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“ A sequela de uma lesão de sobrecarga no joelho de um miúdo, pode originar um sério
compromisso funcional para toda a sua vida “. (Francisco Santos Silva, cirurgião ortopédico)

AS LESÕES DO BASQUETEBOL
O basquetebol dos nossos dias não tem qualquer semelhança com o criado em
1891 por James Naismith, pois que a elevada velocidade e agressividade imposta
na sua prática actualmente, predispõe os seus praticantes a um permanente e
elevado risco lesional.
Nesse contexto e tal como noutras modalidades, a prática regular do basquetebol
em condições inadequadas ou até mesmo frequentemente adversas, origina nos
atletas situações lesionais que basicamente se enquadram em dois tipos: as lesões
agudas de carácter traumático e as lesões de sobrecarga.
As lesões traumáticas agudas que com mais frequência se apresentam aos
basquetebolistas juniores ou seniores, são por ordem decrescente da sua
importância: a entorse do tornozelo, a entorse dos dedos das mãos, as lesões do
ligamento medial, dos meniscos e do cruzado anterior no joelho, as abrasões e as
contusões das coxas, as contusões e lacerações da face, as fracturas no pé. Estas
lesões pela sua natureza tem um diagnóstico quase que imediato ao mecanismo
que as provoca.
As lesões de sobrecarga, que habitualmente são ligeiramente mais frequentes do
que as anteriores, têm um processo de instalação lenta no tempo, apresentam
alguma dificuldade no seu diagnóstico e nem sempre têm uma resposta à
terapêutica, no tempo desejado pelo atleta. Surgem após um maior ou menor
período de sobrecarga de repetição sobre os tendões e músculos, os ossos e as
articulações.
Exemplos destas lesões em particular no jovem em crescimento, são: a tendinose
do rotuliano e a doença de Osggod-Schlatter; a tenovaginite do tibial anterior; a
tendinose do Aquiles; a fasceíte plantar; o sindroma compartimental da perna; a
bursite rectro-calcaneana; a doença da cartilagem da rótula; as fracturas de fadiga
no terço distal da perna, no escafóide do pé e nos metatársicos; A doença de
Sever; a isquialgia; a sinovite crónica do tornozelo e a dos peroniais; a artrite do
dedo grande do pé. A pubalgia é mais frequente nos basquetebolistas seniores.
COMO DEVE O ATLETA FAZER A PREVENÇÃO DAS LESÕES NO BASQUETEBOL ?

A prevenção das lesões de carácter traumático agudo, deve fazer-se
respeitando: as normas gerais e as limitações pontuais da modalidade durante o

jogo ou durante o treino; o aquecimento antes do treino ou do jogo; um regular
programa de estiramento musculo-tendinoso em associação com um treino
proprioceptivo global dos membros inferiores.
Para a prevenção de todas estas lesões, o fair-play é determinante.
A prevenção das lesões de sobrecarga baseia-se sempre na adaptação do
morfotipo do basquetebolista à modalidade, em conjunto com uma permanente
adequação do seu equipamento, bem como do seu local de treino diário.
É muito importante que o atleta faça sempre no início de cada época, um exame
físico e clínico e que respeite as recomendações propostas pelo médico.
Estes dois aspectos são muito importantes, não só para possibilitar um bom
desempenho, mas sobretudo para prevenir algumas das lesões mais frequentes.
A prevenção destas lesões deve apoiar-se sempre num programa de treino
estruturado para cada basquetebolista, em associação com o seu bom senso e com
o do seu treinador ou professor de educação física, antes, durante e no final do
desenvolvimento do mesmo. Um jovem basquetebolista não deverá prescindir do
suporte de um profissional para o ensinar e orientar no seu treino.
Um treino “inteligente” desenhado para uma melhoria do fortalecimento e
desempenho musculares, da flexibilidade e da proprioceptividade, deverá
posicionar-se como um compromisso diário para os profissionais e de
desenvolvimento regular para os amadores.
O basquetebolista, em particular se for um jovem ainda em crescimento, deve com
alguma frequência “fazer uma paragem” de modo a reconhecer e a avaliar o seu
corpo, para não ter a tentação permanente de ultrapassar as suas capacidades
morfológicas e funcionais.
O chamado aquecimento e bem assim o arrefecimento, respectivamente antes e
depois da actividade física, terá que ser sempre respeitado.
O adequado balanço hidro-electrolítico, sustentado por um programa estruturado
de hidratação para os períodos de treino, de prova e repouso, é relevante para
ajudar a minimizar o estabelecimento de lesões de sobrecarga. O basquetebolista
nunca deverá beber “água lisa”, mas sim e sempre com “sais”, na qualidade e na
quantidade adequadas. Também não deve treinar com níveis elevados de calor ou
de humidade.
Um jovem basquetebolista prevenido deve dar sempre atenção a sinais de alarme
como: dor ou desconforto durante o treino ou o jogo, dores durante o repouso,
perturbações da respiração, tumefacção ou rigidez articular, já que são
sinalizadores de uma eventual lesão.
Nestas circunstâncias a suspensão imediata da actividade deverá ser a norma e a
avaliação por um especialista a regra.
O diagnóstico precoce de uma lesão de sobrecarga num jovem basquetebolista,
será sempre determinante para uma recuperação de sucesso e consequentemente
para a redução da morbilidade da mesma.
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