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RESUMO – SUMMARY IN BRAZILIAN PORTUGUESE
O esporte é um aliado importante para saúde pública
A inatividade física é uma questão de saúde pública importante. Além de afetar a
negativamente a saúde, insuficientes níveis de atividade física populacional resultam
em gastos econômicos substanciais para a sociedade. A promoção de níveis suficientes
de atividade física é, portanto, uma questão de saúde pública. O esporte é um aliado
poderoso para a promoção e manutenção de níveis suficientes de atividade física em
todo o mundo. Atualmente, a promoção da prática esportiva é um esforço global que
deve ser visto como um investimento no presente e no futuro.

Lesões podem atrapalhar a prática esportiva
Os benefícios da prática esportiva são bem conhecidos. Entretanto, a prática esportiva
também implica risco de lesões. Indivíduos podem se sentir desmotivados a praticar
esportes devido às experiências negativas relacionadas às estas lesões. Além das
consequências negativas para a saúde, lesões no esporte também podem prejudicar o
sucesso atlético individual e de equipes esportivas. Prevenir lesões no esporte é,
portanto, também de grande importância para a saúde pública, e deve ser uma
prioridade para a proteção da saúde dos esportistas, bem como para maximização de
seu desempenho esportivo.

O objetivo deste trabalho é facilitar a prevenção de lesões relacionadas ao esporte
Devido ao impacto negativo das lesões decorrentes da prática esportiva, prevenir
lesões no esporte é um objetivo importante para pesquisadores, clínicos, e para a
sociedade em geral. A pesquisa sobre prevenção de lesões é vista como uma
contribuição ativa para a saúde e segurança dos praticantes de esportes. Dessa forma,
o objetivo principal desta tese é facilitar, partindo de uma perspectiva prática, a
prevenção de lesões relacionadas a prática esportiva.
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Capítulo 2. Mensurando a magnitude das lesões no esporte
Monitorar lesões decorrentes da prática esportiva é crucial para direcionarmos
esforços preventivos. O capítulo 2 desta tese apresenta uma revisão sobre conceitos
relevantes para o monitoramento de lesões no esporte e a aplicação de tais conceitos.
Ocorrência (como incidência e prevalência, por exemplo) e severidade (como tempo
de recuperação, por exemplo) das lesões no esporte são construtos fundamentais para
determinarmos a extensão do “problema”. Entretanto, não há uma abordagem
universal para definirmos o que pode ser considerado uma lesão, ou como a
severidade das lesões deve ser mensurada. Consequentemente, não há um sistema
universal para o monitoramento de lesões no esporte. Logo, o capítulo 2 pode ser
utilizado como um guia para interessados em monitorar lesões no esporte a fim de
estabelecer um foco para esforços preventivos.

Capítulo 3. Perspectiva dos usuários de um sistema online de monitoramento de
saúde no esporte
O capítulo 3 descreve a adesão e a percepção dos usuários finais (atletas de judô,
natação e voleibol de elite, e suas equipes de apoio) em relação à um sistema online
de monitoramento de saúde no esporte, desenvolvido com base nos conceitos
descritos no capítulo 2. A média da taxa de resposta dos atletas, que foi medida
repetidamente ao longo de uma temporada esportiva, foi de 50% (desvio padrão [SD]
23), 61% (SD 27) e 56% (SD 25) no judô, natação e voleibol, respectivamente. A
média da prevalência de lesão, também medida repetidamente ao longo da
temporada, foi de 26% (intervalo de confiança de 95% [IC 95%] 0–59), 19% (IC 95%
0–65) e 36% (IC 95% 0–77) nos atletas de judô, natação e voleibol, respectivamente.
Os atletas relataram que esperavam receber um retorno (feedback) sobre seus registros
nos questionários online ao longo da temporada. Este retorno, de acordo com os
atletas, os motivaria a continuar respondendo aos questionários, o que poderia resultar
em taxas de resposta mais elevadas. Os relatórios do sistema enviados às equipes de
apoio dos atletas facilitaram a comunicação entre a comissão técnica e médica. Os
mesmos foram capazes, por meio dos relatórios, de monitorar a saúde dos atletas mais
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diretamente e, consequentemente, intervir mais cedo para evitar que pequenas
queixas de saúde se tornassem problemas mais graves. Portanto, o capítulo 3 mostra
que um sistema online pode ser utilizado como complemento de estratégias rotineiras
para o monitoramento da saúde de atletas de elite. A viabilidade de um retorno
(feedback)

