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“Todas as lesões deixam a dor na memória, com exceção da 
maior lesão, que é a morte, mata a memória juntamente com a 
vida." 
 

Leonardo da Vinci 
 



 

RESUMO 
 

 

O presente estudo tem como tema as incidências de lesões no futebol de campo, 
suas causas, tipos, fatores de riscos e possibilidades de prevenção e surgiu pela 
necessidade de entendermos como essas lesões ocorrem e de que forma podemos 
trabalhar para que possamos evitar danos aos praticantes.  O objetivo desse estudo 
é levantar dados existentes sobre as diferentes formas de lesões que ocorrem 
durante a prática do futebol de campo, tais como suas causas, tipos, gravidades, 
além de fatores que, interferem, de forma positiva ou negativa, no aparecimento de 
lesões no atleta de futebol e suas possíveis formas de prevenção. A realização 
deste estudo é baseada em revisão bibliográfica e a metodologia utilizada para o 
trabalho será de buscas de artigos no banco online de dados das mais variadas 
revistas científicas digitais especializadas. Além de utilizar de consultas a livros e 
artigos impressos que se relacionem ao tema. E serão utilizadas para a consulta as 
palavras: futebol, lesões e lesões esportivas. Este estudo inicia-se com uma 
abordagem geral do futebol e algumas variáveis físicas importantes para o 
entendimento do tema. Passa por uma revisão acerca das lesões esportivas em 
geral e aprofunda-se nas lesões do futebol com a verificação de causas, variáveis de 
localização anatômica da lesão, posição do jogador, mecanismo de ocorrência, 
idade, diagnóstico das lesões e gravidade da lesão. Por fim vemos alguns meios de 
prevenção para essas lesões. Pudemos perceber com a realização deste estudo a 
importância da caracterização dos fatores de risco , inclusive como forma preventiva, 
além de prestarmos atenção em todas as medidas preventivas no âmbito desportivo, 
como a realização de exames preventivos, elaboração de treinamentos corretos, uso 
de equipamentos adequados, além de fortalecimento muscular, treinamentos 
neuromusculares e proprioceptivos de acordo com a exigência do esporte. 

 

Palavras chaves: Lesão, Lesão desportiva e Futebol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O futebol é um dos esportes mais populares tendo praticantes em todos 

os cantos do mundo, com participantes de ambos os gêneros, de diversas faixas 

etárias e classes sociais. Segundo a FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association), há cerca de 200 milhões de praticantes registrados nesta modalidade 

em 208 federações associadas sendo que, cerca de 40 milhões desses praticantes 

são de mulheres que fazem parte do esporte em mais de 100 países no mundo.  

O futebol é um esporte coletivo, em que 22 jogadores, divididos em duas 

equipes disputam uma partida de 90 minutos de duração. A partida é disputada em 

um campo retangular com dimensões que variam entre 90 e 120 metros de 

comprimento e 45 a 90 metros de largura e o objetivo do jogo é marcar mais gols do 

que o time adversário (TEIXEIRA, 2003). 

No Brasil, apesar de inicialmente se caracterizar como um esporte de 

elite, o futebol se popularizou, a partir dos meados da década de 20, de tal forma 

que atinge hoje direta ou indiretamente, toda a população brasileira, participando da 

sociedade de uma forma mais efetiva do que supomos e desperta nas pessoas um 

desejo almejado por todos. (DAÓLIO, 2006). 

De acordo com Cohen et. al (1997), no futebol, os movimentos realizados 

são muito variáveis, e exigem a cada 6 segundos em média, uma mudança 

inesperada. O esporte envolve exercícios intermitentes, e tem a intensidade do 

esforço físico ligados ao posicionamento do atleta, qualidade do adversário e 

importância do jogo. Durante uma partida de futebol, os atletas precisam correr, 

saltar e fazer diversos movimentos de rotação com o corpo, além de os atletas 

estarem freqüentemente em contato físico com os adversários. Isto pode resultar em 

riscos constantes de lesões. (PINTO, AZEVEDO, NAVARRO, 2007). 

A lesão pode ser definida como uma ocorrência lamentável da vida 

cotidiana. As lesões vêm acompanhadas por custos físicos, emocionais e 

econômicos inevitáveis, como também, por perda de tempo e função normal. Lesão 

é, portanto, o dano em conseqüência de traumas físicos sofridos pelos tecidos do 

corpo. (WITHING e ZERNICKE, 2001) 
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Há diversos estudos feitos sobre a ocorrência de lesões no futebol, e a 

diferença entre os resultados encontrados é grande, devido à extensa quantidade de 

variáveis que podem ser encontradas. Essas variáveis podem ser dividas em dois 

grupos: as extrínsecas, como o ambiente, estado do campo, dos equipamentos, 

gênero, estado de saúde, treinos, motivação, entre outros; e as intrínsecas: relativas 

ao jogo especificamente, como movimentação, cabeceio, mudança de direção, entre 

outros (COHEN et. al 1997). Essas lesões acarretam em perdas para o atleta devido 

também ao tempo de inatividade proporcionado pela lesão, conforme citado por 

Fonseca et. al (2007). Gera, em casos de atletas profissionais, um prejuízo 

financeiro tanto para clubes quanto para o próprio jogador. O atleta de alto nível leva 

seu corpo a sacrifícios pela vitória e acaba indo além de seu limite e como 

conseqüência acaba sofrendo sempre com as lesões. 

No estudo realizado por Wong e Hong (2005),foi evidenciado que a 

incidência de lesões no futebol é maior do que em qualquer outro esporte, segundo 

o mesmo estudo. Esse fato já havia sido confirmado por Keller (1987), quando disse 

que na Europa, cerca de 50 a 60% das lesões esportivas ocorriam pela prática do 

futebol.  

Há na literatura algumas divergências no que se diz respeito à forma de 

como essas lesões são causadas. Fernandes (1994), diz que a maioria das lesões é 

causada durante a posse da bola, quando há o contato com o adversário. Já Cohen 

et. al (1997), mostrou que as lesões com contato só ocorreram em 40,7% dos casos 

de contato direto.  

As posições dos atletas também influenciam na incidência das lesões. Os 

goleiros estão menos suscetíveis às lesões enquanto meio campistas e atacantes 

possuem um maior número de lesões, de acordo com Cohen et. al. (1997). Freitas 

et. al. (2005) nos mostra que 60% das lesões ocorrem com jogadores de meio 

campo, enquanto 30% ocorrem nos jogadores que fazem parte da defesa e 10% 

ocorrem com os atacantes. 

Em relação aos locais de ocorrência de lesão, a grande maioria ocorre 

nos membros inferiores. (Keller 1987; Fonseca et.al 2007 e Wong e Hong 2005). 

Lesões na coxa, joelhos e tornozelos correspondem a 70,9% das ocorrências em 

atletas. (COHEN et. al 1997).  
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O futebol, portanto, como tema de grande apelo público, tanto para 

praticantes, amantes e para pessoas ligadas ao meio futebolístico, é objeto de 

estudo deste trabalho no que se refere às lesões que ocorrem durante a prática 

esportiva desta modalidade, assim como descobrir suas causas, tipos e 

conseqüentemente algumas formas de prevenção. Este estudo inicia-se com uma 

abordagem geral do futebol e aspectos fisiológicos envolvidos em sua prática, 

importantes para o entendimento do tema. Passa por uma revisão acerca das lesões 

esportivas em geral e aprofunda-se nas lesões do futebol com a verificação de 

causas, variáveis de localização anatômica da lesão, posição do jogador, 

mecanismo de ocorrência, idade, diagnóstico das lesões e gravidade da lesão. Por 

fim vemos alguns meios de prevenção para essas lesões. 

