Newsletter de Dezembro

O ano que agora acaba, foi de grande actividade para o nosso movimento e fundamentalmente
para os seus propósitos. Ao longo do ano aumentámos e melhorámos regularmente a
informação disponível no nosso sítio da internet, assim como a nossa actividade diária no
facebook e no twitter.
Realizámos dois seminários monográficos centrados na prevenção lesional, um no Porto e outro
em Lisboa, dedicados aos profissionais ligados quer ao desporto, quer à sua traumatologia.
Ao longo do ano estivemos ainda em vários eventos, quer de índole desportiva, quer de
natureza profissional na área médica, a divulgar e a promover o movimento.
Com a inspiração e arte da Liliana Paulino e o suporte económico da Medi, editámos este ano o
nosso primeiro cartaz para divulgação e promoção do movimento, que tem vindo a ser
distribuído em todos os eventos relacionados com medicina, traumatologia e patologia de
sobrecarga do desporto.
Durante este ano, juntaram-se a nós como promotores e apoiantes, vários atletas e treinadores
em actividade, assim como médicos ligados à área do desporto.
Mais especificamente e em Dezembro como promotores juntaram-se ao nosso movimento,
Pedro Pessoa ortopedista ligado ao Sporting Clube de Portugal, que colaborou este mês no
facebook como “Médico do Mês“ e Inês Correia, a nossa campeã mundial de kitesurf, que foi a
nossa “Atleta do Mês“.
Ainda e como apoiantes neste mês, juntaram-se ao movimento, o treinador da Académica de
Coimbra, Sérgio Conceição, o seu guarda-redes Ricardo Nunes e também o médio-campista
Fernando Alexandre, que com os seus video-testemunho passam a estimular os jovens para a
prevenção das lesões no futebol.
O nosso sítio na internet, na área da informação/educação manteve a regular manutenção
semanal, com edição de textos dirigidos aos atletas e aos seus pais, das modalidades do
kitesurf, do salto em altura, do esqui, do snowboard, da corrida, da natação, do windsurf e do
triatlo.
Durante este mês, mantivemos também a edição do texto de apoio designado “ Pais Atentos ”,
que destinamos aos pais dos jovens atletas de algumas das modalidades, de modo a fornecerlhes algumas normas para a sua vigilância da prática desportiva dos seus filhos, com o
objectivo de que a sua colaboração seja determinante na diminuição do flagelo lesional dos
nossos jovens.

Neste Dezembro quer no Twitter, mas principalmente no Facebook, mantivemos a nossa
actividade de informação, com uma edição diária de vários textos e ainda de alguns vídeos dos
nossos apoiantes, ligados ao nosso sítio na internet.
No Facebook as duas rubricas fixas para edição diária “em destaque este mês” e “em foco esta
semana” abordaram: O QUE O TREINADOR DEVE SABER SOBRE AS FRACTURAS DE FADIGA, PÉ DE ATLETA,
DOENÇA DE SINDING-LARSEN-JOHANSSON NO JOVEM, A TRÍADA DA ATLETA, AS LESÕES DO LIGAMENTO
COLATERAL INTERNO DO JOELHO DO ATLETA, O QUE É A PUBALGIA?.

Em Janeiro próximo vamos continuar com a promoção ao nosso movimento, numa abordagem
semanal, novamente junto das organizações distritais de futebol e ainda do atletismo.
No próximo mês, com o suporte logístico da Medi e do laboratório Azevedos e com a mesma
intensão, iremos estar presentes, nas I Jornadas Internacionais de Medicina Desportiva do
Sporting Clube de Portugal e no 24º Curso de Reabilitação e Traumatologia do Desporto.
Em Janeiro vamos manter no facebook a campanha de angariação de Delegados Executivos,
que temos vindo a promover.
Aproveitamos para lembrar que na primeira quinzena de Março iremos realizar no Porto o
seminário, “JORNADA NACIONAL DE PREVENÇÃO DA PUBALGIA “, destinado aos atletas, pais,
treinadores, instrutores e professores de educação física.

MOVIMENTO NACIONAL DE PREVENÇÃO DAS LESÕES NO DESPORTO

