstico 
de OA do joelho, alterações radiográ-
ficas compatíveis com OA do joelho, 
cirurgia por OA do joelho, gonalgia e 
incapacidade associada a alterações 
da articulação do joelho. Com base 
nos 15 artigos incluídos os autores 
concluíram não existirem diferen-
ças estatisticamente significativas 
entre os corredores recreativos e os 
controlos no diagnóstico e alterações 
imagiológicas sugestivas de OA do 
joelho em 8 anos de follow-up [Odds 
Ratio (OR)=1.00 (95% CI, 0.27-3.68)]. 
Os autores denotaram um efeito 
protetor da corrida contra a cirurgia do 
joelho devido a OA [OR=0.46 (95% IC, 
0.30-0.71)]. Todavia, no que respeita à 
corrida de elevado volume, os autores 
verificaram aumento significativo do 

risco OA do joelho em cor-
redores federados quando 
comparados com os con-
trolos [OR=1.79 (95% CI, 
1.10-3.54)]. As limitações 
desta RS com MA devem-
-se ao facto da maioria 
dos estudos não especi-
ficarem o modo como foi 
feito o recrutamento dos 
mesmos (podendo existir 
um viés de seleção), não 
terem tido em conta o 

IMC, a existência de lesão prévia e 
haver uma enorme variedade no 
que diz respeito ao tempo, distância, 
intensidade e volume de exercícios 
realizados.

Eduard Alentorn-Geli33 e colabora-
dores publicaram, em 2017, uma RS 
com MA com o objetivo de avaliar a 
associação de OA da anca e joelho 
com a corrida e explorar a influên-
cia da intensidade da corrida nessa 
associação através da apresentação 
clínica ou de evidência de alterações 
radiográficas. Com base nos 25 
estudos incluídos na RS e 16 incluí-
dos na MA os autores concluíram 
que a corrida recreativa tem um 
papel protetor no desenvolvimento 
de OA da anca e do joelho, dado que 
a prevalência foi significativamente 
inferior nos corredores recreativos 
quando comparados com os con-
trolos ou os corredores federados 
(3.5% vs 10.2% vs 13,3%, respetiva-
mente). O OR de OA da anca e/ou 
do joelho entre corredores recrea-
tivos vs controlos foi de 0.66 (95% 
IC, 0.57-0.76, p=0.0001). Os autores 
verificaram que o estilo de vida 
mais sedentário, a longa exposição 
a corrida de elevado volume (> 15 
anos) e/ou elevada intensidade estão 
associados a maior risco de OA da 
anca e/ou joelho. Como limitações, 
este trabalho incluiu estudos muito 
heterogéneos e nos quais não existiu 
uma definição clara do grupo de 
controlo sedentário. Além disso, 
alguns corredores estiveram expos-
tos simultaneamente a outros tipos 
de desporto e o nível de corrida foi 
apenas adquirido por informação 
dos participantes e não por métodos 
quantitativos. 

O estudo retrospetivo de Lo, G. et 
al.34, de 2017, pretendeu avaliar a 
relação da corrida com o desenvolvi-
mento de gonalgia, outros sintomas 
de OA e alterações radiográficas de 
OA do joelho. O estudo decorreu ao 
longo de 10 anos, entre 2004 e 2014, 
tendo incluído 2637 participantes, 
55.8% do sexo feminino, média de 
idades de 64.3 anos e IMC médio de 
28.5 kg/m2. A avaliação dos outcomes 
foi feita através de questionários de 
avaliação de sintomas e registo de 
atividade física. Foram comparados 
corredores e controlos não corredores, 
tendo a intensidade da corrida sido 
categorizada em três níveis: baixa, 
média e alta. Os resultados revelaram 

Figura 1 – Diagrama da avaliação dos artigos incluídos 
na Revisão Baseada na Evidência (RBE).
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que não há risco aumentado de 
desenvolver gonalgia (0.83 vs 0.71, 
p=0.002) ou alterações radiográficas 
de OA do joelho (0.83 vs 0.78, p=0.01) 
ou outros sintomas de OA (0.81 vs 
0.64, p=0.0006) entre corredores vs 
não corredores, respetivamente. Deste 
modo, os autores concluíram que a 
corrida recreativa não parece agravar 
a sintomatologia ou o risco de alte-
rações radiográficas e consequente 
desenvolvimento de OA do joelho. A 
principal limitação deste trabalho, 
prendeu-se com o facto da variável 
em estudo, a corrida, ser apurada 
retrospetivamente, podendo ter sido 
influenciada pelo viés de participação 
e de informação (memória).