 

1.1. Objetivo 

 

O objetivo desse estudo é levantar dados existentes sobre as diferentes 

formas de lesões que ocorrem durante a prática do futebol de campo, assim como 

suas causas, tipos, gravidades, além de fatores que interferem, de forma positiva ou 

negativa, no aparecimento de lesões no atleta de futebol e suas possíveis formas de 

prevenção. 

 

1.2. Justificativa 

 

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo. É o esporte mais 

popular no Brasil, sendo praticado por milhares de pessoas de forma lúdica ou 

competitiva e há diversos estudos que demonstram o número elevado de lesões 

durante a prática esportiva. Este estudo justifica-se pela necessidade de 

entendermos como essas lesões ocorrem e de que forma podemos trabalhar para 

que possamos evitar danos aos praticantes, já que essas lesões prejudicam as 

equipes, em conseqüência da ausência dos atletas em partidas importantes, bem 

como o prejuízo financeiro para os clubes, no caso do futebol profissional. É 

relevante também no âmbito do futebol amador, uma vez que as lesões que 
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acometem seus praticantes acabam afastando-os, em sua maioria dos casos, de 

seu único momento de lazer. 
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2. METODOLOGIA 

 

A realização deste estudo é baseada em revisão bibliográfica e a 

metodologia utilizada para o trabalho foi de buscas de artigos no banco online de 

dados das mais variadas revistas digitais científicas especializadas, como o “The 

American Journal of Sports Medicine”, além da utilização de autores especializados 

no assunto, como Moisés Cohen. Além de consultas a livros e artigos impressos que 

se relacionem ao tema. E serão utilizadas para a consulta as palavras: futebol, 

lesões e lesões esportivas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Futebol de campo 

O futebol é um esporte coletivo praticado por duas equipes de 11 

jogadores cada, com um número variável de reservas, sendo permitidas três 

substituições por jogo em competições oficiais. Além dos jogadores há também a 

presença de quatro árbitros, sendo um árbitro principal, dois assistentes e um árbitro 

auxiliar. Cada partida é disputada em um campo retangular com dimensões que 

variam entre 90 e 120 metros de comprimento e 45 a 90 metros de largura. O jogo é 

disputado em dois tempos de 45 minutos cada, com 15 minutos de intervalo entre os 

tempos. O objetivo do jogo é marcar o maior numero de gols possíveis e impedir que 

o seu adversário também marque gols. O jogador deve conduzir a bola 

preferencialmente com os pés, e com exceção do goleiro, nenhum outro jogador 

pode tocar a bola com as mãos (TEIXEIRA, 2003). 

O esporte é um dos mais populares do mundo, sendo praticado em todo o 

planeta. Existem 208 países diferentes associados junto à entidade da FIFA, número 

esse que é maior do que o de países associados ao COI (Comitê Olímpico 

Internacional) com 202 filiados e do que a ONU (Organização das Nações Unidas) 

com 192 países membros. O número de praticantes ultrapassa os 200 milhões em 

todo o mundo, o que corresponde aproximadamente 3% da estimativa da população 

mundial, que é de cerca de 06 bilhões de habitantes. 

Reis (2006) classifica o futebol como o esporte coletivo de maior sucesso, 

e atribui a isso, o fato de o esporte possuir uma característica mimética que propicia 

ao seu público, situações de elevada tensão pela possibilidade das decisões a 

serem tomadas pelos jogadores e pela equipe. Essa tensão elevada aguça no 

indivíduo muita expectativa e ansiedade pelo desfecho da ação dos atletas e equipe, 

o que prende o espectador ao jogo.  

Segundo Freire (2006), o futebol é um esporte que se organiza em torno 

de um conjunto particular de movimentos que expressa as idéias e os sentimentos 

individuais, pela manipulação feita pelo jogador, da bola, com os segmentos 

corporais, excetuando os membros superiores. No futebol, todas as relações que se 

criam entre os jogadores com seus companheiros e com o público, dependem da 

bola. Todas as habilidades motoras que o jogador precisa exercer, em sua maior 

parte, são coordenadas em função de controlar a bola, no intuito de estabelecer 
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através dela, relações com os outros. Ele classifica as principais habilidades 

específicas para a prática do futebol em: finalização, passe, controle da bola, 

condução, desarme, lançamento, cruzamento, defesas (goleiro) e cabeceio. 

Concorda-se que, a execução destes fundamentos no futebol atual, está 

mais rápido e intenso se comparado às décadas passadas. As exigências físicas 

que recaem sobre o jogador de futebol atual durante o jogo, são inesperadas, 

intensas e das mais variadas formas, o que exige do atleta condições físicas 

perfeitas (SILVA et. al., 1997).  Cohen et. al. (1997), já salientava essas mudanças, 

quando disse em seu estudo, que o futebol vinha sofrendo muitas mudanças no 

decorrer dos anos, devido às exigências físicas cada vez maiores que levam os 

atletas a trabalharem perto dos seus limites físicos. 

Analisando estas mudanças constantes nas condições de jogo durante 

uma partida de futebol, verifica-se que elas acontecem em função da bola e dos 

jogadores, e para cada situação o jogador deve decidir corretamente qual ação ele 

irá realizar, alem de se preocupar com a execução correta da ação. O êxito no 

futebol, portanto, depende da integração das habilidades motoras e cognitivas do 

atleta (CAMPOS, 2004). 

Tais habilidades, que estão relacionadas diretamente à grande 

complexidade fisiológica do futebol, com ações específicas que possuem enorme 

diversidade de esforço. Devido a isso, o futebolista tem que privilegiar nos seus 

treinos aspectos distintos, como o desenvolvimento de força explosiva, velocidade, 

além de resistência anaeróbia e aeróbica (SANTOS E SOARES, 2001). 

Segundo Guerra, Soares e Buruni (2001), uma partida de futebol envolve 

aproximadamente 88% de atividades aeróbias e, os 12% restantes, atividades 

anaeróbias de alta intensidade. Os jogadores percorrem, durante um jogo de futebol, 

aproximadamente 11 quilômetros, e em geral, a distância percorrida depende da 

qualidade do oponente, de considerações táticas e da importância do jogo. A 

distância percorrida pelos jogadores de meio-campo (10,2 a 11 km) é maior, 

significativamente, que a dos zagueiros (9,1 a 9,6 km) e atacantes (10,5 km). 

Silva et. al. (2002), nos mostra que o futebol atual é dinâmico e o atleta 

precisa ter: eficiente sistema transportador de oxigênio; boa capacidade de tolerar o 

exercício de longa duração sem fadiga excessiva; boa endurance anaeróbia aláctica 

e láctica para compensar os movimentos explosivos e de velocidade prolongada; 
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nível adequado de gordura corporal; ser veloz e ágil; boa habilidade para saltar. Ele 

afirma ainda que, o equilíbrio desses requisitos físicos concomitantes aos aspectos 

técnicos e táticos, dará ao atleta as condições necessárias para o rendimento 

compatível com as exigências do futebol moderno.  

