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RESUMO 
 
 

 

KAIMEN, Ramón G. N. Perfil das Lesões Osteomusculares que Acometem 

Jogadores Profissionais de Futsal. 2021. Trabalho de conclusão de curso – 

Bacharelado em Medicina, Centro Universitário de Pato Branco. Pato Branco, 2021. 

 
 

Sabe-se que o futsal é um dos esportes que mais está em ascensão nos últimos 

anos. Junto a isso, o número de lesões teve um crescimento considerável, visto a 

necessidade dos jogadores de se destacarem no esporte, principalmente entre os 

profissionais. O aumento da intensidade dos treinos, técnica, tática, choques fortes, 

entre outras ações, contribuíram para isso. Assim, este trabalho visa verificar qual a 

incidência das lesões em atletas profissionais de futsal da equipe do Pato Futsal. Foi 

realizada uma coleta de dados através de um questionário para entender melhor 

sobre as lesões destes jogadores. Os resultados relataram que 70,6% dos atletas já 

haviam se lesionado, sendo 95,65% nos membros inferiores. Destes, apenas 4,55% 

não lesionaram o membro dominante. 91,67% dos atletas lesionados tiveram alguma 

lesão durante os jogos. 33,3% apresentaram lesões em mais de uma atividade. As 

posições com maior incidência de lesões foram as de ala (75%) e pivô (75%). Todos 

os atletas com mais de cinco anos de carreira já sofreram lesões nesse período. 

Também foi notado que o tempo em quadra influenciou no acometimento de lesões. 

Joelho (75%) e tornozelo (58,33%) foram os locais anatômicos com maior 

acometimento nos atletas que já se lesionaram. Por fim, os resultados aqui obtidos 

foram expressivos, visto a intensidade deste esporte, o qual necessita de mudanças 

bruscas de posição, contato físico e arranques. Portanto, um bom enfoque nas 

regiões mais acometidas, somado ao tratamento eficaz, serão capazes de prevenir 

futuras lesões, melhorando o desempenho da equipe durante toda a temporada. 

 
 
 
 

Palavras-chave: Futsal, lesões esportivas, atletas profissionais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
O futsal, mesmo sendo uma modalidade esportiva recente, já é considerado 

um dos esportes mais praticados no Brasil, tanto para o lazer como para 

competição. Um dos motivos da sua popularidade se deve ao fato de constantes 

resultados positivos pelas seleções brasileiras. As periódicas reformulações nas 

suas regras têm tornado o futsal, no Brasil, mais dinâmico e atraente. Com esses 

pontos favoráveis, este esporte passou a receber maior apoio financeiro da mídia, 

dos clubes, de associações, entre outros (Avelar et al., 2008).  

Assim como acontece no futebol, o futsal é um esporte caracterizado por 

esforços intermitentes, de duração variada e sem uma periodicidade fixa. Este 

esporte exige cada vez mais esforços de grande intensidade e com curta duração. 

A agilidade necessária para acompanhar as ações e os acontecimentos durante 

uma partida faz com que o atleta tenha que estar preparado para agir em diversos 

estímulos, da forma mais rápida e eficaz (Myrna, Lima, Vanusca, Silva, & Soares, 

2000). Por outro lado, a posição em que cada atleta joga, haja vista suas 

exigências especificas, características morfológicas e seus desempenhos motores, 

no futsal, não verificam diferenças significativas, com excessão de goleiros (Avelar 

et al., 2008). 

O intenso e repetitivo treinamento de uma modalidade esportiva proporciona 

a diminuição da flexibilidade e uma maior hipertrofia muscular, causando 

desequilíbrio entre as musculaturas agonistas e antagonistas, o que favorece o 

acometimento de alterações posturais. Junto a isso, o excesso de treinamento 

pode acarretar em lesões decorrentes da sobrecarga/superuso, como 

microtraumas caracterizados pelo atrito contínuo entre duas ou mais estruturas, 

podendo levar a quadros de condromalacia, tendinites, bursites, lombalgias e até 

mesmo fraturas (Ribeiro, Akashi, Sacco, & Pedrinelli, 2003). 

A evolução da prática do futsal está interligada com os aspectos físicos, 

táticos e técnicos, exigindo uma performance cada vez mais apurada de seus 

praticantes, principalmente dos profissionais. Desse modo, com o maior número 

de competições, as equipes tendem a treinar cada vez mais para se adequar ao 

padrão elevado de rendimento. O atleta, assim, é mais exigido mental e 

fisicamente, o que pode gerar uma sobrecarga excessiva de treinamento, a qual 
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pode trazer traumas de diferentes graus no aparelho musculoesquelético a curto, 

médio e longo prazo. Além disso, o esporte competitivo implica em um tempo 

muito elevado de exposição à lesão, que testa continuamente os limites de 

resistência e de adaptação física, mental e psicológica de seus praticantes 

(Gayardo, Matana, & Silva, 2012). 

