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PROGRAMA DE EXERCICIOS REDUZ AS LESÕES NOS JOELHOS DE JOGADORAS DE FUTEBOL

Coimbra, Abril 2010. Um programa de exercícios físicos específicos, preparado para
jovens jogadoras de futebol, tem vindo a reduzir com significado as lesões a nível dos
joelhos, segundo um estudo recentemente publicado.
Este programa foi desenvolvido por Ashkar Kiani e colaboradores, com a intenção de
tentar reduzir o risco de lesões directamente relacionadas com a prática de futebol, a
nível dos joelhos.
O referido programa tem a integração de exercícios de fortalecimento muscular, de
modo a melhorar o desempenho durante o movimento e a carga e a reduzir o esforço
e a sobrecarga sobre os joelhos.
O estudo em epígrafe foi realizado durante o ano de 2007 e teve a participação de
1506 atletas suecas com idades entre os 13 e os 19 anos.
Estas repartiram-se por dois grupos: um de 777 jogadoras integrando 48 equipas, que
participou activamente no desenvolvimento do programa de intervenção e outro de
729 jogadoras integrando 49 equipas, que serviu apenas de controlo.
As sessões de formação para as atletas e agentes desportivos envolvidos,
desenvolveram-se ao longo da prática normal das actividades de treino ou jogo e não
houve necessidade de recurso a qualquer equipamento adicional para a execução do
referido programa.
Os resultados encontrados mostraram uma redução de 77% na incidência das lesões
contraídas com origem no contacto directo e uma redução de 90% na incidência das
lesões contraídas sem qualquer contacto directo.
Para além disso concluiu-se ainda que nas lesões desenvolvidas no grupo das atletas
participantes, a gravidade das mesmas foi bastante menos severa.
Quanto à aderência global ao protocolo, houve uma taxa com significado e de 75%,
em 45 das 48 equipas participantes.
Face ao exposto, os autores deste estudo concluíram que este tipo de programa de
fácil implementação e execução nas práticas regulares do futebol, apresenta uma
efectividade relevante na prevenção das lesões dos joelhos e deve ser impulsionado.
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