 

3.2. Lesões Desportivas 

De acordo com Perroni e Alonso (2006), os estudos consideram uma 

lesão no esporte, qualquer ato que cause traumas contra o corpo suficiente para 

requerer primeiros-socorros, tratamento médico, acionamento da companhia de 

seguros ou pela perda de pelo menos uma parte da atividade esportiva ou dia de 

aula.     

De acordo com Flegel (2008), lesões são classificadas geralmente 

levando-se em consideração as suas causas e o tempo que levam para ocorrer.  

Em relação às causas, a lesão pode ser: de compressão; quando ocorre 

um impacto em uma parte especifica do corpo que provoca sangramento, hematoma 

profundo ou superficial; fraturas ósseas ou lesões articulares; de tensão; ocorre 

quando um tecido é estendido além do seu limite funcional; e maceração; causada 

pelo atrito entre duas superfícies, como por exemplo, o atrito entre o solo e a pele do 

atleta (FLEGEL, 2008).  

De acordo com o tempo para desenvolvimento, classificam-se as lesões 

em lesões agudas, que ocorrem subitamente como resultado de um mecanismo 

específico de lesão; e lesões crônicas que se desenvolvem por um período de várias 

semanas e normalmente são causadas por lesão repetida (FLEGEL, 2008). 

As lesões desportivas podem acontecer em decorrência de competições 

atléticas, mas ocorrem também em decorrência de atividades lúdicas esportivas. 

Esses problemas surgem quando há exigências de esforços aos quais os 

participantes não estão fisiologicamente e psicologicamente preparados. Isso requer 

do praticante uma educação na prevenção de possíveis complicações médicas ou 

lesões (LIPPO e SALAZAR, 2007).  

Em relação a lesão muscular, Hamill e Knutzen (1999) a definem como 

uma micro lesão com pequenas lesões nas fibras musculares.  Diz ainda que, os 

músculos que correm maior risco de sofrerem lesões são os músculos biarticulares, 
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os que limitam a amplitude de movimento em um exercício e aqueles que são 

usados excentricamente. 

É importante identificar aqueles indivíduos com riscos de sofrerem lesões 

musculares e pode-se fazer isso levando em conta três fatores. Em primeiro lugar, a 

probabilidade de ocorrência de uma lesão aumenta com a fadiga muscular, pois com 

a fadiga o sistema neuromuscular perde a capacidade de controlar as forças 

impostas ao sistema. Em segundo lugar, a falta de tempo para a recuperação pode 

causar no individuo uma distensão muscular por este iniciar uma pratica com 

músculos enfraquecidos por causa de uso recente.  Em terceiro lugar, ao realizarem 

uma tarefa isolada pela primeira vez, indivíduos treinados ou até mesmo não 

treinados, provavelmente sentirão dor, que pode ser um indicativo de lesão 

(STAUBER apud  HAMILL E KNUTZEN, 2008). 

A definição exata das lesões desportivas confronta com diversos 

aspectos, como tempo de prática da atividade física, gênero, natureza da 

modalidade, idade da iniciação e histórico de lesões (DOMINGUES et al., 2005).  

De acordo com o tempo de prática, Barbosa e Carvalho (2008), apontam 

que o número de atletas lesionados aumenta à medida que o tempo de participação 

em jogos oficiais vai crescendo. Ou seja, quanto maior o tempo de participação em 

jogos oficiais, maior o número de lesões. Segundo o que foi encontrado nos estudos 

de Cohen et. al. (1997), as equipes que atuaram um maior número de vezes, 

apresentaram maior frequência na incidência de lesões ortopédicas, que pode ser 

justificada pela maior exposição ao risco de lesão (número de jogos), além dos 

fatores psicológicos relacionados a esse excesso de jogos e de partidas decisivas.  

Conforme análise feita por Freitas et. al (2005), com 20 atletas do sexo 

masculino e idade entre 15 e 18 anos, atletas titulares são mais suscetíveis a lesões. 

Tal fato se deve à maior exposição dos titulares quanto à exposição aos riscos. 

Soares apud Almeida (2009) relata também que atletas com histórico de lesões 

anteriores têm maior possibilidade de voltarem a sofrer com novas lesões. 

Entre os gêneros há diferença anatômica e por isso, há diferença nos 

índices de lesões entre os sexos. Até os 12 anos de idade a probabilidade de lesões 

é a mesma em ambos os sexos, mas a partir daí o sexo masculino está mais 

suscetível às lesões. Contudo, o risco de lesões osteo-articular é maior no gênero 

feminino devido à menor massa muscular (HORTA apud ALMEIDA 2009).  
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Weineck apud Lippo e Salazar (2007), aponta os atletas do sexo 

masculino com maior predominância de lesões devido à sua força muscular, que em 

geral é maior que no sexo feminino e pelo fato de seus discos de crescimento 

fecharem mais tarde. 

Nos estudos de Lippo e Salazar (2007), realizado com 210 pacientes de 

uma clínica de fisioterapia, com lesões oriundas de práticas esportivas, o achado no 

que se diz respeito à distribuição em relação ao gênero foi de 182 (86.7%) 

representantes do sexo masculino e 28 (13.3%) representantes do sexo feminino.  

O risco de lesões nos esportes coletivos é aumentado quando comparado 

ao número de lesões nos esportes individuais. A explicação para isso se deve a 

fatores como o contato com o adversário, tipos de pisos e variedade do nível de 

habilidade e técnica dos competidores (MANOLE apud DOMINGUES et. al. 2005). 

Lippo e Salazar (2007), em seu estudo com 210 atletas lesionados durante prática 

esportiva, demonstrou que os esportes coletivos são maiores causadores de lesões 

do que esportes individuais em geral.  

Lippo e Salazar (2007), afirmam que o período mais crítico de lesões é na 

infância e adolescência, devido à situação de mudança hormonal, principalmente na 

primeira arrancada do período puberal, e ressalta a importância, portanto, de 

submeter às crianças a um teste de aptidão física antes de receber um treinamento. 

Eles sustentam essa afirmação citando March et. al. (1999), que em seu estudo com 

220 crianças e adolescentes, com idades de seis a quinze anos, mostrou que 30,9% 

tiveram lesões graves em consequência à prática de atividades esportivas, entre 

elas fraturas de tornozelo, cotovelo, pernas, pés e torções de joelho e tornozelo.  

Além desses estudos, Lippo e Salazar (2007), encontram achados 

parecidos, como os de Briscoe (1985), que registrou 346 casos de lesões esportivas 

em crianças no Eton College Sanatorium, em Londres. Essas lesões foram 

classificadas em quatro grupos: pequenas lesões na cabeça; lesões dos tecidos 

moles; fraturas e deslocamentos e lesões na visão. O Futebol representou 75% de 

todas essas lesões, com exceção às lesões nos olhos. Resultados semelhantes aos 

de Turz e Crost (1986), citados também por Lippo e Salazar (2007), mostra que 

foram atendidas no French Health District 789 crianças até 15 anos em decorrência 

de lesões esportivas, o que representa 11% do total de todos os acidentes. 
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O risco de lesões aumenta proporcionalmente de acordo com o aumento 

de movimentos, frequência de sessões e intensidade. Quando elevamos a 

velocidade dos movimentos, em função da mudança rápida de direção e em razão  

da progressão da contração do foco em grupos musculares menores, o risco de 

lesões também se torna maior.  O risco associado à atividade física quando se tem 

condições ambientais extremas, como excesso de calor ou de frio, também se eleva 

(HOWLEY e FRANKS, 2008). 

