Newsletter de Novembro

Novembro foi um mês de muito baixo compromisso com a nossa habitual actividade de
divulgação do movimento e seus propósitos, junto das organizações nacionais e
distritais do desporto. No entanto conseguimos mesmo assim passar alguma
mensagem às nacionais de artes marciais.
Em Novembro como promotor juntou-se ao nosso movimento, Miguel Rato jovem
médico ligado ao ciclismo, que colaborou este mês no facebook como “Médico do Mês“.
O nosso sítio na internet, na área da informação/educação teve como sempre a sua
regular remodelação e adaptação semanal, para os textos de informação destinada aos
treinadores, pais e atletas, neste período dos trampolins, da corrida, e da natação.
Durante este mês, elaborámos e editámos vários textos de informação específica para
a prevenção lesional dos atletas do kitesurf, assim como para os seus pais e
instrutores.
Continuámos ainda e tal como previsto, com a edição do texto de apoio “ Pais
Atentos ”, que dirigimos aos pais dos jovens atletas de algumas modalidades, para
conseguirmos fornecer-lhes as normas mais elementares de vigilância para a prática
desportiva durante os treinos, os jogos e as provas, com o intuito de conseguirmos a
sua colaboração numa redução nas lesões, especialmente nas de sobrecarga.
O nosso sítio na internet www.stoplesoesnodesporto.com durante o mês de
Novembro, continuou com a sua habitual regularidade, com quase 30.000 acessos.
Em Novembro e nas duas redes, Twitter e Facebook, conseguimos mais uma vez
manter a nossa actividade de informação, com um compromisso diário de edição de
textos para no mínimo três das modalidades e ainda com alguns vídeos dos nossos
apoiantes, todos eles obviamente ligados ao nosso sítio na internet.
No Facebook para além deste programa diário de informação e de formação,
decidimos que a partir deste mês, a promoção das nossas rubricas estabelecidas para
cada um dos dias da semana, irá passar sempre que possível a ser distribuída ao longo
de todo o dia.

Em Novembro quer no Facebook quer no Twitter, as duas novas rubricas de edição
diária “em destaque este mês” e “em foco esta semana” abordaram: AS LESÕES DO
LIGAMENTO COLATERAL INTERNO DO JOELHO DO ATLETA, “OS MITOS E OS FACTOS" DOS FACTORES
DE CRESCIMENTO NAS LESÕES DO DESPORTO, A DOENÇA DE OSGOOD-SCHLATTER NO JOVEM ATLETA,
PREVENÇÃO DAS LESÕES DE SOBRECARGA NO DESPORTO.

Na primeira semana de Novembro com a disponibilidade e a colaboração da Direcção
da sociedade em questão, estivemos nas X Jornadas da Sociedade Portuguesa de
Medicina Desportiva em Aveiro, para mais uma vez divulgarmos o nosso movimento
junto da classe médica, assim como dos fisioterapeutas e outros intervenientes ligados
ao desporto.
Esta promoção ao nosso movimento foi mais uma vez conseguida com a indispensável
colaboração da Medi e da Olympica Internacional.
Em Dezembro próximo, como promotores, irão juntar-se ao nosso movimento, o
ortopedista do desporto Pedro Pessoa, que há quase vinte anos desenvolve uma
regular actividade com a traumatologia do desporto, apoiando particularmente os
desportistas da zona sul do Tejo e que será também o nosso “Médico do mês”, assim
como Inês Correia, a campeã de kitesurf e que será a nossa “Atleta do Mês“.
Ainda e como apoiantes neste mês, irão juntar-se ao nosso movimento, o treinador da
Académica de Coimbra, Sérgio Conceição, o seu guarda-redes Ricardo Nunes assim
como o médio-campista Fernando Alexandre.
Durante o próximo mês continuaremos com a promoção ao nosso movimento, numa
abordagem semanal junto das organizações distritais de futebol e dos desportos de
inverno.
Continuaremos no facebook com a campanha de angariação de Delegados Executivos,
que temos vindo a promover.
Na primeira quinzena de Março iremos levar a efeito no Porto mais um seminário,
desta vez com o título “ JORNADA NACIONAL DE PREVENÇÃO DA PUBALGIA “, destinado aos
atletas, pais, treinadores, instrutores e professores de educação física.

“ O desporto causa anualmente sequelas graves e permanentes a um elevado número
de jovens atletas “. ( Francisco Santos Silva )

MOVIMENTO NACIONAL DE PREVENÇÃO DAS LESÕES NO DESPORTO