A análise dos artigos incluídos na 
revisão encontra-se resumida no 
Quadro I.

Discussão 

Dos quatro artigos incluídos nesta 
revisão, todos apoiam a inexistência 
de relação causal entre a corrida 
recreativa e o desenvolvimento de 
OA do joelho26,32-34, dois sugerem um 

efeito protetor da corrida recreativa no 
desenvolvimento de OA do joelho32,33 
e três estudos apontam os desportos 
federados como predisponentes ao 
desenvolvimento de OA do joelho.32,33

Estes dados são corroborados pelo 
estudo de Ross H. Miller e colaborado-
res35 (2014) que, embora não conclua 
que os corredores tenham um risco 
reduzido de OA do joelho em compa-
ração com os não corredores, oferece 
uma explicação biomecânica para a 
não existência desta associação. Os 
autores tiveram como objetivo com-
parar o pico de carga da articulação 
do joelho e a carga por unidade de 
distância (PUD) entre a caminhada 
e a corrida. Incluíram 14 adultos 
saudáveis (7 homens e 7 mulheres) 
que foram submetidos a caminhada e 
corrida a velocidades selecionadas. Os 
indivíduos incluídos eram saudá-
veis, recreativamente ativos e sem 
história de trauma no joelho. Os 
resultados mostraram que o pico de 
carga foi três vezes maior na corrida 
comparativamente à caminhada 
(8,02 vs 2,72 peso corporal, p<0,001), 
mas sem diferenças estatisticamente 
significativas na PUD (0,80 vs 0,75 

peso corporal por metro, p=0,098). 
Tal pode ser explicado pelo facto de, 
comparativamente à caminhada, 
a duração relativamente curta do 
contacto com o solo e a distância 
relativamente longa das passadas na 
corrida parecerem atenuar o efeito 
de altas cargas articulares de pico.

Por sua vez, a revisão não sistemá-
tica de Lefèvre-Colau, M. et al.36 (2016) 
que teve como objetivo determinar o 
papel da atividade física (desportos 
recreativos e federados) no desen-
volvimento de OA do joelho e anca, 
também corrobora os resultados 
obtidos na presente Revisão Baseada 
na Evidência (RBE). Da análise de 
31 artigos, 106380 indivíduos com 
idades entre 20-87 anos, os autores 
concluíram que a atividade física 
recreativa ou federada moderada, 
independentemente do tipo de 
desporto, não constitui risco consis-
tente para OA clínica ou radiográfica 
do joelho e anca (p>0.38). Contudo, 
alguns dos estudos incluídos nesta 
revisão não sistemática não fazem 
a distinção entre a OA do joelho ou 
anca, não clarificam qual a ativi-
dade desportiva praticada, nem o 

Quadro I – Resumo dos artigos incluídos. ER – Estudo Retrospetivo; FR – Fatores de Risco; IC – Intervalo de Confiança; IMC – Índice 
de Massa Corporal; MA – Meta Análise; NE – Nível de Evidência; OA – Osteoartrose; OR – Odds Ratio; RS – Revisão Sistemática.

Referência Tipo de 
estudo

População/Intervenção Resultados NE

Hansen, P.
et al.
(2012, EUA)26

RS 49 artigos incluídos
(n= 25276), idades entre 27-70 anos
Associação da corrida e OA do joelho (16 artigos) e OA 
da anca.
Outcomes: gonalgia, sintomas musculosqueléticos, 
edema, alterações imagiológicas de OA do joelho.

A literatura existente falha em apoiar uma associação 
ou relação causal entre corrida de baixo/moderado 
volume e OA;
A literatura existente é inconclusiva sobre a relação 
entre a corrida de alto volume o desenvolvimento de 
OA.

2

Kate, A.
et al. (2016, 
Inglaterra)32

RS/MA 15 estudos incluídos: 11 coorte (6 retrospetivos) e 4 
caso-controlo (n= 8753)
Adultos (27– 69 anos), expostos a qualquer forma de 
corrida ou jogging (incluindo desportos relacionados 
com corrida, como triatlo e orientação).
Outcomes: diagnóstico de OA do joelho, marcadores 
radiográficos de OA do joelho, cirurgia ao joelho devido 
a OA, gonalgia, incapacidade articular do joelho.

