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INTRODUÇÃO 

 

O futebol de salão também conhecido como Futsal foi criado em 

1934 em uma Associação Cristã de Moços de Montevidéu (ACM), Uruguai, 

pelo o professor chamado Juan Carlos Ceriani, pelo qual foi denominado de 

“INDOOR-FOOT-BALL”.  Esse esporte surgiu através das dificuldades para 

encontrar campos de futebol disponíveis em suas horas de lazer, aonde foram 

adaptadas e improvisadas as famosas “peladas” nas quadras de basquete e 

hóquei, utilizando as traves do hóquei. Na cidade de São Paulo, ressalta-se o 

nome de HabibMaphuz, professor da ACM de São Paulo. O mesmo no início 

dos anos cinquenta participou das elaborações das normas e práticas do futsal. 

Fundou a primeira liga de futsal, sendo a liga de Futebol de Salão da 

Associação Cristã de Moços. As bolas eram feitas de crina vegetal ou 

serragem, havendo sucessivas modificações. Por conta das bolas de ar 

utilizadas que saltavam muito e acabava frequentemente saindo das quadras, 

tiveram que diminuir o tamanho e aumentar o seu peso. Daí conhecido o fato 

do Futsal ser chamado de “esporte da bola pesada” (LUCENA, 1994). 

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) relata a 

origem do futsal, na primeira metade do século XX. A modalidade configurasse 

como um dos esportes cada vez mais praticado no mundo (RIBEIRO et al, 

2007).  

                  O futsal é uma modalidade desportiva caracterizada por grandes 

esforços constantes, de extensão diversa (determinado pelo tempo em 

exercício imposto) e de aleatoriedade periódica de tempo. A busca da 

qualidade de passes, dribles e qualidade da atleta acarreta treinos longos com 

pouco tempo de descanso e pausas entre si, para que a mesma busque 

repouso ou melhora, levando a eventual lesão leve obtida em treinos ou 

campeonatos. Qualidade e desenvoltura entre as atletas, e bom trabalho em 

equipe visa criar uma boa ideia de jogo ou partida entre as mesmas, sendo de 

característica fundamentais do esporte na quadra (LUCENA, 1994). 

As lesões dentro desta prática estão crescendo e junto com elas 

suma preocupação de como preveni-las. O futsal feminino é um esporte 

coletivo com popularidade alta composto por grande nível de habilidade tática e 



técnica, dominando seus limites de resistência, e condicionamento físico, 

psicológica e mental. Esse esporte por ter possuir características de grande e 

constante contato físico, proporcionando risco elevado de lesões e fraturas 

desportivas para as atletas praticantes de futsal (OLIVEIRA, 2007). 

As lesões resultantes da prática do futsal e os riscos elevados para o 

seu desenvolvimento têm sido objeto de interesse e preocupação de 

profissionais da área da saúde. Na maioria dos casos ela é incapacitante e 

determina o afastamento, por períodos variados, dos treinos e das 

competições. No entanto, os dados encontrados na literatura sobre lesões no 

futsal dão ênfase ao gênero masculino (BRITO, SOARES, REBELO. 2009; 

RIBEIRO et al, 2003). 

Na maior parte das lesões acontecem em treinos, explicados pela 

grande exigência de número de treinos serem sempre superiores ao número de 

jogos. Esta diferença está ligada a está diferença. Entretanto o não preparo, a 

falta de consciência por partes das atletas antes das partidas resultam muito 

das vezes lesões em jogos quase equivalendo às lesões sofridas em treino. 

Entretanto podem acontecer sem contato físico, podendo indicar além da falta 

de preparo, sendo visto o direcionamento perante a necessidade da mulher  

(BRITO, SOARES, REBELO. 2009; RIBEIRO et al, 2003). 

Sendo os membros inferiores os que sofrem mais lesões sendo, 

tornozelo, joelho ou coxa; podendo estar associado ou não a uma menor 

massa muscular comparativamente ao homem e a mulher, por causa da 

redução da taxa de testosterona e hormônios reprodutivos. A maioria das 

lesões ocorre em treino por conta do número de treinos serem superior ao 

número de jogos; mesmo assim ocorrem muitas lesões em jogos quase que 

equiparando às lesões sofridas em treino. E as lesões ocorrem principalmente 

sem contato indicando a falta de preparação adequada e direcionada para as 

atletas (GAYARDO, MATANA & SILVA, 2012) . 