Segundo Alonso et al. (2003), o futsal promove uma especialização dos 

atletas, para que possam desempenhar funções táticas diversificadas. Este 

esporte requer bastante esforço da musculatura, principalmente dos membros 

inferiores. Durante uma partida, diferentes formas de deslocamento, velocidade e 

intensidade serão requeridas do atleta, além das diferentes funções que cada um 

possui dentro de quadra. Durante a prática desse esporte, alguns grupos 

musculares acabam sendo mais exigidos que outros, o que pode levar a 

desequilíbrios entre o membro dominante e o não dominante e entre os grupos 

musculares agonistas e os antagonistas. São essas demandas funcionais 

desequilibradas que podem determinar uma futura lesão no futsal.  

Ortopedistas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) observaram 

que 24,1% das lesões de jogadores ocorriam devido a um choque entre eles. 

Contra isso, as lesões musculares representavam 39,2%, as torções 17,9%, 

enquanto que as tendinites correspondiam a 13,4%. Além do mais, constataram 

que 72,2% das lesões ocorriam em membros inferiores (com predomínio da coxa – 

34,5%). 

O Dr. Moisés Cohen, ortopedista que coordenou a análise da Unifesp e atual 

presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), afirmou: 

“A cada 6 segundos, o jogador de futebol faz um movimento inesperado. 

Articulações e músculos foram feitos para mexer, mas o ser humano ultrapassa os 

limites de movimentação do seu corpo e aí ocorrem as lesões”. 

Portanto, este estudo se justifica por ser impossível falar de futsal – esporte 

que se tornou um dos mais praticados no Brasil – sem pensar nas lesões que 

podem acometer, principalmente, atletas profissionais. A pesquisa, assim, será 

realizada com um dos melhores elencos nacionais, o qual foi campeão da Liga 

Nacional (2018), Taça Brasil de Futsal (2018), Liga Sul (2018) e Copa Uniasselvi 

(2019). 

Pelo fato de a região sul do Brasil não trabalhar muito voltada para o futsal, 

o benefício desta pesquisa se encontra na possibilidade de comparação com 
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outras pesquisas de mesmo parâmetro, as quais são realizadas principalmente 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além disso, traçar o perfil dos jogadores para 

cada lesão poderá ajudar tanto a equipe Pato Futsal, quanto outras, na 

prevenção desses problemas,. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1  Objetivo Geral 

 
Avaliar o perfil das lesões que acometem jogadores profissionais do time de futsal de 

Pato Branco. 

 
2.2  Objetivo Específico 

 
 Identificar quais as lesões mais frequentes em jogadores profissionais de 

futsal. 

 Correlacionar as lesões com as seguintes variáveis: posição tática do jogador, 

há quanto tempo joga profissionalmente, quantas lesões já teve desde que é 

profissional, tempo que joga durante as partidas, perna dominante, atividade 

do esporte que estava fazendo quando se lesionou, qual a região da quadra 

isso aconteceu e quantos jogos faz durante o mês. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1   HISTÓRIA DO FUTSAL 

 

 Segundo Voser (2019), em sua 5ª edição do livro “Futsal: Princípios Técnicos 

e Táticos”, o futsal apresenta uma divergência quanto à sua origem. Brasil e Uruguai 

travam uma discussão sobre quem teria sido o fundador do esporte. Os uruguaios 

afirmam que sua criação se deu na Associação Cristã de Moços (ACM) de 

Montevidéu, em 1930, enquanto os brasileiros dizem que sua organização teria 

ocorrido na ACM de São Paulo. Segundo o mesmo, este acredita que o esporte se 

iniciou graças ao professor uruguaio Juan Carlos Ceriani Gravier, que denominou o 

esporte de Indoor Football.  

 Durante a década de 30, o Uruguai era referência no futebol de campo, sendo 

um grande atratívo para o país. Porém, a falta de jogadores e campos fez com que 

os praticantes buscassem outros locais, como quadras de basquete, para 

conseguirem jogar. Não havia regras pré-estabelecidas, sendo as partidas 

conhecidas como as famosas “peladas”. Assim que um professor de educação física 

trouxe o esporte para o Brasil, foram organizando melhor as características, como 

diminuição do tamanho da bola de campo, aumento do peso e redimencionamento 

das traves do gol (Filho & Cruz, 2016). 

 Já em 1957, Sylvio Pacheco, presidente da Confederação Brasileira de 

Desporto (CDB) da época, buscou uniformizar as regras do futsal no mundo todo, 

realizando a criação do Conselho Técnico de Assessores de Futebol de Salão 

(Vieira & Freitas, 2007).   

Somente em 1989, após tamanha popularidade, o futsal começou a ser 

organizado pela Fédération Internationale de Football Association (FIFA) – a qual 

realiza esse papel dos campeonatos até hoje – que gerou a fusão do futebol de 

salão e o futebol de cinco, criando a terminologia que conhecemos hoje em dia: 

futsal (Vieira & Freitas, 2007). 

