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RESUMO
O atletismo merece destaque por sua importância no contexto histórico esportivo e atenção pela diversidade de eventos
na própria modalidade, caracterizados por especificidade na execução gestual e dinâmica na forma de treinamento, que
se acentuam em altas performances. Essa pesquisa terá como objetivo analisar a incidência de lesões que acometem os
membros inferiores no Atletismo Profissional do Estado do Paraná, nas suas diversas modalidades e categorias, em
indivíduos de ambos os sexos, e correlacionar as lesões encontradas com alterações biomecânicas identificadas através
de testes dinâmicos e de flexibilidade para membros inferiores. Os dados em relação ao histórico das lesões serão
obtidos através de questionários com perguntas pertinentes a carreira dos atletas dentro do esporte, desde sua iniciação
até sua prática atual, incluindo questões sobre sua rotina de treinos e competições. Diante dessas informações serão
selecionadas as lesões mais prevalentes de membros inferiores dentro das modalidades, serão formados dois grupos
para  estudo,  G1 composto  por  atletas  sem histórico  de  lesões,  e  G2 formado  por  atletas  nos  quais  tenham sido
identificadas  lesões  de  membros  inferiores.  Em ambos  os  grupos  serão  aplicados  testes  dinâmicos  em busca  de
alterações  biomecânicas  que  possam justificar  o  aparecimento  das  lesões,  além de  uma  análise  das  informações
contidas nos questionários sobre rotina de treinos. Os resultados serão analisados estatisticamente, e apresentados na
forma de gráficos e tabelas.

PALAVRAS-CHAVE: Flexibilidade; Lesões musculares; Testes dinâmicos.

1 INTRODUÇÃO

Diante das inúmeras pesquisas e estudos feitos, é evidente que há um número muito alto de
lesões desportivas mesmo com os diferentes métodos preventivos que existem atualmente.  Um
exemplo  deste  alto  percentual,  principalmente  durante  os  treinos  em membros  inferiores,  é  na
prática do atletismo (OLIVEIRA, 2011 apud FEITOZA & JÚNIOR, 2000). Embora diversos estudos
abordem as lesões decorrentes da prática do atletismo, não está claro na literatura o motivo da
maioria das lesões. 

O atletismo é visto como “esporte-base” para todos os outros, por seus movimentos terem
grande  semelhança  com  os  quais  executamos  diariamente.  Essa  afirmação  pode  ser  melhor
explicada com fatos históricos encontrados na CBAT – Confederação Brasileira de Atletismo (2010)
–  a  qual  relata  que  o  atletismo estava  presente  desde  os  nossos  ancestrais,  seja  na  fuga  de
predadores ou pela busca de alimentos, onde era necessário correr, saltar e lançar. Portanto, um
esporte que abrange diversas modalidades.

Sendo o exercício físico um grande fator para a longevidade e qualidade de vida, de acordo
com Laurino  (2013),  vemos que a participação em competições de diferentes  modalidades dos
esportes  tem  aumentado.  No  entanto,  o  número  e  os  tipos  de  lesões  desportivas  também.  O
atletismo é um esporte com diversas modalidades de atividades, o que confere ampla possibilidade
de movimentos,  e  consequentemente,  de  lesões.  Desta  forma,  torna-se  necessário  identificar  e
quantificar para permitir a prevenção, possibilitando não só a melhora do desempenho, mas também
a manutenção da saúde do atleta, segundo Zernicke (2000) e Oliveira (2011).
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Segundo Martins e Mazon (2015) as principais lesões apresentadas por atletas na média de
17 anos foram as distensões musculares, onde supõem que o principal fator seria o treinamento
excessivo logo nos primeiros anos de carreira. Diz-se ainda, que as causas destas lesões podem ser
variáveis,  onde  desequilíbrios  musculares  entre  agonistas  e  antagonistas,  aquecimento  e
alongamento inadequado e até mesmo a ausência do técnico durante os treinos, podem ser fatores
preponderantes.

Com isso, pode-se afirmar que há uma grande variedade de lesões que o atletismo pode
desenvolver  devido  à  diferentes  fatores.  E para  identificar  a  causa das mesmas nas diferentes
modalidades, serão aplicados alguns testes dinâmicos ou funcionais que permitem avaliar alterações
da  performance funcional, seja na força muscular e coordenação neuromuscular,  como também,
equilíbrio, agilidade e propriocepção (SILVA, 2010 apud RIBEIRO & VENÂNCIO, 2010).