    E na maioria dos casos das lesões é incapacitante e também 

determina o afastamento das atletas por mais variados períodos, seja de 

treinamentos ou de competições, para que o tratamento seja de forma correta e 

coerente. Entanto, os dados achados em literatura sobre lesões no futsal 

enfatizam o gênero masculino. Entretanto a predisposição de lesões em atletas 

de futsal do sexo feminino se forma importante para que se possa planejar e 



colocar em práticas preventivas, a fim de amenizar o afastamento destas 

atletas. Com base nas literaturas encontradas, o objetivo do presente estudo foi 

identificar a prevalência de lesões em atletas do futsal feminino. (KURATA, 

JUNIOR, NOWOTNY, 2007). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi identificar o perfil dos atletas praticantes 

de futsal amador, de acordo com a idade, descrever a incidência e as lesões 

mais comuns assim como qual a parte do corpo mais acometida, além de 

avaliar a percepção das jogadoras quanto a gravidade da lesão e as possíveis 

lesões relacionadas realmente  a sua prática. 

 

 METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa de campo quantitativa, realizado nas cidades 

de São José do Rio Preto e região. Foi realizado uma busca bibliográfica de 

análise sobre a história do futsal, lesões e fraturas no futsal feminino, nas 

bases de dados de artigos científicos. Em seguida foram definidas as 

perguntas que foram aplicadas nas atletas amadoras através de um 

questionário e termo de consentimento livre e esclarecido devidamente 

assinado.Após a coleta de dados os resultados foram tabulados em Excel e 

posteriormente analisados a fim de delinear o perfil dos atletas amadores 

participantes e as lesões mais comuns. 

 

RESULTADOS         

 Foram avaliados 26 atletas praticantes de futsal amador feminino na 

cidade de São José do Rio Preto e região no ano de 2017. De acordo com os 

resultados analisados observou-se os valores médio dos dados 

sociodemograficos  e de estilo de vida  descritos na tabela 1. 

 

 

 

 



 

TABELA 1: Dados sociodemográficos   

DADO                      N                SIM         %      NÃO      %  

Idade média 22,92 anos 

Peso médio 65,77 kg 

Altura média 1,65 cm 

Tabagismo                            2          7,69       24     92,30 

Etilismo                           4        15,38       22     84,61 

Fonte: autores 

 Ainda relacionado ao perfil das jogadoras participantes da pesquisa, 

foi muito relevante a informação de que muitas integrantes ou grande maioria 

encontra-se desempregada. 

                  A análise especifica sobre as condições de jogo das atletas, 

especificamente a posição que atua em jogo, demonstrou de acordo com a 

Tabela 2, que as atletas também mudam seu posicionamento quando atuam 

em outro time. 

Tabela 2: Caracterização das atletas de acordo com tempo de pratica de 

futsal, posicionamento em quadra e membro dominante.  

TEMPO DE PRATICA DE FUTSAL                      N               % 

6 meses                                                                 2             7,6 
1 ano                                                                     2             7,6 
+ de2 anos                                                           22           84,61 

POSICIONAMENTO EM QUADRA   

Fixa 10 38,46 
Atacante 7 26,92 
Pivô 3 11,53 
Ala 4 15,38 
Goleiro 2 7,69 

POSICIONAMENTO EM OUTRO TIME   

Indefinido ou não jogam 19 73,07 
Pivô 1 3,84 
Fixo 5 19,23 
Atacante 1 3,84 

MEMBRO DOMINANTE   

Direito  23 88,46 
Esquerdo 1 3,84 
Ambidestro 2 7,69 

Fonte: autores 

 



 Quando analisado o tempo de prática do futsal, a maioria relatou 

praticar este esporte a mais de dois anos e em uma frequência semanal bem 

variada conforme o gráfico abaixo (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Frequência semanal da pratica do futsal 
Fonte: Autores 
 

            As atletas foram questionadas sobre o hábito de realizarem 

aquecimento e alongamento antes da prática do futsal, apenas uma atleta 

(3,84%) relata que não possui o hábito do alongamento, porém realiza o 

aquecimento regularmente. 