 

3.2   LESÕES 

 

 Por mais que a atividade física, através dos esportes, seja essencial para a 

saúde, prevenção de doenças, bem estar mental e físico,não se pode ignorar a 
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possibilidade de lesões. Porém, sabe-se que é possível diminuir esses 

acontecimentos através do conhecimento dos mais diversos fatores determinantes 

das lesões traumáticas, para, assim, introduzir programas de prevenção e 

preparação (Almeida & Estriga, 2009). 

Segundo Coutinho (2018), o Conselho da Europa definiu lesões desportivas como 

toda patologia traumática adquirida durante um jogo ou prática desportiva, capaz de 

causar redução da atividade, necessidade de tratamento, aconselhamento médico 

e/ou consequências negativas com relação ao desempenho esportivo futuro, 

econômico ou social do atleta. 

 Os principais fatores causadores de lesão no esporte são o contato físico e o 

excesso de uso/sobrecarga muscular, mas também exercem papel importante: a 

vulnerabilidade estrutural do praticante, a falta de flexibilidade, o desequilíbrio 

muscular, o crescimento exacerbado (crianças e adolescentes) e a sobrecarga 

dinâmica (Falcão, 2010). 

 Podemos classificar as lesões desportivas por aspectos intrínsecos ou 

extrínsecos. O primeiro abrange as características corporais do atleta, como idade, 

sexo, nível de aptidão física, questões nutricionais, estado psicológico e social do 

atleta, composição corporal (peso, altura, IMC) e período de tratamento de lesões 

(lesões pré-existentes). Já o outro grupo aborda causas externas ao corpo, como o 

planejamento, a periodicidade e a intensidade da prática esportiva, as condições 

atmosféricas, a modalidade praticada, o local em que é feito a atividade física e os 

equipamentos, como roupas e calçados. Assim, nota-se a incapacidade de 

intervenção em alguns fatores, mas também é compreendida a possibilidade de 

prevenção em outros critérios, com a finalidade de diminuir esses acontecimentos 

(Castro, 2005). 

 Outra forma de classificação que podemos realizar é através de diferentes 

critérios, como localização da lesão, lado do corpo, tipo de lesão, gravidade, grau 

anatômico (lesões articulares, musculares e/ou ósseas), lesão aguda ou crônica. As 

lesões agudas (overstress) são por conta de esforços bruscos e repentinos, que 

geram uma energia maior que a capacidade de resistência muscular, sendo 

encontradas em esportes como futsal e levantamento de peso. Já as lesões crônicas 

(overuse) são definidas como sendo causadas por esforços repetitivos e constantes 

de baixo impacto, como no ciclismo e nas maratonas, onde podemos encontrar 
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fragilização das estruturas por fadiga (Coutinho & Leão, 2018). 

 

3.3  LESÕES MAIS FREQUENTES 

 

 As lesões, sejam em atletas amadores ou profissionais de esportes coletivos, 

fazem parte da pratica desportiva, tendo como sua maior parte, acometimentos 

musculares. Além disso, sabemos que os atletas de alto rendimento, por 

apresentarem maiores intensidades e sobrecargas nos jogos, são mais suscetíveis a 

esses danos (Atalaia, Pedro & Santos, 2009). 

 Quando falamos de futsal, as lesões apresentam incidências variadas, 

dependendo do autor, mas sabe-se que são de maioria nos membros inferiores 

(incidência de 70-88,2%). Segundo Serrano (2013), a entorse foi a lesão de maior 

incidência (48,8%), seguida de lesões musculares (14,8%) e fraturas (8,4%). Porém, 

outros autores, como Cohen (1997), relataram em seus estudos que as lesões 

musculares estiveram presentes em 39% dos participantes da pesquisa, seguidas 

por contusões (24%), entorses (18%), tendinites (13,5%) e fraturas/luxações (5,5%) 

(Ferreira et al., 2017, Filho & Cruz, 2016; Ribeiro, Akashi, Sacco, & Pedrinelli, 2003; 

Serrano et al., 2013). 

 

A. ENTORSE 

 

 Considerada por muitos trabalhos como a principal lesão esportiva, ela é 

definida por uma ruptura parcial, total ou um estiramento de um ou mais ligamentos 

articulares. Acontecem por movimentos que passam a capacidade de movimentação 

articular máxima do atleta, mas não apresentam separação óssea. Porém, são 

capazes de gerar, dependendo da força provocada, fraturas associadas (Carvalho, 

2011). Caracterizam-se por um acometimento torcional, giratório ou rotacional em 

torno do eixo articular, acabando por lesar o(s) ligamento(s) e a membrana 

interóssea (Simões, 2005). 

