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FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES NO ESPORTE 

 

Autor: Anderson Dorneles 

 

Atletas amadores e profissionais convivem frequentemente com lesões em 

decorrência da prática esportiva. Essas lesões podem ser compreendidas de duas formas: 

traumáticas, que ocorrem devido a um choque e/ou trauma direto (uma pancada no joelho, 

por exemplo) e as não traumáticas, provocadas normalmente por esforços ou gestos 

intensos ou repetitivos (exemplos: entorse de tornozelo, distensão muscular ou tendinite). 

Vários fatores influenciam para que um atleta sofra lesões. Desde um treinamento 

inadequado (insuficiente ou excessivo), passando por alterações biomecânicas que 

interferem no gestual esportivo, uso de materiais esportivos inadequados, má alimentação 

e hidratação, até as ausências de repouso suficiente e de trabalhos de prevenção. O corpo 

do atleta é uma máquina que deve estar permanentemente preparada para as demandas 

impostas pela atividade esportiva que executa. Valências físicas como força, flexibilidade, 

agilidade, equilíbrio e resistência devem ser trabalhadas de forma equilibrada, de 

preferência com uma orientação profissional. É importante ainda que o atleta desenvolva 

sua capacidade técnica, corrigindo e melhorando seu gestual esportivo e que também 

conheça e respeite as regras do esporte praticado.  

A Fisioterapia Esportiva é uma especialidade da fisioterapia que trabalha tanto na 

reabilitação como na prevenção de lesões nos atletas. O trabalho preventivo tem foco 

principalmente na correção e melhora de movimentos, na melhora da estabilização corporal 

global e em trabalhos de propriocepção. É importante também que os atletas não ignorem 

pequenas lesões que aparentemente apresentam-se sem importância. Nesses casos, uma 

intervenção precoce do fisioterapeuta pode evitar o agravamento dessas lesões, que 

provocariam o afastamento da atividade esportiva por um tempo maior.  

Existem diversos recursos para o tratamento das lesões decorrentes do esporte. A 

cinesioterapia, terapia manual, eletrotermofototerapia, treinamento funcional e controle 

progressivo do retorno à prática esportiva com musculação e/ou Pilates fazem parte do 

arsenal do fisioterapeuta para devolver o atleta de forma rápida e segura ao esporte com o 

menor risco possível de recidiva. É fundamental ainda, que o fisioterapeuta esportivo tenha 

um conhecimento sobre os esportes e suas demandas físicas e técnicas, compreendendo 

os principais mecanismos de lesões em cada modalidade, entendendo também o grau de 

cada patologia e as fases de evolução das mesmas. 