              

                FIGURA 1 - Modelo detalhado para a causa das lesões (ADAPTADO de ALMEIDA, 2009).  

 

3.2.1 Tipos de Lesões Desportivas 

 

Alter (1999) afirma que, em geral, o trauma (lesões) se encaixa em duas 

principais categorias: lesões crônicas ou sobrecarga, que ocorrem quando um 

músculo é forçado a realizar trabalho de intensidade ou duração desabituada; e 

lesões agudas ou repentinas, que são o resultado de  forças mecânicas fortes que 

agem brevemente sobre os tecidos musculares, rompendo vasos sanguíneos e 

fibras musculares.  

Flegel (2008) também usa a divisão de categoria das lesões em lesões 

agudas e crônicas. São exemplos de lesões agudas as contusões, abrasões, 

perfurações, entorses, distensões, rompimentos de cartilagens, fraturas, luxações e 

sub-luxações. Ela define cada uma das lesões agudas da seguinte forma: 
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 Contusão: lesão resultante de um golpe direto no músculo, danificando 

tecidos e capilares (Fig. 2). 

 As abrasões ocorrem quando um tecido é lesionado em decorrência de atrito 

ou raspagem (arranhões e escoriações).  

 Perfurações são ferimentos causados quando há um rompimento da pele e/ou 

órgãos internos, normalmente causados no esporte por pregos ou lascas de madeira 

do local de prática.  

 Cortes podem ocorrer de diversas formas: lacerações (cortes ou rasgos 

causados por golpe de objeto não cortante), incisões (cortes causados por objetos 

cortantes, como vidro ou metal - Fig. 3) e avulsões (ruptura total do tecido, como o 

arrancamento da extremidade do lóbulo da orelha).  

 Entorses são lesões causadas por ruptura ou estiramento nos ligamentos em 

conseqüência a um mecanismo de compressão ou torção. São classificados de 

leves a graves (grau I, II e II). Em uma entorse leve algumas das fibras do ligamento 

são estiradas podendo romper um número pequeno de fibras, enquanto as entorses 

moderadas envolvem o estiramento e maior ruptura em algumas fibras ligamentares, 

porém, partes do ligamento continuam intactas; já nas entorses graves, um 

ligamento se rompe por completo (Fig. 4). 

 Distensões: lesão por estiramento ou ruptura, assim como a entorse, mas 

ocorre nos músculos e tendões. Também classificadas de acordo com a gravidade 

(grau I, II e III) (Fig. 5). 

 Ruptura de cartilagem: ruptura da cartilagem causada por torção ou 

compressão dos ossos de uma articulação que desencadeia uma contusão ou 

rompimento da cartilagem. 

 Fraturas: quebra de um osso por compressão, torção ou pancada violenta. 

Pode ser fechada (quando não se projeta para fora da pele – Fig. 6) ou exposta 

(quando um osso perfura a pele). 

 Luxação e sub-luxação: quando os ossos saem da sua posição quando uma 

articulação é atingida ou torcida. Quando há uma luxação ou sub-luxação os tecidos 

moles ao redor são lesionados. Na luxação os ossos permanecem fora do lugar ate 

que seja reposicionado por alguém, já na sub-luxação o osso sai do lugar, mas 

imediatamente volta à posição. 
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      FIGURA 2 – Contusão (FLEGEL, 2008)                FIGURA 3 – Corte por incisão (FLEGEL, 2008) 

                    

FIGURA 4 – Entorse (FLEGEL, 2008)                       FIGURA 5 – Distensão muscular (FLEGEL, 2008) 

                                                 

                                         FIGURA 6 – Fratura fechada (FLEGEL, 2008) 
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São exemplos de lesões crônicas a distensão muscular crônica, a 

tendinite, a bursite, as fraturas por estresse, e a osteoartrite (FLEGEL, 2008). 

Definidas por ela desta forma: 

 Distensão muscular crônica: se desenvolve ao longo de semanas ou meses. 

Não ocorre em decorrência de episódio isolado, ao contrário da distensão aguda. 

 Bursite: Inchaço ou dor na bursa em decorrência de golpes ou irritações 

repetidas. 

 Tendinite: Irritação dos tendões causada por estiramento ou uso excessivo. 

Assim como entorses e distensões, pode ser classificada como leve, moderada e 

grave (Grau I, II e III). 

 Fratura por estresse: fraturas nos ossos causados por estresse ou choques 

repetidos. 

 Osteoartrite: desgaste dos ossos ao longo de vários anos. Pode ocorrer em 

um período mais curto devido à lesões traumáticas. 

Outro ponto de vista sobre as lesões esportivas é tratado por Delazeri 

(2008), quando relata sobre as lesões do aparelho locomotor, como sendo as 

complicações mais frequentes da prática esportiva. Ele as divide em duas 

categorias: macro-traumáticas e micro-traumáticas. As macro-traumáticas são 

aquelas que originam uma lesão específica como entorse de tornozelo ou fratura a 

partir de um episódio isolado e definido. Já nas micro-traumáticas, agrupam-se as 

que, através de esforços repetitivos, como treinos intensivos ao longo do tempo, 

resultam em lesões inflamatórias com intensidade progressiva, como tendinites e 

fraturas por estresse. 

Como um esporte cada vez mais popular, o futebolista vem sofrendo cada 

vez mais lesões traumáticas, devido ao intenso contato físico, movimentos curtos, 

rápidos e não contínuos, tais como mudanças de direções repentinas, 

desaceleração e aceleração (PALACIO et. al., 2009).  
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3.3  Lesões no Futebol  

 

O futebol força vem ganhando o lugar do chamado futebol arte e essa 

mudança vem exigindo do atleta um maior esforço físico. Pelo fato de eles 

necessitarem trabalhar mais próximo de seus limites de exaustão, ficam mais 

suscetíveis ao acometimento de lesões durante a prática do futebol (COHEN et. al., 

1997). 

Segundo Barros e Guerra (2004), o número cada vez mais crescente de 

praticantes desse esporte, combinados ou isoladamente a fatores como: inicio das 

atividades competitivas cada vez mais precoces, aumento da carga de treinamentos 

e da frequência de jogos e falta de utilização de material de proteção adequado, 

podem contribuir para o aumento da frequência de lesões nos atletas de futebol.  

Hong e Young (2005), afirmam que no futebol há uma alta taxa de lesões. 

Taxas essas, que superam outros esportes, tais como hóquei, voleibol, handebol, 

basquetebol, rúgbi, cricket, badminton, esgrima, judô, boxe, ciclismo e natação, 

como mostrado na Fig 7. 

 

FIGURA 7 - Percentual de lesões por modalidade (LIPPO e SALAZAR 2007) 

 

As lesões no futebol estão relacionadas de acordo com suas variáveis, e 

pode-se dividi-las em dois grupos distintos: 1) intrínsecas; que se relacionam com as 

situações inerentes ao jogo, como mudança de movimentos, corridas, cabeceios, 

saltos; 2) extrínsecas; que se relacionam com o estado do campo e acessórios, 

condições físicas e de saúde, quantidade de jogos, gênero, idade, psicológico, 

treinamento (COHEN et. al., 1997). 
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Miranda e Brunelli (2005), citando os estudos publicados por Ekstrand em 

1982, 1983 e 1989, dizem que o resultado da análise da incidência de lesões no 

futebol é influenciado de acordo com cada grupo que virá a ser estudado, devido às 

características distintas destes, do ponto de vista psicológico, condicionamento físico 

e faixa etária. Isso influencia diretamente no risco de lesões visto que as 

circunstâncias sob as quais uma partida de futebol é disputada mudam de acordo 

com a população. 