 

B. DISTENSÃO 

 

 Caracteriza-se por um alongamento excessivo do tecido muscular, 

ultrapassando o limite de elasticidade da fibra, o que acarreta, em algum grau, o 
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rompimento destas. No entanto, a estabilidade da estrutura anatômica é mantida 

(Carvalho, 2011).  

 As distensões podem ser divididas em graus de gravidade, sendo o 1º grau 

as distensões leves, as quais não se percebem rupturas macroscópicas da região. 

Já a de 2º grau são as moderadas, aprensentando certa parte de interrupção das 

fibras, causando uma diminuição da mobilidade e da força do local. Por fim, as de 3º 

grau são as graves, em que existe ruptura completa de um ou mais componentes da 

unidade musculotendinosa (Santos, 2011). 

  

C. CONTUSÃO 

  

 A contusão é gerada por um trauma direto (choque) na musculatura ou na 

articulação, dependendo da força do impacto e do local em que ocorre. Caracteriza-

se por ter uma reação inflamatória de edema e hemorragia no local, mas sem 

incapacidade funcional ou ruptura do músculo. Assim como a distenção, é dividida 

em leve, moderada e grave (Serrano, Shahidian, Voser, & Leite, 2013).  

 

D. TENDINITE 

 

 Tendinite é definida como a resposta inflamatória degenerativa à sobrecarga 

excessiva repetitiva de um tendão, apresentando um início geralmente súbito, sendo 

relatada pelo atleta após uma demanda de exercícios (fase aguda). Caso o mesmo 

continue realizando essas atividades sem o devido tratamento, a dor passa a 

acompanhar de forma constante os exercícios (fase subaguda), podendo chegar a 

um ponto em que permanece até durante os períodos fora de atividade (fase 

crônica). O paciente pode apresentar sequelas ou não, dependendo da fase em que 

se encontrar (Santos, 2011).  

 

E. FRATURA 

  

 Fratura é a perda da continudade óssea, podendo ser uma ruptura ou uma 

quebra. Acontece através de um trauma de grande intensidade, avulsão ou até 

mesmo por uma tração ligamentar complexa (Junior, 2011). Apresenta uma menor 

incidência no futsal, devido à necessidade de um forte impacto. Fatores como fadiga, 
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sobrecarga ou deficiência nutricional podem favorecer o aparecimento deste tipo de 

lesão (Carvalho, 2011). 

 

3.4  PREVENÇÃO 

 

 Através de medidas de precaução, podemos reduzir a frequência e gravidade 

de inumeras lesões do esporte. Mas, para obter as melhores prevenções, o estudo 

dos fatores precipitantes e causadores são essenciais, visto que assim poderemos 

agir sobre os mesmos de forma correta (Massuça, 2011). 

 Segundo Atalaia (2009), os tratamentos são muitas vezes mais difíceis, 

consumindo maior tempo e recursos econômicos do que as prevenções, as quais 

também melhoram diversos fatores do atleta, como a segurança e a continuidade do 

desempenho. 

 Podemos utilizar três principais estratégias para a prevenção de lesões no 

esporte. A primeira seria usar equipamentos adequados, como calçados e 

vestimentas de boa qualidade. Já a segunda está relacionada com uma melhor 

adaptação às regras do jogo, realizando preparações e fortalecimentos musculares 

específicos. A última aborda o desenvolvimento de programas específicos para 

reduzir o risco de lesões – um exemplo seria a utilização de ligaduras funcionais na 

articulação tíbio-társica em jogadores que já sofreram entorses nessa articulação. 

Desta maneira, diminuiria o risco de nova incidência (Steffen et al, 2010; Serrano, 

Shahidian, Voser, & Leite, 2013). 

 Existem também as formas de prevenção através de alongamentos e 

aquecimentos, que devem durar em torno de 20 minutos e focar nos músculos e 

articulações dos membros inferiores. O treinamento proprioceptivo também é 

fundamental, ajudando o atleta na capacidade de reconhecer sua localização no 

espaço (muito utilizado na recuperação de lesões, mas ainda não é realizado na 

prevenção, embora seja de extrema importância). Realizar treinamentos para 

melhora da flexibilidade seria interessante, visto que isso é capaz de diminuir a 

incidência de lesões musculares e ligamentares. Já a bandagem é capaz de ajudar o 

atleta a ter a estabilidade das articulações, ajudando na prevenção de lesões 

torcionais (Steffen et al, 2010). 
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4 METODOLOGIA 

 
4.1  Tipo de estudo 
 

Trata-se de um estudo descritivo transversal. 

 
4.2 Local 
 

Centro de Treinamento do Pato Futsal. 
 
4.3  População 
 

A população de estudo é formada pelos jogadores do time profissional de 

futsal de Pato Branco, o qual é composto em sua totalidade por 17 atletas (3 

goleiros, 4 pivôs, 8 alas e 2 fixos). 

