STOP
ÀS LESÕES NO DESPORTO
AS LESÕES DO VOLEIBOL
O voleibol é uma modalidade desportiva que tem tido um franco crescimento nos
últimos 10 anos em Portugal, quer como actividade federada com 42.000
praticantes inscritos em 2010, quer como actividade de lazer, particularmente na
vertente de praia.
O voleibol proporciona aos jovens uma óptima forma de exercício aeróbico e de
desenvolvimento da agilidade e da coordenação. Com consistência esta é a
modalidade desportiva que no nosso país atrai mais as jovens do que os jovens.
QUAIS SÃO AS LESÕES MAIS FREQUENTES NO VOLEIBOL?

Como consequência de na última década a adesão à modalidade ter aumentado
significativamente, as lesões inerentes têm aumentado também nos nossos atletas.
No entanto e apesar do voleibol ser das modalidades desportivas que mais baixa
taxa de sinistralidade apresenta, os seus praticantes estão permanentemente
expostos quer a lesões traumáticas, quer a lesões de sobrecarga.
Dado o facto de o voleibol envolver movimentos repetitivos acima da rede, para
blocar ou para afundar, ou ainda durante o serviço, os jogadores estão
constantemente expostos a lesões no ombro. Nas mesmas circunstâncias são
também muito susceptíveis às lesões nos dedos das mãos e durante o salto, nos
tornozelos e nos joelhos.
No ombro, as lesões de sobrecarga na área da coifa dos rotadores são muito
frequentes, particularmente a bursite sub-acromial e a tendinite. A rotura da coifa
no atleta sénior não é infrequente. A entorse e a luxação acrómio-clavicular são das
lesões agudas mais frequentes.
Nas mãos as lesões mais frequentes, são a entorse dos dedos, as roturas de
ligamentos e tendões, as luxações nos dedos, as fracturas de falanges e
metacárpios.
Os diferentes tipos de entorse no tornozelo, são das lesões agudas mais frequentes
no voleibol e sempre responsáveis por períodos prologados de incapacidade
funcional. Muitas vezes complicam-se com lesões severas nos ligamentos e na
cartilagem articular do astrágalo. As fracturas maleolares não são infrequentes
assim como a fractura da base do 5º metatársico (Jones).
No joelho as lesões de sobrecarga que mais comprometem os voleibolistas são a
tendinose do rotuliano (joelho do saltador) e a doença da cartilagem do
compartimento femuro-rotuliano. Das lesões traumáticas agudas, a luxação e a
fractura da rótula e ainda a rotura do ligamento cruzado anterior são as mais
frequentes.
A lombalgia crónica é a lesão de sobrecarga mais comum nos atletas de voleibol e
resulta da solicitação contínua e do estiramento dos músculos e ligamentos paravertebrais. Com frequência provoca largos períodos de perda de actividade.

COMO SE TRATAM AS LESÕES DO VOLEIBOL?

As lesões agudas pela sua inerente gravidade e pela instantânea impotência
funcional que provocam, necessitam de urgente tratamento médico especializado.
No entanto um suporte adequado desde o inicio, até a uma oportuna orientação
clínica, deverá ser proporcionado pelo massagista, pelo treinador, ou até mesmo
por um outro atleta, com uma estabilização efectiva da área comprometida o
melhor possível, pelo que nas lesões num membro inferior, o contra-lateral deverá
ser utilizado como elemento passivo de suporte estabilizador e num membro
superior, o contra-lateral como elemento activo de estabilização, bem como de
imobilização temporária, independentemente de quaisquer outros procedimentos
adicionais.
Algumas das lesões traumáticas agudas apenas necessitam de tratamento
conservador, mas outras requerem tratamento cirúrgico em regime de urgência.
As lesões de sobrecarga devem ser sempre orientadas por um médico especialista,
mas é importante que o atleta tenha a noção, de que para as solucionar
adequadamente, a regra base deverá ser, assim que surjam os primeiros sinais
clínicos: a redução imediata na intensidade, na duração e na frequência ou até
mesmo a paragem da actividade desportiva. Na sequência deverão ser revistas as
normas e a técnica de treino com o seu treinador ou preparador físico
COMO PODEMOS PREVENIR AS LESÕES NO VOLEIBOL?

A prevenção das lesões agudas deve centrar-se no respeito das normas gerais e
das regras particulares da modalidade durante o jogo ou durante o treino, no fairplay com os adversários, no aquecimento e bem assim no arrefecimento. Um
programa regular de estiramento musculo-tendinoso em associação com um treino
proprioceptivo global dos membros inferiores, pode reduzir com significado as
entorses no tornozelo e a rotura do cruzado anterior. O taping e o uso de ortóteses
por indicação de um especialista, nalguns atletas podem prevenir este tipo de
lesões.
A prevenção das lesões de sobrecarga, deve fundamentar-se na adaptação
adequada do atleta á modalidade. Este é sempre o primeiro procedimento a ter em
conta, não só para conseguir um bom desempenho, mas também para prevenir as
lesões mais frequentes. A prevenção destas lesões terá que apoiar-se num
programa de treino adequado e no bom senso do atleta e do seu treinador no
desenvolvimento do mesmo. A pressão deste no sentido do treino excessivo, terá
que ser anulada.
Nesse sentido um treino “inteligente” e uma preparação física adequada, para uma
melhoria do fortalecimento e desempenho musculares, da flexibilidade e da
proprioceptividade, deverá centrar-se num compromisso regular.
O adequado balanço hidro-electrolítico, apoiado num programa estruturado de
hidratação para os períodos de treino, de prova e repouso, é relevante para ajudar
a reduzir o risco de estabelecimento de lesões de sobrecarga.
Sempre que surgirem sinais de alarme sinalizadores de uma eventual lesão, a
suspensão imediata da actividade deverá ser a norma e a avaliação por um
especialista a regra.
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