 

            Quando as atletas foram abordadas sobre o fato de terem sofrido algum 

tipo de lesão e a localização especifica do membro, as respostas 

predominantes foram membro inferior e as lesões do tipo entorse articular e 

lesão muscular como descritos na tabela 3. 
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Tabela 3: Membro acometido e tipos de lesão. 

MEMBRO 
ACOMETIDO 

MMII %  MMSS % 

 15 57,69     4 15,38 

TIPOS DE LESÃO     

Entorse articular 7 26,92   
Luxação 4 15,38   
Lesão ligamentar 4 15,38   
Lesão muscular 7 26,92   
Fratura 4 15,38   
Sem lesão 10 38,46   

Fonte: autores 

 

     Em relação ao tempo de afastamento de jogos após as lesões,as 

atletas mencionam o tempo de afastamento variando de 1 a 3 meses, podendo 

chegar até 2 anos, porém a predominância foi de afastamento de apenas 1 

mês (n=8 / 30,76%). 

Independente do tipo da lesão relacionada ao futsal as atletas que 

sofreram lesão relatam ter buscado algum tipo de tratamento com os 

profissionais descritos na tabela 4, e o tempo de tratamento realizado. 

Tabela 4: Procura de tratamento após a lesão, tipo de profissional e 
tempo de tratamento. 

TRATAMENTO APÓS LESÃO SIM  % NÃO % 

 15 57,69 11 42,30 

PROFISSIONAL 
RESPONSAVEL 

    

Fisioterapeuta 6 23,07   
Médico 4 15,38   
Médico+fisioterapeuta 3 11,53   
Massoterapeuta 1 3,84   
Outros 1 3,84   

TEMPO DE TRATAMENTO     

1 mês 8 30,76   
3 meses 2 7,69   
6 meses 1 3,84   
1 ano 3 11,53   
2 anos 1 3,84   

Fonte: autores 
 
 

    

     



            A tabela 5 descreve a pratica de esportes associados a pratica do futsal 

e a sua frequência semanal. 

Tabela 5: Pratica de esportes associados, tipo e freqüência semanal. 

PRATICA DE OUTRO 
ESPORTE 

SIM % NÃO % 

 7 26,92 19 73,07 

TIPOS DE ESPORTE     

Natação 1 3,84   
Musculação 4 15,38   
Dança 1 3,84   
Tênis de mesa 1 3,84   

FREQUENCIA POR 
SEMANA 

    

1 vez 1 3,84   
2 vezes 2 7,69   
3 vezes 4 15,38   

Fonte: autores 

 

   Quando questionado quanto ao tempo de descanso entre um jogo e 

outro no mesmo dia, 4 atletas (15,38%) relataram que achavam que o tempo 

de intervalo/descanso era insuficiente entre um jogo e outro, porém todas 

haviam informado estarem aptas físicas para as partidas de futsal. 

 

DISCUSSÃO   

Analisando os valores sócio demográficos do nosso estudo, não 

observou-se correlação de causa ou favorecimento ao risco de lesão quando 

comparados os valores do IMC, consumo de álcool ou tabaco. Mesmo que as 

26 atletas abordadas (n=22 /84,61%) não realizavam uso de álcool 

e(n=24/92,30%) ou uso de tabaco, esse dados concordam com os 

demonstrados por Bernardino et al. (2015) que justifica essa hipótese 

inicialmente colocada verdadeira como não verdadeira. 

                Ao que diz respeito com o nível de desemprego, não foi encontrada 

em bibliografias ou referencias recentes alguma justificativa desse índice, 

apenas especula-se que estes altos níveis são reflexo do momento de crise 

política e financeira que o país vive. 