 
4.4  Critérios de inclusão e exclusão 

 
Foram inclusos todos os jogadores que estiverem devidamente 

regulamentados no elenco no dia da pesquisa. Não foram descartados jogadores 

que estavam no departamento médico. Idade e titularidade também não foram 

critérios de exclusão.  

Caso algum participante não estivesse presente, seria realizada a pesquisa 

via telefone. 

Os atletas possuíram total liberdade de optar por não participar. 

 
4.5  Procedimentos utilizados para coleta de dados 

 
Para a realização deste estudo, o instrumento utilizado para a coleta de 

dados consiste em um questionário previamente validado por médicos 

ortopedistas (apêndice A), que ajudou na identificação do perfil das lesões destes 

atletas profissionais. 

 
4.6  Procedimentos para análise e interpretação de dados 

 
Os dados obtidos foram analisados e inseridos em tabelas para melhor 

observação das incidências. 

O pesquisador fez o registro desses questionários com posterior análise, 

obtendo as informações por meio da autorização dos próprios atletas. O projeto de 
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pesquisa foi submetido com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário de Pato Branco – PR.  

Quanto aos aspectos éticos e legais, os dados coletados foram codificados 

em planilhas, para garantir o anonimato dos participantes. O Projeto de Pesquisa 

encontra-se em consonância com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde e foi encaminhado ao Comitê de Ética do Centro 

Universitário de Pato Branco, com aprovação.  Foi mantido completo sigilo em 

relação a toda informação obtida no estudo. Os participantes foram identificados 

por um código para entrada e análise de dados. 

4.7 Riscos da pesquisa 

 

Risco Mínimo. Não há risco físico; o risco de constrangimento será minimizado por 

meio da confidencialidade; da privacidade das informações prestadas e pela total 

liberdade de recusa a responder perguntas que causem constrangimento de 

qualquer natureza ou de desistir da pesquisa no momento em que julgar 

conveniente, sem nenhum prejuízo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este trabalho contou com a participação de 100% dos dezessete atletas da 

equipe profissional do Pato Futsal. 

 

Participação dos atletas (Tabela 1) 

ATLETAS      n    PERCENTUAL 

PARTICIPAR    17     100% 

NÃO PARTICIPAR     0        0% 

TOTAL     17     100% 

 

Santos (2011) realizou um estudo no qual buscou a incidência de lesões em 

atletas praticantes de futsal. Seus resultados foram que 94,4% dos entrevistados já 

haviam sofrido algum tipo de lesão relacionada com o esporte. No entanto, dois 

atletas nunca tinham se lesionado (5,6%). 

 Já neste estudo, verificou-se que doze atletas profissionais (70,6%) 

apresentaram lesões desde que iniciaram profissionalmente, contra cinco (29,4%) 

que nunca tiveram nenhum tipo de problema físico. 

 

Incidência de lesões (Tabela 2) 

LESÕES      n    PERCENTUAL 

SIM      12     70,6% 

NÃO       5     29,4% 

TOTAL     17     100% 

 
 
 Em relação ao membro inferior dominante dos atletas, quatorze atletas são 

destros, dois são canhotos e um apresenta ambos como dominantes.  

 Nenhum dos canhotos apresentou lesão, enquanto onze dos destros já se 

lesionaram, juntamente com o atleta ambidestro.  

 Ao analisar as lesões encontradas em membros inferiores, somente um 

jogador lesionou apenas o membro não dominante, representando 4,55% das vinte e 

duas lesões encontradas (um atleta lesionou o membro superior, não entrando nesta 

contagem). 
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Membro inferior dominante (Tabela 3) 

MEMBRO INFERIOR         n                PERCENTUAL 

DIREITO          14             82,35% 

ESQUERDO                     2             11,76% 

AMBOS           1                        5,89% 

TOTAL          17                 100% 

 

 No trabalho realizado por Santos (2011), a maior incidência de lesão foi nos 

treinos coletivos (23,52% do total de lesionados) e durante os jogos (52,94%). No 

entanto, os resultados obtidos neste trabalho da equipe do Pato Futsal se 

assemelham aos encontrados no estudo feito por Costa (2005), o qual notou que os 

maiores percentuais de lesão foram vistos em treinos táticos e jogos. 

 Dos doze atletas que se lesionaram neste trabalho, onze já sofreram algum 

tipo de lesão em jogos (91,67%), cinco em treinos táticos (41,67%), três em treinos 

coletivos (25%) e nenhum atleta sofreu lesão enquanto realizava treinos físicos (0%). 

Vale ressaltar que quatro atletas (33,3%) sofreram lesões em mais de uma das 

atividades. 

