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RESUMO

A lesão é algo constante dentro das academias, e pode acontecer com qualquer 
freqüentador que não siga regras básicas durante sua permanência neste ambiente. 
A musculação quando praticada sem excessos traz grandes benefícios para a 
saúde, independentemente de sexo, idade, raça e ou patologia. Quando mal 
orientada ou praticada de forma errada, ocorre a lesão, as principais são as lesões 
articulares e as musculares, que normalmente aparecem em regiões do corpo que 
estão menos preparadas para uma sobrecarga que vai além da capacidade do 
indivíduo ou também devido a exercícios realizados com pesos livres de forma 
errada, por esse motivo é muito importante que o praticante de musculação respeite 
alguns princípios de treino como, adaptação, sobrecarga e especificidade, o 
aquecimento e o alongamento são boas formas de se diminuir o risco de lesão. A 
partir dai faz-se necessário o conhecimento por parte dos profissionais da área de 
conhecer as possibilidades de lesões e das formas de minimizar qualquer tipo de 
lesão. A pesquisa deste trabalho foi realizada com a aplicação de um questionário a 
alunos de musculação de ambos os sexos e a partir dai foi realizada uma 
comparação entre os gráficos.

Palavras chave: lesão, articular, muscular, princípios de treinamento, aquecimento e 
alongamento.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA

O número de pessoas que procuram a atividade física em academias e 

principalmente a musculação, como formas de delinear a musculatura, melhorar a 

qualidade de vida e manter ou melhorar a saúde, vem crescendo muito nesses 

últimos anos.

Esse aumento de alunos, não seria preocupante, se as academias 

mantivessem um número de profissionais que conseguisse acompanhar de perto 

todas essas pessoas durante os exercícios, o que na verdade não acontece. 

Normalmente vemos um número muito grande de alunos para uma quantidade muito 

pequena de professores. Talvez isso aconteça pelo fato de que exista uma grande 

rotatividade dos alunos dentro das academias, fazendo com que os profissionais da 

área tenham que dar mais atenção a alunos novos, e assim “esquecendo” dos 

alunos que já treinam há mais tempo, com exercícios avançados e cargas maiores. 

Provavelmente essa falta de acompanhamento faça com que esses alunos não 

sigam seu treino corretamente, pulando partes importantes como aquecimento e 

alongamento antes da musculação.

Ao pular essas fases o risco de lesão aumenta consideravelmente, sobre a 

importância do aquecimento na prevenção de lesões WEINECK (1991) comenta, “O 

objetivo do aquecimento é melhorar a capacidade de desempenho esportivo e evitar 

lesões”. Na musculação, lesões nas articulações e na musculatura ocorrem com 

certa freqüência, principalmente em alunos que visam à hipertrofia muscular. Isso 

não quer dizer que alunos novos que ainda não utilizem em seus exercícios uma 

sobrecarga maior não se machuquem dentro de uma sala de musculação. MANZUR, 

YETMAN e RISSER (1990), reforçam que um treinamento inadequado ou sem 

supervisão de um profissional e o uso de pesos ou barras livres sem um suporte 

adequado são dois fatores que, sem dúvida aumentam o risco de ocorrer alguma 

lesão, bem como a falta de experiência do praticante neste tipo de treinamento.
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Em toda prática de exercício existe um certo risco de lesão, e na musculação 

não é diferente. No treinamento com pesos o fator excesso de carga faz com que o 

aluno comece a realizar os movimentos de forma eronea. Este excesso faz com que 

vários tipos de lesões apareçam em alunos com determinado tempo de prática. Cargas 

excessivas na musculação são aquelas que impedem a execução correta dos 

movimentos, sendo a sua utilização um erro técnico primário, detectado por qualquer 

professor de musculação.

Ao se trabalhar com exercícios resistidos, independentemente do objetivo que 

você deseja, é de extrema importância que o indivíduo que esteja realizando o mesmo, 

tenha um bom acompanhamento de um profissional de educação física, para orientá-lo 

no desenvolvimento de sua atividade física e assim prevenir de todas as formas 

possíveis alguma lesão.