Vários fatores devem ser levados em consideração para análise das 

ocorrências das lesões no futebol. Alguns desses fatores que podem ser 

considerados são: localização anatômica da lesão, posição do jogador, mecanismo 

de ocorrência, idade, diagnóstico das lesões e gravidade da lesão. 

De acordo com alguns autores, como Hong e Young (2005), a maior 

incidência de lesões no futebol ocorre nos membros inferiores. Informação essa que 

é apoiada por Passos (2007), quando diz que as lesões no futebol ocorrem com 

maior predominância nos tecidos moles e articulações e com maior frequência nos 

membros inferiores. Cohen et. al. (1997), mostrou em seus estudos com jogadores 

de 8 times da elite brasileira, com idade média de 22,4 anos apresentando uma 

média de 964 lesões  por ano em um período de 3 anos, que 72.2% das lesões 

ocorreram nos membros inferiores, enquanto 16.8% foram de tronco e cabeça e 6% 

nos membros superiores, com predomínio das lesões em coxa (34,5%), tornozelo 

(17,6%) e joelho (11,8%).  

Estas estatísticas são corroboradas por outros estudos, como no de 

Miranda e Brunelli (2005), que foi feito em uma equipe do futebol mineiro com 56 

jogadores, onde 42 atletas sofreram 93 lesões no período estudado, e mostrou que 

86% das lesões foram nos membros inferiores, 6.4% na região do tronco, 6.4% nos 

membros superiores e 1.2% na cabeça e face. Raymundo (2005), em pesquisa com 

44 jogadores do Esporte Clube Pelotas, encontrou 37 jogadores que sofreram 

lesões na temporada de 2003, sendo estas lesões ocorrendo principalmente nos 

membros inferiores (88.1%), tronco (8.3%) e membros superiores (3.6%) (Tab. 1). 
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TABELA 1 – Distribuição das lesões, segundo a localização anatômica. 

 

 

COHEN et.al 

1997 

MIRANDA e BRUNELLI 

2005 

RAYMUNDO 2005 

Nº de lesões 964 93 84 

 

Lesões nos 

membros 

superiores (%) 

 

 

6 

 

 

6,4 

 

 

3,6 

 

Lesões no 

tronco e 

cabeça (%) 

 

 

16,8 

 

 

7,2 

 

 

8,3 

 

Lesões nos 

membros 

inferiores (%) 

 

 

72,2 

 

 

86 

 

 

88,1 

 

Quando se leva em consideração as posições dos jogadores, em estudo 

realizado com 214 atletas de oito equipes do futebol brasileiro durante 4 

temporadas, que totalizou um numero de 964 lesões, percebe-se que os goleiros 

são menos suscetíveis às lesões quando comparados à atacantes e meio-

campistas, (COHEN et. al 1997) (Fig. 8). Selistre et. al. (2009), mostra em seus 

estudos realizados com 1122 atletas de 16-20 anos, em que se encontrou um 

número de 170 lesões que, existe uma incidência maior de lesões em jogadores de 

meio campo (42,4%), seguidos pelos laterais (20,6%), atacantes (17,6%), 

defensores (12,9%) e goleiros (6,5%).  

Já no estudo de Palacio et. al. (2009), realizado com 90 jogadores 

durante o período de 2003 a 2005 em um clube de segunda divisão do futebol 

brasileiro, afirmou não haver diferenças significativas quando se comparou o número 

de lesões sofridas pelos atacantes (36.8%), os zagueiros (26.6%) e meias (20%). 

Porém, encontrou-se diferenças entre laterais (10%) e goleiros (6.6%) quando 
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comparados aos atacantes, zagueiros e meias. Já Raymundo (2005) em seu estudo 

com 44 jogadores do ECP (Esporte Clube Pelotas) afirmou que os laterais, 

atacantes e goleiros foram os que mais apresentaram lesões durante a temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 – Distribuição da frequência das lesões, segundo a posição dos jogadores de oito equipes 

de futebol do Brasil (COHEN et. al., 1997) 

 

Cohen et.al. (1997), afirma que 40,7% das lesões ocorrem em 

decorrência de contato direto com o adversário e que 59.3% ocorrem sem o contato 

direto com o adversário. Já no estudo de Chomiak et. al apud Villardi (2004) com a 

finalidade de analisar os fatores relacionados com a ocorrência de lesões em atletas 

de futebol, observou-se que o trauma foi o agente responsável por 81.5% das 

lesões, enquanto os demais ocorreram por overuse1. No estudo de Vieira et. al. 

(2005) com 140 atletas que lesionaram o ligamento cruzado anterior durante a 

prática do futebol, verificou-se que 29% das lesões foram decorrentes de contato 

direto, ou seja, choque com outro jogador (Tab. 2). 

Quanto ao diagnóstico da lesão há, na literatura, estudos controversos 

sobre qual o principal tipo de lesão, e os resultados quanto a esta análise dependem 

                                                           

1
 Overuse: definida como um problema ortopédico no sistema músculo-esquelético, que se inicia 

devido a exposição do tecido às forças repetitivas e de grande magnitude. (disponível em: 

<http://www.educacaofisica.com.br/glossario_mostrar.asp?id=1064> acesso em: 24/06/2010 
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da população estudada. Porém, segundo Miranda e Brunelli (2005), há dados na 

literatura de que entorses no joelho e tornozelo são as lesões com maior número de 

prevalência.   

 

TABELA 2 – Distribuição das lesões, segundo mecanismo de ocorrência 

 

 

COHEN et.al 

1997 

CHOMIAK et. al. apud 

VILLARDI 2004 

VIEIRA 2005 

Lesões com 

contato direto 

40,7% 81,5% 29% 

 

Lesões sem 

contato direto 

 

 

59,3% 

 

 

18,5% 

 

 

71% 

 

Numa população de 42 atletas que tiveram lesões, de um total de 56 

jogadores pesquisados no estudo de Miranda e Brunelli (2005), entorses foram 

responsáveis por 50% do total de lesões ocorridas durante a pré-temporada, 

seguidas por distensão 33,3% e contusão com 11,1%. Já no período de temporada, 

contusão representou 38,6% das lesões, seguida por entorse (26,6%) e distensão 

(20%). 72,4% destas entorses ocorreram no tornozelo e 24,1% no joelho. As 

distensões afetaram em 62,1% dos casos a região do quadril/coxa, sendo o 

quadríceps responsável por 23,8%, adutores do quadril 23,8%, isquiotibiais 9,8% e 

íliopsoas 4,7%. Já no estudo de Barbosa e Carvalho (2008), dos 10 atletas que 

relataram lesões, num total de 19 lesões, observou-se que a de maior incidência foi 

a distensão na coxa (68,4%), seguida por entorse do joelho ou luxação (10,5%).  