Não há diferença no diagnóstico de OA do joelho entre 
corredores recreativos e controlos da mesma coorte em 
8 anos de follow-up, OR=1.00 (95% CI, 0.27-3.68);
Os estudos sugerem um efeito protetor da corrida 
contra a cirurgia devido a OA do joelho, OR=0.46 (95% IC, 
0.30-0.71);
Houve aumento significativo do risco de diagnóstico de 
OA do joelho em corredores federados quando compa-
rados com os controlos, OR=1.79 (95% CI, 1.10-3.54).

1

Eduard, A.
et al. (2017, 
Espanha)33

RS/MA 25 artigos incluídos
7 coorte prospetivos e 18 caso-controlo
(n= 125810)
2 grupos (corredores vs não corredores)
Avaliados FR adicionais para OA: idade, sexo, peso, 
carga de trabalho ocupacional, lesão anterior, anos de 
exposição à corrida, nível de corrida (competitivo vs 
recreativo) e comparados quanto ao desenvolvimento 
de OA da anca ou joelho (clínica ou radiográfica) – OA 
joelho 19 artigos.

A prevalência de OA da anca e joelho foi de 13,3% 
(11.62-15.2) em corredores competitivos, 3,5% (3.38-
3.63) em corredores recreativos e 10,2% (9.89-10.58) nos 
controlos. OR para OA da anca/joelho entre corredores 
recreativos vs controlos foi de 0.66 (95% IC), p=0.0001;
O estilo de vida mais sedentário, a longa exposição 
(> 15 anos, p=0.01), a corrida de alto volume e/ou alta 
intensidade (p= 0.0001) estão associados a OA da anca 
e/ou joelho.

1

Lo, G. et al.
(2017, EUA)34

ER n=2637 participantes, 55.8% mulheres, idades entre os 
45 e 79 anos, IMC médio 28.5kg/m2

Avaliar a relação da corrida com o desenvolvimento de 
gonalgia, rigidez e alterações radiográficas de OA do 
joelho

Não há risco aumentado de desenvolver gonalgia 
(0.83 vs 0.71, p=0.002) ou alterações radiográficas de 
OA do joelho (0.83 vs 0.78, p=0.01) ou outros sintomas 
de OA (0.81 vs 0.64, p=0.0006) entre corredores vs não 
corredores respetivamente.

2
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volume da corrida. A elevada gama 
de idades dos participantes também 
poderá constituir um fator de 
confundimento, atendendo a que a 
idade avançada constitui por si só 
um fator de risco para o desenvolvi-
mento de OA do joelho.

Esta RBE apresenta algumas limi-
tações, nomeadamente o facto dos 
diferentes estudos incluídos apre-
sentarem metodologias muito hete-
rogéneas entre si, essencialmente na 
definição de corrida recreativa, na 
idade dos participantes, no período 
de follow-up e nos fatores de risco 
para OA do joelho avaliados. Ainda 
assim, a evidência científica disponí-
vel aponta para que a corrida recrea-
tiva, ao contrário do comummente 
defendido, não predispõe ao desen-
volvimento de OA clínica ou radio-
gráfica do joelho, parecendo ter, pelo 
contrário, um efeito protetor (SORT 
2A). Novos estudos, com metodolo-
gias melhor definidas e com maiores 
amostras, excluindo ou controlando 
a influência de outros fatores de 
risco para OA do joelho, como lesões 
anteriores, carga de trabalho ocupa-
cional, tipo de calçado e excesso de 
peso, serão necessários para cimen-
tar e corroborar de forma pragmá-
tica estes mesmos resultados. 

Em suma, atendendo à elevada 
prevalência da OA do joelho, bem 
como ao impacto negativo na 
qualidade de vida que ela acarreta, 
torna-se essencial o conhecimento 
dos principais fatores de risco 
associados ao seu desenvolvimento. 
Esta RBE demonstra que a corrida 
recreativa não predispõe ao desen-
volvimento de OA do joelho, tendo, 
pelo contrário, um efeito protetor, 
pelo que a sua prática deve ser reco-
nhecida como benéfica para a saúde 
global e osteoarticular da população 
e, subsequentemente, recomendada 
pelos profissionais de saúde.

Os autores declaram não terem conflitos 
de interesse, assim como declaram a 
originalidade do manuscrito e a sua não 
publicação prévia.
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