Numa tentativa de mostrar aos professores quais são as principais formas de 

diminuir os riscos de lesões dentro das academias de Curitiba e esclarecer a 

importância dos aspectos que possam prevenir lesões articulares e musculares em 

alunos de musculação e conscientizar os professores dos fatores e possibilidades que 

levam a essas lesões, para que o número de lesões na musculação seja reduzido de 

maneira significativa.

Apesar de algumas pesquisas sobre lesões já terem sido realizadas, como no 

departamento de pediatria na Universidade do Texas-Houston, onde os dados mostram 

que o número de lesões por levantamento de pesos quando bem supervisionado é 

muito pequeno, se comparado com acidentes domésticos.

Tendo em vista que este tipo de pesquisa aqui no Brasil e mais especificamente 

aqui em Curitiba, é muito pobre como fonte de informação para os profissionais da 

área, esse trabalho tem a intenção de verificar quais são as lesões mais freqüentes em 

alunos que pratiquem a musculação como principal forma de atividade física a mais de 

um ano.



9

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Verificar as lesões mais freqüentes em alunos que pratiquem a musculação há 

mais de um ano.

1.2.2 Objetivos específicos

• Verificar qual é a região do corpo com maior incidência de lesões.

• Quais são as lesões mais comuns em praticantes de musculação de ambos 

os sexos.

• Qual é o tipo de lesão mais freqüente em praticantes de musculação de 

ambos os sexos.



2.0 REVISÃO DE LITERATURA

Para que possamos entender mais sobre os resultados dos questionários 

aplicados, se faz necessário uma boa revisão de literatura, começando com alguns 

princípios de treinamento importantes para a musculação, passando por lesões 

especificas e mais freqüentes em praticantes desta atividade física e finalmente 

chegando a algumas tentativas de profilaxias sobre lesões, como alongamento, 

aquecimento e etc...

2.1 PRINCÍPIOS DE TREINAMENTO

2.1.1 Princípio de sobrecarga

Para que uma pessoa tenha força muscular aumentada, é preciso que as 

cargas de treinamento provoquem tensões nos músculos, superiores àquelas 

experimentadas durante as atividades cotidianas, (COHEN e ABDALLA, 2003, p. 

400).

Sobrecarga é o princípio fisiológico de que depende o desenvolvimento da 

força e “endurance”. Esse princípio determina que a força, a “endurance” e a 

hipertrofia de um músculo somente aumentarão quando o músculo realiza sua 

capacidade máxima de força e “endurance” por um determinado tempo, contra 

cargas encontradas normalmente FOX e MATHEWS (1986).

Este princípio, quando aplicado em programas de treinamento com pesos, 

significa que a resistência contra qual o músculo trabalha deve ser aumentada 

durante todo o transcorrer do programa, à medida que o músculo ganha em força e 

resistência (FOX e MATHEWS, 1986, p. 121).

As adaptações que o organismo sofre aos estímulos da sobrecarga e 

conseqüentemente ao estresse muscular, são alguns dos processos de anabolismo 

e catabolismo, estas são reações orgânicas rápidas no início de um treinamento que 

vão diminuindo à medida que os níveis de performance alcançam patamares mais 

elevados.

Para (SHARKEY, 1998, p 298), quando o organismo se adapta a sobrecarga, 

os resultados demoram mais para aparecer.Neste momento, além de aumentar a
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carga, quatro fatores influenciarão muito no desenvolvimento dos praticantes de 

musculação: “freqüência; intensidade; volume e tempo (duração do exercício)”.

COSTA (1998), explica que o tempo de recuperação muito grande, bem 

como, um intervalo insuficiente pode prejudicar o rendimento, levando nesse ultimo 

caso a um estado de supertreinamento, trazendo como conseqüência a exaustão.

2.1.2 Princípio da adaptação

A adaptação é compreendia fundamentalmente como uma reorganização 

biológica e funcional do organismo, frente a exigências internas e externas, para um 

melhor desempenho de realizações de sobrecarga, (WEINECK 1991, p. 22).