personalizado

ao

atleta

está

atualmente

sob

investigação

e,

potencialmente, aumentará a adesão dos atletas a este sistema online de
monitoramento de saúde no esporte.

Capítulo 4. Magnitude das lesões no hóquei sobre grama de elite
O capítulo 4 apresenta o resultado da utilização de um sistema online para
mensuração, durante uma temporada, da incidência, prevalência e severidade de
lesões no hóquei sobre grama de elite. Os jogadores sofreram 3,5 (IC 95% 2,5–4,5)
lesões agudas por 1.000 horas de treinamento e 12,3 (IC 95% 7,6–17,0) por 1.000
horas de competição. A média da prevalência de lesão, medida repetidamente ao
longo da temporada, foi de 29% (IC 95% 3–55) no geral, 9% (IC 95% 0–20) para
lesões agudas e 14% (IC 95% 0–36) para lesões por sobrecarga (overuse). A média da
severidade das lesões foi 28 de 100 (25%–75% intervalo interquartil [IQR] 16–42) no
geral, 35 (IQR 23–53) para lesões agudas e 21 (IQR 16–31) para lesões por sobrecarga.
Trinta por cento das lesões prejudicaram a participação e/ou desempenho dos
jogadores em treinamentos e/ou competições. Estas lesões substanciais afetaram 52%
dos jogadores lesionados. Em resumo, o capítulo 4 mostra que, embora lesões agudas
sejam comuns no hóquei sobre grama de elite, lesões por sobrecarga representam um
problema comparável. Como lesões afetam negativamente a saúde dos jogadores de
hóquei sobre grama e podem prejudicar seu desempenho e disponibilidade para
treinamento e competição, estratégias preventivas são de grande importância.

Capítulo 5. Evidência descritiva sobre lesões no hóquei sobre grama
O capítulo 5 apresenta uma revisão sistemática sobre lesões no hóquei sobre grama a
fim de descrever sua magnitude em termos de ocorrência, severidade, e características
em comum. Observarmos que a maioria das lesões no hóquei sobre grama afeta o
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membro inferior. Contusões/hematomas e abrasões (lesões de contato) são comuns,
entretanto, lesões não ocasionadas por contato também são motivo de preocupação.
Estas características comuns das lesões podem contribuir para o direcionamento de
esforços preventivos no hóquei sobre grama. No entanto, a grande heterogeneidade
entre definições e métodos empregados nos diferentes estudos incluídos na revisão
impede conclusões sobre a real magnitude das lesões. Um consenso sobre a
metodologia para o monitoramento de lesões, como já realizado em diferentes
esportes, poderia contribuir para a mensuração da magnitude das lesões no hóquei
sobre grama. Embora ainda não exista um consenso específico para o hóquei, estudos
futuros podem utilizar como base consensos de outros esportes que são amplamente
utilizados na literatura, como o do futebol, por exemplo. Além disso, investigadores
futuros são encorajados a aderir às diretrizes de relatórios propostas pelo Enhancing
Quality and Transparency of Research (EQUATOR) network para facilitar a avaliação
da aplicabilidade e limitações dos achados sobre lesões no hóquei sobre grama.