O estudo de Selistre et. al. (2009), que encontrou 170 lesões, as 

ocorrências foram divididas da seguinte forma: 64 (37,6%) lesões musculares, 52 

(30,6%) contusões, 40 (23,5%) entorses, 7 (4,1%) tendinites, 5 (2,9%) luxações e 2 

(1,2%) fraturas. E finalmente, num estudo feito com 8 times do futebol brasileiro, que 

apresentou uma média de 964 lesões  por ano no período de 3 anos, foi relatado a 

ocorrência em relação ao diagnóstico:  lesões musculares (39,2%), seguidas das 

contusões (24,1%), entorses (17,9%), tendinites (13,4%) e, finalmente,das fraturas e 

luxações (5,4%) (COHEN et. al. 1997). 
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Em relação ao aspecto de gravidade das lesões, Fuller et. al. (2005) 

define gravidade da lesão como o número de dias que se passam entre a data da 

lesão até a data do retorno do jogador à participação plena no treinamento do time e 

disponibilidade para ser selecionado para o jogo.  

Quanto a isso, 56,9% das lesões permitiram ao atleta voltar em menos de 

07 dias às suas atividades, enquanto para 39,4% foram necessários de 7 a 30 dias 

até a volta do atleta e 3,7% mantiveram o jogador afastado por mais de 30 dias de 

suas funções (COHEN et. al., 1997).  

Já Delazeri et. al (2008), não encontrou os mesmos resultados em seus 

estudos com 40 jogadores, onde encontrou que, 31,25 % dos atletas tiveram seu 

retorno em até 7 dias, 50% retornaram ao esporte de 7 a 30 dias e 18,75% 

retornaram apenas após 30 dias. 

 

TABELA 3 – Distribuição das lesões, segundo gravidade das lesões 

 

 

COHEN et.al 1997 DELAZERI et. al. 2008 

< 7 dias 56,9% 31,25% 

 

>7<30 dias 

 

 

39,4% 

 

50,0% 

>30 dias 3,7% 18,75% 

 

No estudo realizado por Barbosa e Carvalho (2008), foi focado um outro 

ponto importante em relação as lesões no futebol: as lesões em treinamento e jogos.  

Em seus estudos realizados com 30 jogadores do Ipatinga Futebol Clube onde 10 

atletas relataram 19 problemas com lesões, pode-se notar que 60% dos atletas 

afirmaram que suas lesões ocorreram apenas durante os jogos e 30% relataram que 

suas lesões ocorreram durante os treinamentos e jogos, e apenas 10% dos 

lesionados disseram que suas lesões ocorreram apenas durante o treinamento. Eles 

buscam confirmação nos resultados dos estudos de Stewien e Camargo realizado 

em 2005, que afirmam que a maioria (68%) das lesões ocorre durante os jogos.  

 



29 

 

3.4 Prevenção de lesões no futebol de campo 

 

Segundo Hernandez (2006), a caracterização dos fatores de riscos, sejam 

eles extrínsecos ou intrínsecos, são o primeiro passo para a introdução de um 

programa de medidas preventivas, que passa, obrigatoriamente, pela compreensão 

do mecanismo da lesão. 

As medidas preventivas no âmbito desportivo englobam todos os 

aspectos que visam prolongar e manter uma qualidade de saúde em um nível 

melhor. Podem-se considerar esses aspectos em três níveis de prevenção: 

Prevenção primária (educação, desenvolvimento da personalidade, nutrição, 

habitação, entre outras; além de cuidados que vise diminuir a probabilidade da 

redução de acidentes, como seleção do equipamento e programação do treino); 

prevenção secundária (diagnóstico precoce e tratamento eficaz) e prevenção 

terciária (prevenção da cronicidade, reincidência das lesões e recuperação do atleta) 

(HORTA, 1995 apud ALMEIDA, 2009).(Fig. 9) 

 

               

FIGURA 9 – Ações de prevenção das lesões desportivas (adaptado de Horta, 1995 apud ALMEIDA, 

2009).  

 

Muitos autores têm feito descrições sobre os fatores de riscos para as 

lesões no futebol e discutido as possibilidades de prevenção das mesmas, como o 
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aquecimento com maior ênfase no alongamento, reabilitação adequada com tempo 

para recuperação, treinamento proprioceptivo, equipamentos de proteção, campos 

em boas condições e respeito às regras do jogo (JUNGE, 2002). 

Segundo Almeida e Jabur (2007) pág. 338:  “alongamento é o termo 

usado para descrever os exercícios físicos que aumentam o comprimento das 

estruturas dos tecidos moles e, consequentemente, a flexibilidade”. O alongamento 

recebe uma atenção especial no que diz respeito à prevenção de lesões. Geoffroy 

(2001) apud Araújo et. al. [200?] pág. 5 afirma que: 

 

Os exercícios de alongamento possuem um papel preventivo importante, 
pois preparam a musculatura, favorecem a recuperação, evitam problemas 
musculares, articulares, tendinosos e circulatórios, aprimoraram a 
mobilidade e a flexibilidade, têm um papel anti-stress, permitem a obtenção 
do bem-estar e melhoram a consciência corporal, o gesto técnico e o 
desempenho. 
 

Alter (1999) apud Araújo et. al. [200?] pág. 5  concorda com estes 

aspectos citados. Ele entende que:  

 

Os exercícios de alongamento podem maximizar o aprendizado, a prática e 
o desempenho de um atleta. O alongamento possui benefícios como: 
amplia o relaxamento físico e mental, promove o desenvolvimento da 
consciência do próprio corpo, reduz o risco de lesões, reduz o risco de 
problemas nas costas, reduz a irritabilidade muscular, reduz a tensão 
muscular. 

 

O próprio Alter (1999) apud Araújo et. al. [200?] diz, porém, que o 

alongamento pode levar à hiperflexibilidade articular, fazendo com que as 

articulações fiquem com cansaço indevido e a amplitude de movimento maior do que 

o normal na maioria das articulações. A hipermobilidade, por sua vez, pode 

aumentar o risco de lesão aguda ou crônica por ser um fator para a diminuição do 

sentido de posição (acuidade proprioceptiva).  

Há evidências de que o treinamento proprioceptivo e o treinamento 

neuromuscular podem evitar alguns tipos de lesões no futebol, como entorses de 

joelho e tornozelo. Impõe-se, portanto, a necessidade de implementação de 

treinamentos específicos de condicionamento, educação e treino dedicados à 

prevenção de lesões, promovendo maior controle corporal durante a atividade física 

(BRITO, SOARES e REBELO, 2009). Este fato é corroborado por Gilchrist et. 
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al.(2008), ao dizer que o treinamento neuromuscular proprioceptivo é eficaz para 

prevenções de lesões do LCA (ligamento cruzado anterior).  

O treinamento proprioceptivo vem assumindo um papel decisivo como 

fator integrante nos programas de prevenção de lesões no futebol. As exigências 

para a prática do futebol incluem ações de controle excêntrico e de estabilização 

dinâmica do membro inferior durante o chute, mudanças de direção muito rápidas e 

ações de apoio dos pés no solo imprevisíveis. Estes fatores, associados ao fato de o 

futebol ser um desporto de contato, requerem nos futebolistas relevantes 

informações proprioceptivas, provenientes dos receptores sensitivos aferentes, de 

modo que o controle neuromuscular seja ajustado não só à performance das 

habilidades mas também, ao não aparecimento de lesões (BRITO, SOARES e 

REBELO, 2009; FAUDE et. al., 2005).  

