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RESUMO

Ocorrem várias lesões em atletas do futebol de salão principalmente em membros inferiores. O futsal caracteriza-se por apresentar muito 
contato físico, movimentos curtos, rápidos e contínuos e, por ser praticado em terreno de piso, apresenta maior impacto, gerando um número 
elevado de lesões. Entretanto, poucos trabalhos têm analisado as lesões no Futebol de Salão. O objetivo deste estudo foi analisar as incidências 
de lesões no joelho em atletas profissionais do futebol de salão, identificando as ocorrências de lesões traumáticas e posição do jogador no time e 
suas lesões. O presente estudo se caracteriza como um estudo de campo, de caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise 
quantitativa dos resultados apresentados, sendo desenvolvido no time Grêmio Recreativo Pague Menos, Fortaleza-Ceará. No período de agosto a 
outubro de 2015, mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. Os resultados desse estudo 
contaram com a participação de 18 atletas com idade média 26,8 ± 5,1 anos, peso médio 72,8 ± 5,5 kg, altura média 1,73 ± 0,03 cm e com média 
do IMC de 24,5 ± 4,5. Ao verificar a existência de lesões musculoesqueléticas foi possível detectar que 50,0% (n=9) atletas apresentavam lesões 
no joelho durante sua trajetória esportiva, sendo que 50,0% (n=9) não apresentaram qualquer tipo de lesão. O tempo de prática no futsal em 
média era de 3,6 ± 1,2 anos. Com relação a posição dentro do time em estudo tivemos na amostra 16,6% (n=3) goleiros, 22,2% (n=4) ala, 27,9% 
(n=5) pivô e 33,3% (n=6) na posição de fixo. Foram encontradas dezesseis lesões, pois houve atletas que se machucaram mais de uma vez. Os 
tipos de lesões de maior incidência foram os estiramentos de ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral 33,3% (n=6). Conclui-se que 
as lesões no joelho mais prevalentes em atletas profissionais do futebol de salão foram às lesões ligamentares, onde prevaleceu à posição ala do 
atleta como uma maior incidência de lesões nos dados coletados. As causas que ocorreram com maior frequência e que levaram a esse tipo de 
lesão foram: saltos, mudanças rápidas de movimento e contato direto.
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