                 As atletas participantes foram avaliadas quanto a posicionamento 

em quadra, sendo 10 (38,46%) atletas na posição Fixa, 7 (26,92%) atacante, 3 

(11,53%) pivô, 4 (15,38%) ala, 2 (7,69%) goleira, e quanto ao posicionamento 

que adotam em outro time 19 (73,07%) não jogam ou indefinem sua colocação 

em outro time, porém os que participam 1 (3,84%) pivô, 5 (19,23%) fixo e 1 

(3,84%) atacante. Quanto a prevalência do uso de membro dominante, foi visto 

que a predominância foi o membro inferior direto sendo 23 (88,46%) atletas, e 

apenas 1 (3,84%) fazia o uso do membro inferior esquerdo e 2 (7,69%) 

ambidestro, o que corresponde em sua maioria também no estudo de Gayardo 

et.al. (2012) que em seu estudo 102 faziam uso do membro direito, 23 do 

esquerdo e 5 ambidestros, porém sem correlação com as posições adotadas 

pelas atletas durante o jogo. 

                 O tempo da prática esportiva semanal descrita neste estudo foi de 1 

a 3 vezes ou mais, concordando com o descrito por Gayardo, Matana e Silva et 

al. (2012), que também relata dados como o tempo de pratica esportiva, que no 

nosso estudo demonstra predominância em pratica a mais de 2 anos e no 

estudo de comparação demonstra um resultado variando de 1 a 23 anos. 

 Quando observado os valores obtidos como resultados na pratica de 

alongamento e aquecimento, a realização do aquecimento antes do treino ou 

competições vai ao encontro do estudo de Weineck et al. (2003), que definiu 

que o aquecimento é um método utilizado para preparação cinética e 

coordenativa na prevenção de lesões. Entre tanto não foi encontrada 

associação entre o acompanhamento em treinos e competições com o número 

e a gravidade de lesões. 

            Sobre os resultados referentes a lesões,das 26 atletas questionadas, no 

nosso estudo 15 relataram lesão em membros inferiores, e este dado concorda 

com Gayardo, Matana e Silva et al. (2012)e Bernardino et al. (2015) onde as 

atletas também relataram que a maioria das lesões ocorreram no membro 

inferior, especificamente nas regiões de pé/tornozelo, joelho e coxa. De acordo 

com Reed A, Doherty C, Bleakley C, Hertel J, et al. (2016) os entorses primário 

de tornozelo quandomal tratados podem levar a um número maior ainda de 

entorses secundários ou recidivas, porem um dado não abordado neste estudo 

em questão.   



            O tempo de afastamento pós lesão variou de 1 a 90 dias, podendo 

chegar a 2 anos, entretanto a predominância do presente estudo foi de 30 dias 

onde concorda com Gayardo, Matana e Silva et al. (2012). Devemos considerar 

que conforme a gravidade da lesão ocorre a resposta ao tempo de 

afastamento. 

             Em se tratando de busca a tratamentos específicos, no nosso estudo 

15 atletas relataram algum tipo de lesão e destas atletas 13 procuraram o 

médico e o fisioterapeuta ou apenas um profissional, sendo assim um índice 

predominante e concordando com Bernardino et al. (2015) em relação aos 

diagnósticos das lesões. 

             Sobre os esportes praticados juntamente com o futsal não foi 

encontrada associação entre o acompanhamento dos mesmos e as lesões 

questionada, e então nenhum dado descrito na literatura. 

 

            Também não foram encontradas na literatura associações entre o 

tempo de descanso entre um jogo e outro e a relação em ser suficiente ou 

insuficiente. Assim como a relação em aptidão ou não à estar apta a participar 

dos jogos. 

 

CONCLUSÃO 

           De acordo com os dados coletados foi  possível concluir que a maior 

parte das lesões ocorreu nos membros inferiores, embora a maioria das atletas 

entrevistadas relatam não ter sofrido nenhum tipo de lesão, mesmo 

considerando que realizam a  pratica do esporte há mais de dois anos. 

Também foi relevante a informação que as atletas retornam no menor tempo 

possível para a  pratica do esporte, embora um numero não significativo relate 

a busca por um profissional para avaliação e tratamento da lesão. Não foi 

possível com este estudo determinar ou correlacionar  tipos de lesões com 

tempo de pratica do esporte ou hábitos adotados pelas atletas. 
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