O principal objetivo deste principio é o de proteger os indivíduos contra os 

excessos de treinamentos. Tanto a intensidade como o volume de treino, devem ser 

de forma progressiva, para que os riscos de lesões sejam diminuídos (GERALDES, 

1993, p. 139).

Para se evitar uma má adaptação (WEINECK 1991, p 24) comenta que a 

carga deve ser selecionada de tal forma que o sistema de adaptação seja 

relativamente lento e não exija acima do limite do indivíduo. Ao tentar pular ou 

apressar o processo de adaptação, o risco de adquirir doenças, lesões ou ambas, 

aumentarão consideravelmente (SHARKEY 1998, p 296).

Entre algumas adaptações que ocorrem no nosso organismo ao se começar a 

realizar musculação, estão: “o aumento de proteínas enzimáticas ou contrateis; 

melhora da respiração; melhora da função cardíaca, circulação e volume sangüíneo; 

melhora da resistência, força e potência muscular; fortalecimento dos ossos, 

ligamentos e tendões”.

Por estes motivos SHARKEY (1998) comenta que o principio de adaptação é 

muito importante na prevenção de possíveis lesões, ao se pular a adaptação física 

fará mais mal do que bem.

2.1.3 Principio de especificidade

Sabe-se que o exercício específico, tal como um treinamento de força, induz a 

adaptações especificas de força e explosão.
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A importância desse principio tem que ser levado em conta ao se planejar um 

treinamento com pesos, pois é nele onde o professor ou o treinador verificará as 

demandas do sistema energético e padrões de movimentos como o angulo articular 

e a velocidade do movimento, (FOX e MATHEWS, 1986, p. 122,123).

A fundamentação desse princípio esta na observação de que os tecidos, 

órgãos e sistemas corporais adaptam-se e evoluem, se expostos a situações de 

“strees” controlado, desenvolvendo uma capacidade de resistência a situações 

especificas e conseqüentemente na melhora da performance quando o treino é 

relacionado à especificidade da atividade desenvolvida (GERALDES, 1993).

Portanto atinge-se uma melhor aptidão em atividades físicas, com treinos 

específicos para as mesmas.

2.2 LESÕES ARTICULARES

Segundo LIPPERT (1996) a articulação é uma ligação entre dois ossos, 

dentro de suas várias funções a mais importante é auxiliar o movimento, além de 

sustentar o peso do corpo e dar estabilidade.

As articulações do joelho e tornozelo caracterizam-se por apresentarem 

movimentos livres diminuindo muito a estabilidade se compararmos com estruturas 

articulares como as do crânio com movimentos limitados e nulos.

A prevenção de uma amplitude anormal de movimento que possa vir causar 

algum traumatismo articular, acontece principalmente à atuação de três fatores que 

dão uma maior estabilidade às articulações segundo SALTER (1985):

• Contornos recíprocos das superfícies articulares oponentes.

• A integridade da capsulaarticular e dos ligamentos.

• A proteção dos músculos que movem a articulação.

Esta estabilização é de extrema importância, variando de articulação para 

articulação, o quadril, por exemplo, que tem seus contornos articulares (cavidade e 

cabeça femoral) dando segurança e liberdade aos movimentos. Já articulações 

como ombro e joelho dependem muito da integridade dos ligamentos, músculos 

vizinhos e cápsula articular (ADANS e HAMBLEM, 1994, p 78).
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No momento em que algum desses mecanismos é lesionado, tem-se uma 

instabilidade articular, que pode ser dividida, em oculta que só aparece quando a 

articulação é forçada, subluxação é quando as articulações estão parcialmente 

separadas, mas ainda mantendo contato e luxação que se caracteriza por perda de 

contato total entre as superfícies articulares SALTER (1985).

As lesões podem acontecer também através dos estiramentos e das 

contusões. O estiramento é uma ruptura incompleta de um ligamento, sendo 

caracterizado como agudo quando é causado por trauma súbito, causando um dano 

macroscópico ao ligamento, e no estiramento crônico causado por estresse 

continuado, ocorrendo alterações microscópicas nos ligamentos (ADANS e 

HAMBLEN 1994).