 

Atividade realizada quando teve a lesão (Tabela 4) 

ATIVIDADE      n    PERCENTUAL 

TREINO FÍSICO     0     0% 

TREINO TÁTICO     1      8,3% 

TREINO COLETIVO    0     0% 

JOGO       7     58,4% 

JOGO E TÁTICO     1      8,3% 

JOGO, TÁTICO E COLETIVO   3     25% 

TOTAL     12     100% 

 

 Observando o local da quadra em que ocorreu a lesão dos doze atletas, 

quatro se lesionaram no ataque (33,33%), cinco na defesa (41,67%) e três sofreram 

tanto no ataque, como na defesa (25%) 
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Local da quadra em que ocorreu a lesão (Tabela 5) 

LOCAL      n    PERCENTUAL 

ATAQUE      4     33,33% 

DEFESA      5     41,67% 

ATAQUE E DEFESA    3        25% 

TOTAL     12       100% 

. 

Dos dezessete profissionais na equipe, três são goleiros (17,65%), dois são 

fixos (11,76%), oito são alas (47,05%) e quatro são pivôs (23,54%).  

Notou-se que, segundo este estudo, 75% dos pivôs já tiveram lesões (três 

atletas), 50% dos fixos (um atleta), 66,6% dos goleiros (dois atletas) e 75% dos alas 

(seis atletas). Comparativamente, Costa (2005) constatou que as maiores 

frequências de lesões estavam nos pivôs, seguido pelos alas. 

 

Posição dos atletas (Tabela 6) 

POSIÇÃO      n    PERCENTUAL 

GOLEIRO      3     17,65% 

FIXO       2     11,76% 

ALA       8     47,05% 

PIVÔ       3     23,54% 

TOTAL     17       100% 

 

Percentual de lesão por posição dos atletas (Tabela 7) 

POSIÇÃO           n                PERCENTUAL 

GOLEIRO         2 (3)    66,6% (100%) 

FIXO          1 (2)       50% (100%) 

ALA          6 (8)       75% (100%) 

PIVÔ          3 (4)       75% (100%) 

 
 

 Dos atletas entrevistados, três são profissionais há menos de um ano, quatro 

são profissionais há mais de um e menos de cinco anos, seis são há mais de cinco e 

menos de dez anos e quatro são há mais de dez anos. 
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Um ponto interessante notado foi que todos os atletas com mais de cinco 

anos de treinamento já tiveram algum tipo de lesão no esporte (100%), contra 

apenas metade (50%) dos atletas com um a cinco anos de carreira profissional e 

nenhum (0%) dos profissionais com menos de um ano de experiência. 

 
Tempo como profissional (Tabela 8) 

ANOS                 n         PERCENTUAL 

< 1             3      17,65% 

1-5           4        23,53% 

5-10           6        35,29% 

> 10           4      23,53% 

TOTAL         17       100% 

 
 
 Em relação a quantos jogos os atletas fazem por mês, dez comentaram jogar 

de uma a quatro, enquanto sete jogadores comentaram realizar de cinco a oito 

partidas. 

 
Jogos por mês (Tabela 9) 

JOGOS           n                PERCENTUAL 

< 1            0      0% 

1-4                10             58,82% 

5-8            7                       41,18% 

> 8            0                         0% 

TOTAL          17                 100% 

 
 
 Já em relação ao tempo em que está em quadra, três atletas relataram jogar 

praticamente o jogo todo, notando-se que, destes, dois já sofreram lesões (66,6%). 

Os que comentaram jogar aproximadamente metade do tempo (oito atletas) de uma 

partida, todos já se machucaram (100%). Por fim, dos seis atletas que entram pouco 

nas partidas, apenas dois já se lesionaram (33,3%). Esses resultados nos indicam 

que o tempo jogado está, em partes, diretamente relacionado às chances de lesão. 
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Tempo por partida (Tabela 10) 

TEMPO           n              PERCENTUAL 

JOGO TODO          3                    17,65% 

METADE DO JOGO         8            47,05% 

POUCO TEMPO          6             35,30% 

TOTAL          17            100% 

 
 
 Assim como nos resultados de Santos (2011), este trabalho também 

encontrou um grande predomínio em lesões nos membros inferiores.  

 Os resultados deste estudo, em localização específica, constatou que a 

principal lesão encontrada foi no joelho, diferentemente do encontrado por Leite 

(2009), o qual notou o predomínio das lesões de tornozelo. 

Dos doze atletas lesionados, nove tiveram lesões em joelho, sete tiveram 

lesões em tornozelo, quatro em coxa, dois em púbis e um em ombro. Vale ressaltar 

que sete atletas (58,3%) tiveram mais de uma lesão ao longo dos anos de profissão. 

Não foram encontrados lesões na coluna, pescoço, cotovelo, punho, mãos e pés. 