Por fim, têm-se como objetivo deste trabalho a realização de testes dinâmicos e aplicação de
um único questionário, sobre o histórico de lesões na equipe paranaense de atletismo, onde se
espera identificar fatores biomecânicos e características de treino que estariam relacionados com as
principais  lesões  encontradas  no  atletismo  profissional,  podendo  desta  forma,  atuar  de  forma
preventiva.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Serão selecionados atletas do Atletismo Profissional Paranaense para participar da pesquisa,
que será aplicada no ambiente de treinamento e dentro das competições no Estádio Regional Willie
Davids - Vila Olímpica - na cidade de Maringá-Pr.

Os  voluntários  preencherão  e  assinarão  um Termo de  consentimento  livre  e  esclarecido
(TCLE) no qual o mesmo diz estar ciente do que está sendo realizado e que concorda em participar
espontaneamente da pesquisa. 

Será criado um questionário com perguntas dos dados pessoais e antropométricos do atleta
participante,  bem como serão abordadas questões relacionadas ao esporte  que incluem tempo,
frequência, modalidades e histórico de lesões.        

As categorias escolhidas para participar dessa pesquisa foram: Categoria Sub 18: atletas com
16 e 17 anos, no ano da competição; Categoria Sub-20 - atletas com 16, 17, 18 e 19 anos, no ano
da  competição;  Categoria  Sub-23:  atletas  com  16,  17,  18,  19,  20,  21  e  22  anos,  no  ano  da
competição; Categoria de Adultos: atletas a partir  de 16 anos em diante, no ano da competição
(CBAT,  2015).  Os critérios de exclusão do trabalho incluem doenças crônicas como diabetes e
hipertensão  arterial,  história  de  tumor  ou  cirurgia  ortopédica  em coluna  ou  membros  inferiores,
gestantes, ou faixa etária não incluída nas categorias propostas no estudo.

Com os resultados dos questionários analisados pretende-se obter o índice das lesões mais
prevalentes de todas as provas e das regiões dos membros inferiores mais acometidos, o período
que ocorreu junto com informação sobre o tratamento que foi realizado. 

Estas informações serão utilizadas para a divisão dos grupos de estudo, sendo G1 composto
por dez atletas sem histórico relevante de lesões, e G2 formado por dez atletas nos quais tenham
sido identificadas lesões de membros inferiores. 

Feito isso, os atletas passarão por uma avaliação biomecânica, sendo que os testes utilizados
vão abranger todos os segmentos dos membros inferiores como articulações da cintura pélvica,
articulação coxo femoral, complexo joelho, complexo tornozelo e demais que envolvam membros
inferiores;  avaliação  postural  para  detectar  possível  alteração  na  postura  do  atleta;   testes  de
flexibilidades e testes dinâmicos para avaliar a força muscular dos membros inferiores, avaliando
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possíveis  fraquezas,  encurtamentos,  diferença  de  trofismo  das  cadeias  anterior  e  posterior  e
diferenças entre membro esquerdo e direito.

Todas essas informações serão preenchidas nas fichas de avaliação de cada atleta, junto à
descrição  dos  testes  aplicados.  Depois  dessa  fase  de  testes  os  resultados  serão  analisados,
discutidos e apresentados em gráficos que serão confrontados com as informações obtidas nos
questionários, vendo se há relação dos distúrbios encontrados nos vários atletas, e se há relação
direta com a causa das lesões do grupo G2.  E por final com as informações dos questionários sobre
o tratamento da lesão, verificar se foram tomadas medidas adequadas no tratamento da lesão e
intervenções para que não ocorresse recidiva da lesão.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com esta pesquisa, quantificar as lesões no Atletismo Profissional Paranaense,
para, a partir de então, buscar fatores etiológicos das lesões. Acredita-se que diversas lesões são
causadas não apenas pela sobrecarga de treinos e competições, mas também devido a alterações
biomecânicas que podem ser detectadas de forma precoce, contribuindo na prevenção de lesões e
melhora  da  performance.  Desta  forma,  elaborar  métodos  preventivos  aplicáveis  e  até  mesmo,
tratamentos específicos para cada atleta  de acordo com sua necessidade;  seja  pelo retorno ao
esporte ou pela recuperação da própria lesão, seria uma forma eficaz de intervenção fisioterapêutica
nos esportes.
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