O treino neuromuscular tem por objetivo a melhoria da habilidade do 

sistema nervoso em gerar resposta muscular em padrões rápidos e ideais, aumento 

da estabilidade articular, diminuição das forças articulares e recuperação de padrões 

de movimento e habilidades. O treinamento engloba o desenvolvimento da força 

muscular, melhoria dos mecanismos de ativação neuromuscular e aquisição de 

habilidades específicas da modalidade (BRITO, SOARES e REBELO, 2009)  

Em estudos feitos com atletas americanas de futebol feminino de 14-18 

anos, utilizando um programa que envolveu alongamentos, fortalecimento muscular, 

pliometria e treinamento de habilidades específicas do esporte, foi mostrado que 

houve uma redução de 88% de lesões no ligamento cruzado anterior quando 

comparado à atletas do grupo controle (Mandelbaum et. al., 2005). 

Segundo Brito, Soares e Rebelo (2009), pág.97: “O treino da força é vital 

em qualquer programa de prevenção de lesões, pois é elemento base da 

velocidade, da potência e do controle corporal”. É necessário para o aumento da 

potência muscular durante as fases intensas do jogo, diminuição da perda de força 

relacionada à fadiga e recuperação rápida dos níveis de força após o jogo ou treino. 

Segundo Faude et. al. (2005), um programa de intervenção multimodal 

que inclua, por exemplo, estabilização do tronco, treinamento pliométrico e 

recuperação, diminuem as lesões em geral. A estabilidade do centro corporal 

(músculos abdominais, músculos lombares, pélvis e quadril) e a força, são 

determinantes para o maior controle do tronco, e influencia a biomecânica dos 
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membros inferiores. Deficiências biomecânicas e de controle muscular relacionadas 

ao exercício pliométrico e agilidade pode levar a um alto risco de lesões dos 

membros inferiores (BARH et. al. 2005).  

Recentemente a FIFA's Medical Assessment and Research Centre (F-

MARC) vem desenvolvendo um programa de aquecimento para redução de lesões, 

o “THE 11+”. O programa substitui o aquecimento pré-jogo habitual e promete, em 

20 minutos de exercícios feitos de forma correta e regular, diminuir em até 50% a 

incidência de lesões no futebol (BARH et. al. 2005).  Em estudo realizado por 

(Soligard et. al., 2008), com 125 equipes de futebol feminino da Noruega com atletas 

com idades de 13 a 17 anos, sendo 1055 jogadoras no grupo de intervenção e 837 

jogadoras no grupo controle, aplicando-se o programa “THE 11+” da F-MARC, 

encontrou uma redução significativa nos riscos de lesões em geral e lesões por 

overuse. Houve também uma diminuição do risco nas lesões de jogo, nas lesões de 

treinamento e especificamente nas lesões de joelho e lesões agudas (de 26% para 

38%), porém, esse resultado não apresentou significância. 

Para o desenvolvimento de um programa de prevenção, a situação inicial 

dos jogadores, assim como o meio ambiente, deve ser considerada, incluindo 

fatores de riscos extrínsecos, como a qualidade de equipamentos. (JUNGE, 2002). 

Na prevenção das lesões no futebol, os equipamentos de proteção são 

usados para proteger as articulações dos movimentos involuntários potencialmente 

prejudiciais, mas ao mesmo tempo, permitir o movimento desejado. Como essas 

proteções funcionam ainda é incerto, mas elas podem melhorar o controle sensório-

motor das articulações. Soligard et. al. (2005) recomenda, para a prática do futebol, 

o uso de vários itens de proteção, como caneleiras, joelheiras e roupas almofadadas 

para goleiros. 

As órteses e bandagens são usadas comumente com o objetivo de 

prevenção e reabilitação. Em relação à proteção de tornozelos, houve confirmação 

da redução do número de lesões, porém em relação aos joelhos não está claro 

ainda. Em relação às caneleiras, são especialmente recomendadas e necessárias 

em crianças, pelo fato de ainda não terem completado a formação óssea.  Proteções 

de goleiros, como roupas almofadadas ajudam a evitar abrasões e cortes (BARH et. 

al. 2005).  Como exemplo, Silva e Gonçalves (2007), citando um estudo feito por 

(VERHAGEN, 2004), onde relata que tanto a bandagem como os suportes reduzem 
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a gravidade e a incidência de entorses de tornozelo de 60% a 85%, principalmente 

em atletas com lesões reincidentes, entre os quais o uso de suportes chega a 

apresentar cinco vezes menos lesões. 

Além disso, aspectos importantes na prevenção de lesões passam pela 

preocupação com o respeito às leis do jogo e, especialmente, o espírito de “Fair 

Play”, seria desejável para tornar o futebol de campo um jogo mais saudável 

(JUNGE, 2002).  

Grande parte das lesões é causada por jogadas faltosas. Portanto, ao 

observarmos as regras do jogo e o “Fair Play”, podemos evitar muitas lesões. Uma 

maior consciência da importância do “Fair Play” pode reduzir a incidência de lesões 

e fazer do futebol uma atividade mais segura e saudável. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Percebemos ao realizarmos este estudo que o futebol moderno vem 

exigindo cada vez mais dos atributos físicos dos atletas. Todas essas exigências 

levam o corpo a trabalhar cada vez mais próximo de seus limites, e com isso deixam 

os atletas mais expostos ao risco de lesões. 

Ao analisarmos alguns estudos, como em Manole apud Domingues et. al. 

(2005); Lippo e Salazar (2007), vimos que o futebol apresenta maior índice de 

lesões quando comparado a outros esportes, fato este, que pode ser explicado pelo 

grande número de praticantes da modalidade, cerca de 200 milhões de praticantes 

em todo o mundo. Popularidade essa, que ficou evidente, ao percebermos que o 

futebol faz parte do cotidiano das pessoas de forma mais importante do que 

acreditávamos (DAÓLIO, 2006; FREIRE, 2006).  

Como percebemos em nossos estudos, as lesões levam em consideração 

fatores como, o tempo de prática da atividade física, gênero, natureza da 

modalidade, idade da iniciação e histórico de lesões. Podemos verificar que o 

número de lesões aumenta à medida que o número de jogos também aumenta, já 

que o atleta se expõe mais aos riscos de cada partida (BARBOSA E CARVALHO, 

2008; COHEN et. al., 1997; FREITAS et. al ,2005). 

Vimos que os músculos que estão mais propícios a sofrer lesões, 

segundo Hamill e Knutzen (1999), são os músculos biarticulares, os que limitam a 

amplitude de movimento em um exercício e aqueles que são usados 

excentricamente, por serem estes os músculos mais exigidos durante a prática das 

habilidades necessárias para o esporte, como podemos ver no caso do futebol, em 

que a maior parte das lesões em jogadores ocorre nos membros inferiores, assim 

como foi visto em nosso estudo (COHEN et. al. 1997; MIRANDA E BRUNELLI, 2005; 

RAYMUNDO 2007). Essa parte do corpo é a mais exigida para a prática desse 

esporte e por isso fica mais exposta às lesões. 

Em nosso estudo em relação ao gênero, podemos notar que até os 12 

anos, não há diferença entre o número de lesões para nenhum dos gêneros (LIPPO 

e SALAZAR 2007) mas que, a partir de então, alguns estudos apontam essa maior 

probabilidade para o sexo masculino ou feminino, com essas diferenças sendo 



35 

 

explicadas devido à conformação anatômica (LIPPO E SALAZAR 2007; HORTA 

apud ALMEIDA, 2009).  

