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5 DE AGOSTO, DIA DO 1º ANIVERSÁRIO DO MOVIMENTO

Coimbra, 31 de Julho 2011 - No próximo dia 5 de Agosto, o movimento nacional
“Stop às Lesões no Desporto”, completa o seu primeiro ano de actividade.
Após este primeiro ano de trabalho os seus mentores dizem sentirem-se muito
satisfeitos com os resultados obtidos e continuarem cada vez mais determinados e
empenhados com o compromisso a que se dispuseram há um ano, que é
definitivamente, promover em todo o país a prevenção das lesões no desporto.
Durante este ano foi possível promover com alguma frequência o movimento na
televisão e com uma regularidade mensal na impressa regional.
Paralelamente e com regularidade mensal desde Setembro pp., foi também levada a
efeito, junto de todas as federações e associações desportivas do país, não só a
promoção do movimento, mas também a divulgação de vários textos de informação
especifica sobre a prevenção das lesões no ciclismo, no basquetebol, no golfe, no
futebol, no voleibol, no ténis e na ginástica, bem como ainda de textos de educação
sobre a hidratação, a pubalgia, as lesões de sobrecarga, a concussão, a fractura de
fadiga, a tendinose no atleta, o pé de atleta, a bicicleta estática e a rotura do
ligamento cruzado anterior na jovem atleta.
Ainda e em Outubro de 2010, foi iniciada no Facebook, “Stop às lesões no
desporto“ e com uma regularidade diária, disponibilização de informação selectiva
variada na forma de várias rubricas, quer para educação do atleta, quer para sua
elucidação sobre aspectos de medicina do desporto. Contam-se já perto de 400 fãs
associados.
Na mesma ocasião foi criado no Twitter, “Stop lesões desporto” um centro de
hiperligações, com uma actualização informativa bissemanal.

Com base também na Internet, foi lançada em Março passado a plataforma do
movimento, local privilegiado de disponibilização permanente de toda a informação
selectiva, quer para os atletas, quer para os pais, treinadores, médicos, fisioterapeutas,
delegados, professores, instrutores, dirigentes.
Aqui também se localiza a principal área de interactividade com os delegados do
movimento, com os promotores e com os patrocinadores.
O sucesso do sítio www.stoplesoesnodesporto.com tem
encorajador, com actualmente uma média de 1.500 visitas mensais.
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Em Maio passado a notoriedade do movimento motivou-lhe um convite para nas
Jornadas de Medicina Desportiva, Exercício e Saúde, da Universidade da Beira Interior
na Covilhã, fazer uma conferência sobre a “Morbilidade das Lesões do Desporto”, bem
como promover o mesmo, junto da comunidade universitária da área da formação no
desporto, daquela instituição.
Quanto ao futuro muito próximo e até ao final do ano, garantem os mentores do
movimento haver um programa de actividade vasto e já em curso.
Assim está previsto já para os meses de Agosto, Setembro e Outubro realizar-se uma
acção específica de informação, destinada aos pais dos jovens desportistas, nos Media
em geral e através das Associações Desportivas em particular, sobre a necessidade de
prevenção das lesões no desporto no jovem atleta, de modo a podermos proporcionarlhe um desporto sem lesões.
Ainda e em Outubro um seminário nacional a realizar no Porto, sobre “a concussão no
desporto” terá como público-alvo, os profissionais da saúde envolvidos com o desporto
e ainda os nossos delegados, os treinadores e os agentes desportivos.
Complementarmente e durante todo este período, com o suporte de figuras
emblemáticas (promotores) do nosso presente e passado recente desportivo, marcarse-á sempre que possível, presença em programas desportivos nas estações de rádio e
televisão, com acções específicas de informação para cada modalidade desportiva.
O ganho de suporte e de patrocínio por parte das organizações oficiais e federativas,
ligadas ao desporto, inscreve-se também no programa de trabalho delineado para este
período dos últimos meses do ano.

www.stoplesoesnodesporto.com

MOVIMENTO DE PREVENÇÃO DAS LESÕES TRAUMÁTICAS E DE SOBRECARGA
NOS JOVENS ATLETAS