 
Localização anatômica das lesões (Tabela 11) 

ANATOMIA           n       PERCENTUAL 

JOELHO         9 (12)      75% (100%) 

TORNOZELO        7 (12)   58,33% (100%) 

COXA          4 (12)   33,33% (100%) 

PÚBIS         2 (12)   16,67% (100%) 

OMBRO         1 (12)    8,33% (100%) 

COLUNA           0 (12)       0% (100%) 

PESCOÇO          0 (12)       0% (100%) 

COTOVELO         0 (12)       0% (100%) 

PUNHO              0 (12)       0% (100%) 

MÃOS          0 (12)       0% (100%) 

PÉS              0 (12)       0% (100%) 

 
 
 A forma de tratamento das lesões teve um grande predomínio com 

medicamentos (onde dez atletas dos doze utilizaram), fisioterapia (onze dos doze 
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atletas) e repouso (onze dos doze atletas). Com apenas dois jogadores, cirurgia e 

imobilização foram os tratamentos menos utilizados. 

 
Tipo de tratamento (Tabela 12) 

TRATAMENTO          n             PERCENTUAL 

IMOBILIZAÇÃO                            2 (12)            16,67% (100%) 

CIRURGIA                   2 (12)            16,67% (100%) 

MEDICAMENTOS                 10 (12)            83,33% (100%) 

FISIOTERAPIA                 11 (12)            91,67% (100%) 

REPOUSO                   11 (12)            91,67% (100%) 
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6 CONCLUSÃO 
 
 Através deste estudo, podemos conluir que: 

 As lesões fizeram parte da carreira da grande maioria dos atletas (70,6%), 

tornando importante buscar formas de precaução e melhores tratamentos, a 

fim de manter a melhor perfomance possível para a equipe durante toda a 

temporada; 

 Foram totalizadas vinte e três lesões em doze dos dezessete jogadores, 

sendo que vinte e uma tiveram acometimentos no membro dominante do 

atleta, demonstrando a concentração de lesões e a nessecidade de 

intervenções preventivas maiores nesses membros; 

 Os treinos táticos e os jogos foram as atividades com maior incidência de 

lesões, visto a necessidade de maior entrega física e psicológica dos atletas; 

 O local da quadra em que ocorreu a lesão apresentou um parâmetro bastante 

equilibrado, tendo ocorrido sete lesões no setor de ataque e oito no setor de 

defesa. 

 Dependendo da posição em que o atleta joga, varia a incidência das lesões, 

sendo os pivô e alas os que mais sofrem esses acometimentos. 

 O tempo como profissional pesou significativamente, demonstrando que todos 

os atletas com mais de cinco anos de carreira já se lesionaram alguma vez. 

 A quantidade de jogos realizada por mês e o tempo em que ficam em quadra 

também foi um achado importante no estudo, visto que 90,9% dos onze 

atletas que jogam pelo menos metade do tempo já se lesionaram, enquanto 

que apenas 33,3% dos seis que entram pouco nas partidas sofreram com 

lesões. 

 Quanto à localização anatômica em que se encontram as lesões, foi-se 

detectado que os joelhos e tornozelos foram os mais afetados, demonstrando 

ser um local interessante para realizar procedimentos preventivos. 

 Com relação aos tratamentos, praticamente todos os atletas que se 

lesionaram realizaram uso de medicamentos, fisioterapia e repouso. 

 Por conseguinte, é importante o atleta apresentar um treinamento físico e 

mental com qualidade, para poder conseguir se manter em condições durante 

toda a temporada. Realização de fortalecimentos nos joelhos e tornozelos é 

uma alternativa interessante, assim como utilizar bandagens para evitar 
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possíveis torções. As recuperações com tratamentos adequados também 

podem evitar possíveis futuras lesões no atleta. 
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APÊNDICE A: 

Ficha de coleta de dados para analisar o perfil das lesões 
 

Projeto de Pesquisa: PERFIL DAS LESÕES OSTEOMUSCULARES QUE 

ACOMETEM JOGADORES PROFISSIONAIS DE FUTSAL. 

FORMULÁRIO PARA ANALISAR O PERFIL DAS LESÕES 

 

1- Nome Completo: 
 

______________________________________________. 
 

2- Data de nascimento: ___/___/___.  Idade: ____. Peso: ___. Altura: _____. 
 

3- Número para contato: (   )_______________. 
 

4- Membro dominante: (  ) Esquerdo   (  ) Direito   (  ) Ambos 
 

5- Qual posição joga?  (  ) Goleiro  (  ) Fixo  (  ) Ala  (  ) Pivô   
 

6- Profissional há quanto tempo? 
(  ) Menos que 1 ano  (  ) De 1 a 5 anos  (  ) De 5 a 10 anos  (  ) Mais que 10 anos 
 

7- Faz aproximadamente quantos jogos por mês? 
(  ) 0  (  ) 1 a 4  (  ) 5 a 8  (  ) mais que 8 

 
8- Joga aproximadamente quanto tempo em uma partida? 