Quanto à idade, viu-se que crianças e adolescentes são mais suscetíveis 

a lesões devido à mudança hormonal, principalmente no período puberal e também 

pelo fechamento ainda incompleto das placas epifisárias (LIPPO e SALAZAR,  2007; 

MARCH et. al. ,1999; TURZ e CROST 1986 apud LIPPO e SALAZAR, 2007). 

Outro ponto abordado pela literatura, leva em conta para a análise das 

lesões no futebol de campo alguns fatores, tais como: localização anatômica da 

lesão, posição do jogador, mecanismo de ocorrência, idade, diagnóstico das lesões 

e gravidade da lesão. 

A maior parte das lesões em jogadores de futebol ocorre nos membros 

inferiores, assim como foi visto em nosso estudo (COHEN et. al. 1997; MIRANDA E 

BRUNELLI, 2005; RAYMUNDO 2007). Essa parte do corpo é a mais exigida para a 

prática desse esporte e por isso fica mais exposta às lesões. No entanto, quando 

falamos de mecanismo de lesões, não há consenso entre os autores. Cohen et. al 

(1997) cita  que a maioria das lesões ocorrem sem o contato direto com o 

adversário. Situação que é negada por Chomiak et. al apud Villardi (2004), que 

afirma o contrário. Esta situação é bastante variada realmente, pois o estilo de jogo 

varia dependendo da dificuldade de cada partida. 

No entanto, quando se levava em consideração a posição dos jogadores, 

não houve unanimidade entre os autores. Meio campistas e atacantes foram 

apontados por alguns estudos, como atletas mais suscetíveis à lesões (COHEN et. 

al 1997; SELISTRE et. al. ,2009); em outro estudos, porém, goleiros e laterais foram 

o que mais sofreram lesões (RAYMUNDO, 2007). Podemos atribuir essa 

discordância devido ao fato de ter sido estudada populações diferentes em cada um 

desses trabalhos.  

Vimos, na literatura, que as entorses de joelho e tornozelo são as 

principais lesões no futebol, seguidas pelas distensões (MIRANDA E BRUNELLI, 

2005), e apesar de alguns estudos terem encontrado alguns dados um pouco 

diferentes, não negam por completo essa afirmação, como nos estudos de Cohen et. 

al. (1997) que encontra uma maior incidência de lesões musculares mas, encontra 

também uma grande incidência de contusões e entorses. 
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Soares citando Almeida (2009), relata que atletas com históricos de 

lesões anteriores estão mais suscetíveis a estas e, em geral, os atletas retornam à 

suas atividades em até 30 dias após serem lesionados. Sendo que uma boa parte 

deles volta em até 7 dias (COHEN et. al. 1997; DELAZERI et. al. 2008), o que nos 

leva a concluir que, a maioria das lesões podem ser consideradas de leves a 

moderadas. Isto nos remete a outro aspecto importante do tema deste estudo, que é 

a prevenção.  

Para tanto, percebe-se a importância da caracterização dos fatores de 

risco, além de prestarmos atenção em todas as medidas preventivas no âmbito 

desportivo, como a realização de exames preventivos, adequação na elaboração de 

treinamentos e uso de equipamentos, além de fortalecimento muscular, 

treinamentos neuromusculares e proprioceptivos de acordo com a exigência do 

esporte (HORTA, 1995 apud ALMEIDA, 2009; HERNANDEZ, 2006; RISBERG e 

JENSSEN, 2001 apud BRITO, SOARES e REBELO, 2009; BERNIER, 2003 apud 

BRITO, SOARES e REBELO, 2009). 

Vimos, durante a realização desse trabalho, que muitos estudos são feitos 

em torno de possibilidades de prevenção de lesões no futebol e programas 

preventivos devem ser desenvolvidos, no intuito de evitar danos aos praticantes do 

futebol de campo. O alongamento, treinamento proprioceptivo e neuromuscular, 

pliometria, utilização de equipamentos e respeito às regras do jogo são algumas 

dessas possibilidades (JUNGE, 2002). O treinamento proprioceptivo e o treinamento 

neuromuscular podem evitar alguns tipos de lesões no futebol, como entorses de 

joelho e tornozelo. O treinamento de força também é necessário, assim como o 

treinamento pliométrico, que devem ser aplicados em treinamentos de forma 

sistemática e regular (BRITO, SOARES e REBELO, 2009; GILCHRIST et. al.2008; 

FAUDE et. al., 2005; MANDELBAUM et. al., 2005). 

O estudo do alongamento, como forma de prevenção de lesões quanto à 

eficiência de sua aplicação, não é unanimidade entre os autores. Mas de acordo 

com estudos de Amako et. apud Almeida e Jabur, (2007), foi verificada uma redução 

da incidência de lesões musculares e tendinosas, assim como a de lesões por 

overuse (ALMEIDA e JABUR, 2007; GEOFFROY  apud ARAÚJO et. al. [200?]; 

ALTER apud ARAÚJO et. al. [200?]) 
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Órteses e bandagens também são apresentadas como formas de 

prevenção, sendo comprovada a sua eficácia para alguns usos (BARH et. al. 2005; 

VERHAGEN apud SILVA e GONÇALVES, 2007).  
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5. CONCLUSÃO 

 

A evolução do futebol arte para o futebol-força vem “sobrecarregando” os 

praticantes do futebol de campo hoje em dia, deixando-os, cada vez mais, expostos 

aos riscos de lesões. 

Entorses e distensões são as lesões mais comuns no futebol, e na 

maioria dos casos ocorre sem o contato direto com o adversário. Devemos, portanto, 

nos preocupar com a prevenção destas lesões, nos preparando melhor para dar o 

apoio necessário aos atletas para que se minimizem ao máximo quaisquer tipos de 

danos que possam lhes ocorrer, a fim de garantir uma prática mais prazerosa, 

segura e saudável da prática do futebol de campo, sem trazer aos atletas, quaisquer 

tipos de prejuízos. 

O desenvolvimento de ações preventivas deve ser estimulado e é 

importante que vise priorizar a prevenção de acordo com os principais riscos 

encontrados no grupo em questão. Treinamentos neuromusculares, proprioceptivos, 

pliométricos, alem de aquecimento com ênfase no alongamento, conhecimento e 

respeito às regras do jogo, são de extrema importância para o andamento de um 

bom programa preventivo. 

Sugerimos que este estudo seja mais aprofundado para que se entenda 

melhor, de acordo com cada tipo de população, os motivos de tamanho número de 

lesões nesse esporte, assim como os principais tipos, formas de ocorrência e 

gravidades, para que haja uma melhor forma de preveni-las. 

Todos estes estudos nos permitem perceber como são diversificadas as 

formas de ocorrências de lesões, e entendendo a forma de como elas ocorrem, 

podemos ajudar a atletas, tanto profissionais, quanto amadores, a se precaverem da 

melhor forma a fim de evitar que tais problemas possam lhes trazer quaisquer tipos 

de transtornos.  

O educador físico, tem como papel a intervenção, através da criação de 

programas preventivos e educativos desde a infância, para que as crianças 

aprendam, além de técnicas corretas e eficientes, a respeitar o adversário utilizando-

se sempre da prática do jogo limpo. 
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