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Durante todo este mês tivemos a oportunidade de desenvolver uma intensa actividade de contactos com quase todas as
Instituições Associativas do Desporto, no sentido de as continuar a sensibilizar para a necessidade imperiosa da prevenção
das lesões no desporto e bem assim de as angariar para patrocinadores institucionais. Começámos a ter resposta de
algumas, embora timidamente.
Como promotores juntaram-se ao movimento em Junho, a atleta olímpica de Judo Telma Monteiro, o treinador de hóquei
em patins Vítor Fortunato, o fisioterapeuta do desporto César Gonçalves e o Professor Universitário especialista em
dietética do desporto, Manuel Teixeira Veríssimo.
Neste mês procedemos à edição do texto de informação destinado aos médicos e profissionais da saúde, relativo ao seu
relacionamento com os jovens atletas e seus progenitores e já disponível no nosso sítio da internet.
No Twitter mantivemos com uma regularidade semanal, a divulgação de vários ficheiros da nossa página de internet
destinados à informação de prevenção das lesões de sobrecarga no desporto.
O nosso sítio www.stoplesoesnodesporto.com ultrapassou as 9.000 visitas durante este mês, mostrando mais uma vez que
os atletas mantêm constante necessidade de se informarem convenientemente, sendo claro que a nossa plataforma é
definitivamente o actual meio de maior divulgação do nosso movimento.
Ainda na nossa plataforma na internet, voltámos a efectuar uma melhoria pontual com a adição de novas imagens à
generalidade dos textos na área da formação e da informação. Introduzimos também novas modalidades desportivas, com
informação para o salto em comprimento, o salto em altura, o salto à vara, o aikido, o ju-jitsu e o squash.
Na área do Magazine do nosso sítio, temos vindo a conseguir melhorar esta rubrica, com a publicação muito mais regular às
segundas-feiras de informação recente e relevante. Neste período disponibilizámos os resultados de um estudo sobre a
concussão cerebral nos atletas, os resultados de um trabalho sobre a utilização dos factores de crescimento nas lesões do
desporto e ainda os resultados de um estudo sobre o tratamento cirúrgico das roturas próximais dos isquio-tibiais.
O facebook foi um dos locais onde habitualmente temos vindo a desenvolver franca actividade de informação, através das
rubricas normais e ainda com o lançamento das novas “ O fisioterapeuta do mês “ e “ Stop magazine reprise “. Os pedidos
de adesão continuam a ser diários. No mês de Julho contamos poder iniciar uma nova rubrica designada “ o professor do
mês “, local onde mensalmente um professor de educação física vai passar a deixar alguns conselhos aos pais dos jovens
atletas.
O nosso seminário “ a concussão cerebral no desporto “ marcado para 16 de Junho, não pode ser levado a efeito, porque e
apesar da ampla divulgação que a ele foi feita, não teve um número de inscrições suficiente que justifica-se o seu
investimento logístico.
Para a 1ª quinzena de Julho está agendado renovarem-se contactos com algumas Federações e Associações Desportivas
para o seu angariamento como patrocinadores institucionais e ultimar os contactos com a Federação de Ginástica de
Portugal para se estabelecer um protocolo de colaboração como patrocinador institucional.
Com a amável disponibilidade da Federação Portuguesa de Ciclismo, vamos estar no dia 7 de Julho em Anadia, no seu
“Congresso Internacional de Ciclismo”, para apresentar uma palestra com o título “ a morbilidade das lesões no desporto “
e para, aproveitando a ocasião divulgar o nosso movimento.
Para a 2ª quinzena do mês de Julho, está programado o lançamento no facebook, na imprensa regional e através das
Associações Desportivas, da terceira fase da acção específica de informação destinada aos pais, sobre alguns aspectos da
prevenção das lesões dos seus filhos enquanto envolvidos no desporto.
Nesta quinzena vamos estar presentes em Baltimore, EUA, no congresso anual da American Orthopaedic Society for

Sports Medicine para estabelecer contactos com o movimento idêntico naquele país, de modo a podermos
usufruir em condições de vantagem, a informação que disponibilizam aos atletas, pais, profissionais da saúde,
agentes desportivos.
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