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INTRODUÇÃO: Na prática de exercício, voltados ao esporte é possível observar inúmeras 

causas de lesões decorrentes dessa rotina ocorridas por erros típicos ou atípicos. Quando essa 

prática torna-se diária, seja para o melhoramento da saúde ou como escolha de profissional é 

visto em sua a maioria lesões são provocadas por excessiva repetição dos exercícios ou má 

execução, trazendo assim a interrupção dessa rotina e iniciando uma série de medicações ou 

cirurgia para reparar o acidente ocorrido. Observa-se que a maior incidência de lesões estão 

relacionados principalmente entre os indivíduos que praticam jogos de handebol, basquetebol 

e futebol, pois se caracteriza esportes de maior contato físico em jogo. OBJETIVOS: 

Apresentar e verificar as prevalências de lesões nos esportes coletivos e mostrar quais 

modalidades apresentados maior incidência. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento 

deste estudo, foi realizado uma pesquisa bibliográfica onde procurou informações 

referenciadas na literatura científica que descrevem a atual situação dos esportes coletivos na 

área de lesões ocorridas nos jogos. RESULTADOS: Foi visto em dados de pesquisa 

bibliográfica a indicação dos quatro maiores esportes de contato físico e quantidade de 

adeptos nessas atividades físicas. Observa-se através dos resultados que as modalidades de 

maior incidência de lesões são a de handebol, basquetebol, futebol e voleibol. Além disso, foi 

visto que as ocorrências de variações de lesões que se apresentam dependem de cada 

modalidade, isto é para grupo ou trio de modalidade esportivas lesões serão mais frequentes 

que outras. Exemplifica-se as lesões que ocorre no joelho meniscais nas modalidades do 

futebol e basquetebol, e lesões de ligamentos basquetebol, handebol e futebol. Dados de 

entrevistas realizadas em regiões do Sul do Brasil descreve que a maioria das lesões são 

ocorrida em atletas de futebol onde as lesões ocorre por dois fatores o contato físico e ações 

mal executadas. E em menor número a modalidade handebol que mesmo também tendo esses 

dois fatores as lesões.  Prati e Vieira (1998) afirmam que as lesões em maior ocorrência 

acontecem quarenta e três por cento (43%) foram representativos da modalidade de 



basquetebol, trinta e um por cento (31%) da modalidade de futebol, onze por cento (11%) da 

modalidade de voleibol e, onze por cento (11%) da modalidade de handebol. Deste modo é 

visto em geral qual a real situação dos esportistas que mais sofrem por lesões. 

CONCLUSÃO: Tendo em vista os argumentos apresentados, observou-se que o registro das 

modalidades que tem maiores incidências de lesões em atletas esportivos consequentemente 

pelo auto- índice de contato físico nos jogos são. Embora que esses atletas estejam em 

treinamento onde seus movimentos sejam elaborados e ensaiados para não ocorrência dessas 

lesões, em muitos dos casos é frequente dentro do jogo, isoladamente é quando ocorre de não 

executar de forma correta um movimento. Deste modo é importante que os atletas procurem 

de alguma forma evitar esses contatos durante os jogos para evitar futuras ou até mesmo 

sequência de lesões. 
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