Lesões do ombro no futebolista de alta competição – uma raridade cada
vez mais presente!
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Introdução
O futebol é um desporto de contacto caracterizado por movimentos curtos e rápidos, como sprint, aceleração e desaceleração
súbitas, fuga, rotação, remate e pontapé. A colisão também é frequente1. As lesões do membro superior no futebol correspondem
a uma porção pouco significativa das lesões ocorridas nesta modalidade (3-13.4%)2,3,4,5. Dentro destas, a região do ombro é a
envolvida mais frequentemente (56%)2,3.
Objetivo
Investigar a epidemiologia das lesões do ombro associadas à prática do futebol de alta competição, descrevendo as suas
características, mecanismos e consequências.
➜ Maioria durante a competição (64%)5
➜ 80-90% são traumáticas; 10-20% são devidas a sobrecarga2,3,5,6
➜ 1/3 consideradas graves (≥ 28 dias de paragem)4,5
➜ Guarda-redes: 5x mais que jogadores de campo1,2,3,4,6, com paragens
mais longas3

➜ Uso repetitivo do
membro superior2,3,6

Luxação Gleno-Umeral (5-12%)2,6

Luxação AcromioClavicular (5%)2
➜ + grave2,3,5
➜ paragens + longas2,3,5 (2x mais nos
guarda-redes2,3)

Abdução e rotação
externa extremas2,5

Entorse AcromioClavicular (13-31%)2,6

Adução e
extensão2

➜ Maior taxa de recorrência (32%)3,5
➜ 84% lesão do labrum (1/3 + lesão
de Hill-Sachs)2,4,5
➜ 8% lesão isolada da coifa2,5
➜ 8% lesão do labrum + coifa4,5

Conclusões
§ Incomuns, mas correspondem a um problema crescente no futebol1,2,4
§ Início em idades cada vez mais jovens
§ > exigência do futebol moderno

§ Incidência provavelmente subestimada por não condicionarem
paragens obrigatórias2,3, contudo, obrigam a uma paragem mais longa,
comparativamente a outras lesões
§ Sucessivas lesões na carreira podem impedir o jogador de atingir o seu
potencial máximo7

Programas efetivos de
Prevenção e Reabilitação
de Lesões3,5

§ Reconhecimento do mecanismo e padrão da lesão2
§ Estabelecimento da abordagem terapêutica2
§ Retorno ótimo à competição2
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