As contusões envolvem a cápsula, a membrana sinovial e ocasionalmente a 

cartilagem articular, onde é iniciada uma reação inflamatória, causando uma 

hipersensibilidade e edema à apalpação. Podendo haver também uma efusão de 

líquido na articulação dificultando um pouco os movimentos (ADANS e HAMBLEN, 

1994, p. 82,83).

As lesões articulares causam dor no local e uma hipersensibilidade ao 

movimento, hematomas e um afastamento entre as superfícies articulares.

2.3 LESÕES MUSCULARES

Músculos são órgãos que tem a propriedade de contrair-se, ou seja, diminuir 

de comprimento sob a influencia de um estímulo, proveniente do sistema nervoso, 

(CASTRO, 1999, p. 109).

Mesmo sendo uma estrutura resistente não suporta movimentos bruscos e 

contrações extremas, devido a estes fatos o número de lesões na musculatura é 

bem maior que nas articulações, principalmente em esportes de contato, que tenham 

como características velocidade, explosão e colisão (GOULD III, 1993, p. 635).

Em esportes de contato o trauma é direto, os exemplos mais comuns do 

trauma direto são as contusões, já em atividades físicas individuais como a 

musculação, as lesões são indiretas, já que exige grande potência muscular 

(COHEN e ABDALLA, 2003, p. 615).
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A lesão indireta que acontece com bastante freqüência é o estiramento 

muscular, que ocorre quando o músculo é alongado além do seu estado fisiológico, 

ou pode ser resultante de uma contração muscular excêntrica ou concêntrica brusca 

(COHEN e ABDALLA, 2003, p. 616).

Para GONÇALVES (1987) e COHEN e ABDALLA (2003) as lesões 

musculares podem ser classificadas em graus:

• Lesões de primeiro grau (estiramento): atinge menos ou igual a 5% da 

musculatura, provoca dor local, não é incapacitante, recuperação 

relativamente rápida e apresenta edema.

• Leões de segundo grau (ruptura): caracterizada por apresentar corte 

parcial das fibras musculares, de 5 a 50% da musculatura, provoca dor 

aguda, promove redução da capacidade funcional, resulta na formação 

de hematoma, a recuperação ocorre há médio prazo, mas pode evoluir 

com seqüelas.

• Lesões de terceiro grau: ruptura total do músculo, superior a 50% do 

músculo, ocorre uma incapacidade funcional da musculatura, a 

recuperação é lenta, com seqüelas e com uma certa depressão no local 

da lesão.

2.4 LESÕES NA MUSCULAÇÃO

A musculação quando mal orientada pode causar lesões músculo 

esqueléticas em níveis significativos, como fraturas, deslocamento de articulações, a 

espondiólise, a espondilolistese, a hérnia de disco intervertebral e lesões de 

minisculo (MANZUR, YETMAN e RISSER, p. 19).

Quando comparado com outros esportes que tem a finalidade principal de ser 

apenas uma atividade física ou recreação, a musculação apresenta uma incidência 

bem menor no número de lesões, comenta (COHEN e ABDALLA, p. 752, 2003).

Na grande maioria das vezes, as lesões ocorrem quando o praticante de 

musculação faz uso de pesos livres, barras, anilhas, etc, com excesso de carga 

(MANZUR, YETMAN e RISSER, p 19).

A literatura mostra que, existem algumas lesões que são típicas da atividade 

física com pesos.
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Regiões do corpo como a coluna lombar, ombro, cotovelo, punho, mão e 

joelho, “são solicitados a suportar grande carga de forma aguda e acumulativa" 

durante o treino diário e por isso estão mais suscetíveis a se lesionar (COHEN e 

ABDALLA, 2003; e BOMPA e CORNACHIA, 1999).

Na coluna, estiramentos musculares, e lesões em tecidos moles, são mais 

comuns. As causas geralmente são exercícios como levantamento terra e também 

fraqueza na região da musculatura abdominal, são os maiores vilões para a coluna 

lombar. O tratamento se da através de repouso, crioterápia (gelo), antiinflamatório, 

seguido por um trabalho de fortalecimento e alongamento quando passar a dor 

(COHEN e ABDALLA, 2003).