(  ) Praticamente o jogo todo  (  )Jogo metade do tempo 
(  ) Entro pouco nas partidas 

 
9- Durante sua carreira profissional, já sofreu alguma lesão que precisou 

de tratamento? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
10- Se sim no item anterior, qual(is) tipo(s) de lesão e em qual membro? 
 
_____________________________________________. 

 
10- Sua lesão precisou de qual(is) tipo(s) de tratamento? 

 (  ) Imobilização  (  ) Cirurgia  (  ) Medicação  (  ) Fisioterapia  (  ) Repouso   
Outro(s): ___________________________.  

 
11- Qual foi a atividade que você se lesionou? 

(  ) Treino físico  (  ) Treino tático  (  ) Coletivo  (  ) Jogo 
12- No momento da lesão, estava atacando ou defendendo? 

(  ) Atacando  (  ) Defendendo 
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O questionário presente no apêndice A foi analisado e aprovado pelos 
médicos ortopedistas Neri Machado Junior, Edir Soccol Júnior e Fernando 
Soccol. 

 

 

 

                                                   

Dr. Neri Machado Junior       Dr. Haiana Lopes Cavalheiro      Dr. Fernando Soccol 
       CRM-PR: 13745                       CRM-PR: 30286                            CRM-PR: 29593 
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APÊNDICE B: 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

  

      Perfil das lesões osteomusculares que acometem jogadores profissionais de futsal 

 

Pesquisador para contato/ fone: Dr. Edir Soccol Jr. (46) 9922-2222 

    Ramón Kaimen (46) 991351333 

 

R. Benjamin Borges dos Santos, 1100 - Fraron, Pato Branco - PR, 85503-378 (UNIDEP) 

 

 

Convidamos _____________________________________________ a participar 

dessa pesquisa sobre “Perfil das lesões osteomusculares que acometem jogadores 

profissionais de futsal”. O objetivo desse trabalho será contribuir para a performance dos 

atletas, visto que pelo fato da região sul do Brasil não trabalhar pesquisas muito voltada para o 

futsal, o benefício desta se encontra na capacidade de comparação com outras pesquisas de 

mesmo parâmetro, as quais são realizadas principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Além disso, traçar o perfil dos jogadores para cada lesão, o que poderá ajudar a equipe Pato 

Futsal. Para que isso ocorra, você será submetido a uma coleta de informações. No entanto, 

caso a pesquisa cause qualquer tipo de constrangimento, você terá total liberdade de desistir 

sem nenhum prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, por qualquer modo que lhe seja 

possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha 

prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados. 

Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer etapa desta 

pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e assistência imediata, 

integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua 

participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva 

indenização.  

Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste estudo, mas terá 

direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação (caso necessário), como 

transporte para o local da pesquisa. 

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua participação em todas as 

etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome, voz e imagem não 

serão mencionados aos resultados desta pesquisa, exceto quando você desejar. Nesse caso, 

você deverá assinar um segundo termo, que deverá ser apresentado separadamente deste.  

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa. 

Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam consideradas úteis 

para outros estudos, você será procurado para autorizar novamente o uso.  

Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua. 

Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro. 

Caso você precise tenha dúvidas e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, 

você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UNIDEP (CEP-UNIDEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 as 17:30min, na sala 

do CEP, situado na rua Benjamin Borges do Santos, 1100, bloco N, sala 16B, Pato Branco – 

PR. Caso prefira, você pode entrar em contato via  Internet pelo e-mail: cep@unidep.edu.br 

ou pelo telefone do CEP que é (46) 3220-3103. 
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Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste documento, 

segundo a Resolução CNS 466/2012.  

  

 

 

 

Nome do participante de pesquisa ou 

responsável:_______________________________________. 

 

 

Assinatura:_____________________________________________________________. 

 

Eu, Ramón Guilherme Nunez Kaimen, declaro que forneci todas as informações sobre este 

projeto de pesquisa ao participante. 

 

 

Assinatura:_____________________________________________________________. 

 

 

 

__________________, ______ de _____________ de 20____. 
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APÊNDICE C: 

 

 

 TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL - TAI 

 
 

 

 

 
 

Eu, ______________________________, responsável pelo(a) Centro de 

Treinamento da equipe Pato Futsal, estou ciente, de acordo e autorizo a execução 

da pesquisa intitulada Perfil das lesões osteomusculares que acometem jogadores 

profissionais de futsal, coordenada pelo pesquisador Ramón Guilherme Nunez 

Kaimen. 

Declaro conhecer e cumprir a Resolução 466/2012 do CNS; afirmo o 

compromisso institucional de apoiar o desenvolvimento deste estudo; e sinalizo 

que esta instituição está ciente de suas responsabilidades, de seu compromisso 

no resguardo da segurança/bem-estar dos sujeitos da pesquisa nela recrutados, 

dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tais condições. 

 
 
 
 
 

 __________________, ___ de ____________ de ______. 
 
 
 
 
 

 

Diretor Técnico 
 