Capítulo 6. Prevenção de lesões no hóquei sobre grama juvenil
O capítulo 6 trata-se de um quase-experimento para avaliar a efetividade de um
programa de aquecimento estruturado (Warming-up Hockey) para reduzir o risco de
lesões em jogadores juvenis (10–17 anos) de hóquei sobre grama. O programa foi
desenvolvido pelo Instituto Holandês de Segurança do Consumidor (VeiligheidNL) em
conjunto com a Associação Holandesa de Hóquei (KNHB). A exposição ao programa
de aquecimento foi associada a uma taxa de lesão 36% menor do que no grupo
controle (hazard ratio [HR] = 0,64 [IC 95% 0,38–1,07]). A taxa de lesão nos membros
inferiores foi 46% menor no grupo exposto ao programa (HR = 0,54 [IC 95% 0,29–
1,02]). Estes resultados podem ser considerados relevantes para os praticantes dada a
redução estatisticamente significante de lesões agudas (HR = 0,55 [IC 95% 0,31–0,96])
e de lesões que levaram a 1–3 dias de ausência em sessões de treinamento e/ou
competição (HR = 0,52 [IC 95% 0,27–0,98]). Além disso, o grupo que seguiu o
programa apresentou 8,42 (IC 95% 4,37–12,47) dias a menos de ausência em sessões
de treinamento e/ou competição por 1.000 horas de hóquei. No geral, concluímos
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que o programa de aquecimento foi efetivo na redução da taxa de lesões em jogadores
juvenis de hóquei sobre grama, bem como na manutenção da disponibilidade dos
jogadores para treinar e competir.

Capítulo 7. Interpretando estudos sobre prevenção de lesões no esporte
O capítulo 7 pode ser utilizado como um recurso para interessados em compreender
e interpretar estudos que avaliam o efeito de estratégias de prevenção de lesões no
esporte, como a descrita no capítulo 6, considerando as particularidades dos
desenhos, medidas e estatísticas utilizadas nos mesmos. Como demonstrado no
capítulo 2, não existe uma abordagem universal para definições e metodologias para
mensuração das lesões decorrentes da prática esportiva de acordo com sua ocorrência
e severidade. Consequentemente, não há uma abordagem única que deve ser seguida
para garantir uma avaliação adequada do efeito de estratégias de prevenção de lesões
no esporte. O desenho e os métodos de estudo são particularmente alinhados à
pergunta de pesquisa e o contexto da investigação. No entanto, tais estudos devem
apresentar uma definição clara do que é considerado uma lesão, bem como uma
avaliação válida da estratégia de prevenção. Frequência de lesões não deve ser o único
desfecho nos estudos investigando estratégias preventivas, pois informações
importantes também são obtidas quando descrita a severidade das lesões, o tempo de
exposição ao esporte em questão, e a aderência dos participantes à estratégia
preventiva. Dadas as diferentes definições e metodologias utilizadas para avaliar o
efeito das estratégias preventivas no esporte, as partes interessadas devem considerar
o contexto dos achados antes de aplicar tais estratégias em sua prática.

Conclusões
A tecnologia online permite o monitoramento da saúde de atletas e auxilia nosso
esforço para prevenir lesões no esporte. O monitoramento sistemático da saúde do
atleta tem valor prático para o atleta e sua equipe de apoio, além de gerar dados
válidos para pesquisas. Os usuários finais (atletas e sua equipe de apoio) devem ser
educados sobre a importância do monitoramento sistemático da saúde do atleta e,
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juntamente com pesquisadores, estar envolvidos ativamente no desenvolvimento e
implementação destes sistemas de monitoramento de saúde.
Embora a grande heterogeneidade nas definições e métodos aplicados dificulte
conclusões sobre a magnitude das lesões em esportes específicos, isto não deve
impedir o envolvimento das partes interessadas em se esforçar para prevenir lesões no
esporte. Programas de aquecimento estruturados são valiosos para a prevenção de
lesões no esporte. Um programa de aquecimento estruturado mostrou resultados
positivos para a redução das taxas de lesões no hóquei sobre grama juvenil, bem como
na manutenção da disponibilidade dos jogadores para treinar e competir.
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