A lesão na região do ombro normalmente é resultado de estiramentos e 

sobrecarga no músculo e articulação, que causam a síndrome do impacto, e envolve 

em geral o tendão do manguito rotador, causando tendinite ou ruptura na região 

lesionada. (COHEN e ABDALLA, p. 757,2003).

Autores como BOMPA e CORNACHIA (1999), se referem ao manguito 

rotador, como sendo à parte do corpo mais lesionada na musculação. Os exercícios 

que mais causam lesões nesta região são o desenvolvimento por trás com a barra e 

desenvolvimento com halteres, o primeiro se utiliza músculos pouco flexíveis como o 

(peitoral maior, redondo maior, grande dorsal e subescapular), fazendo com que os 

rotadores externos compensem o movimento, levando a um estresse mecânico que 

termina em lesão. O segundo exercício força a cabeça do úmero por baixo 

acarretando em um pinçamento dos músculos do manguito rotador, que através dos 

movimentos repetitivos e com sobrecarga exagerada, quase sempre acarreta em 

tendinite na região posterior do ombro BOMPA e CORNACHIA (1999).

O tratamento varia, dependendo da instabilidade glenoumeral, se esta existir 

é de extrema importância um trabalho de fortalecimento nesta região lesionada, 

outra recomendação é a de evitar certos exercícios como desenvolvimento e supino 

inclinado, devido à inclinação do mesmo (COHEN e ABDALLA, p. 757, 2003).

2.5 FATORES QUE INFLUENCIAM A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA

2.5.1 Dieta e suplementação
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A grande maioria das pessoas que querem emagrecer prefere dietas 

milagrosas a exercícios físicos. Ao se iniciar um tratamento na redução alimentar, 

CYRINO e NARDO (1996), comentam que se deve tomar muito cuidado, pois uma 

dieta má orientada acaba causando redução de massa corporal magra e níveis de 

força, além da queda da imunidade, irritabilidade, hipoglicemia e malefícios a saúde.

Para FOX e MATHEWS (1986), uma alimentação equilibrada faz-se 

necessário os seguintes nutrientes: “carboidratos; gorduras; proteínas; vitaminas; 

sais minerais e água”.

Adotando uma dieta alimentar saudável e não dietas esporádicas, para a 

manutenção do peso.

Na musculação os principais nutrientes para o controle do peso corporal, são 

as proteínas e os carboidratos.

As proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos, quando as proteínas 

formam cadeias de dois a dez aminoácidos unidos, passam a se chamar de 

peptídeos, de dez a cem aminoácidos são chamados de polipeptídios e as cadeias 

com mais de cem aminoácidos, dobrando-se em forma tridimensional chamamos de 

proteína CYRINO e NARDO (1996).

Os mesmos autores afirmam que o processo de ingestão de proteína tem 

início no estômago, intestino e no pâncreas, com a intenção da liberação de 

aminoácidos.

Uma ingestão excessiva de proteína, apesar de função anabólica, será 

transformada em gordura e sobrecarrega as funções hepáticas e renais, através da 

eliminação de nitrogênio, que se da pelo sistema urinário, podendo causar também 

desidratação pela produção excessiva de uréia (GUEDES e GUEDES, 1998, p. 154).

Para MIRANDA (1997), suas principais funções são: “formação de tecidos 

(muscular 65%, eritrócitos 20%, sistema nervoso 10%); formação de células e 

coenzimas; formação dos hormônios e receptores; regulação do pH; formação das 

proteínas contráteis”, e suas principais fontes são: “ovos; leite; carne; peixe e soja” .

Carboidratos são classificados para KRAUSE e MAHAN (1989), 

monossacarídeos (glicose e frutose, dissacarídeos (sacarose)), oligossacarídeos e 

polissacarídeos que são os mais importantes, na nutrição são formados por 

unidades de glicose (amido, dextrina, celulose e glicogênio).
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Uma dieta rica em carboidratos, da a sensação de satisfação rapidamente 

mesmo que o indivíduo tenha ingerido uma quantidade pequena de alimento.

Ainda (KRAUSE e MAHAN, 1989, p. 60), relatam que suas principais funções

são:

Maior fonte de energia no corpo;

Economia de proteínas, através da conversão da proteína em glicose 

para suprir energia (glicogenese), quando a ingestão de carboidratos 

for suficiente;

Nutriente (gliconeogenese) para o sistema nervoso central.

Suas fontes são encontradas principalmente no ámino vegetal, massas, pães 

e frutas. Sendo recomendável uma quantidade de 40 a 50% do total de calorias da 

dieta e 60% para pessoas envolvidas em atividades físicas, afirma MIRANDA (1998).

2.5.2 Aquecimento

É através de um aquecimento significativo com o tempo de no mínimo doze 

minutos é que se alcança condição neuromusculares, orgânica e psicológica 

intelectual, no sentido de se evitar lesões (WEINECK, 1991, p. 434).

Por ser verdade, (MONTEIRO, 1996, p. 69) comenta que o aquecimento é a 

primeira fase do treino e tem como objetivo principal, preparar o indivíduo tanto 

fisiologicamente como psicologicamente para a atividade física, além de criar 

alterações no organismo para suportar a carga de treino onde as mais importantes 

são o aumento da temperatura corporal e a elevação da freqüência cardíaca.

Os exercícios de aquecimento devem ser de pequena a média intensidade, 

envolvendo pernas e braços, para uma adaptação neuromuscular, afirma MALTA 

(1998).

Segundo STOBOY, 1972 (apud WEINECK, 1991), um trote de quinze 

minutos, eleva a temperatura corporal interna para 38,5 °C, sendo esta ideal para 

uma série de parâmetros orgânicos.

O objetivo principal do trabalho de aquecimento é o aumento da temperatura 

corporal, que proporciona alguns benefícios para a realização de alguns exercícios 

em especifico, conforme transcreve WEINECK, 1991 (apud MONTEIRO, 1996) e 

(FOX e MATHEWS, 1986):
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• Aumento da taxa metabólica;

• Aumento do fluxo sangüíneo;

• Melhoria da difusão de oxigênio disponível nos músculos;

• Aumento da quantidade de oxigênio disponível nos músculos;

• Aumento da velocidade de transmissão do impulso nervoso;

• Diminuição do tempo de relaxamento muscular após contração;

• Aumento da velocidade de força de contração muscular;

• Melhoria da coordenação;

• Aumento da produção de liquido sinovial.

Levando uma diminuição das resistências elásticas e viscosas (musculatura, 

tendões e ligamentos), deixando-os mais alongados e diminuindo o risco de 

rompimentos e lesões.

Para BOMPA e CORNACHIA (1999), o aquecimento se divide em duas partes 

na musculação:

Aquecimento geral: consiste em uma corrida leve, pedalar e outros, com uma 

duração de (10-12 minutos), onde o indivíduo aumenta a temperatura corporal, 

preparando articulações e músculos para o esforço mecânico que o acompanhará 

durante o treino.

Aquecimento específico: é realizado através de algumas repetições com 

carga leve, preparando o corpo para o trabalho especifico a ser realizado.

2.5.3 Alongamento e flexibilidade

Falar de alongamento como profilaxia de lesões, é algo que divide a opinião 

de vários autores, o principal motivo é que existem poucos estudos científicos sobre 

essa qualidade física.

Pesquisadores que são contra essa tese de alongamento como profilaxia de 

lesões em atividades físicas, reconhecem a importância do mesmo, para a 

realização de exercícios físicos, partindo da experiência de laboratórios. E este 

reconhecimento se torna quase que unânime entre médicos, preparadores físicos e 

professores de musculação. Um dos motivos que as lesões ocorrem, é quando um
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membro é forçado alem de sua amplitude normal, então a melhora da flexibilidade 

reduz esse potencial (SHARKEY, 1998, p. 149).

WEINECK (1991, p. 222), confirma citando que susceptibilidade a lesões 

musculares e tendões diminui quando a musculatura não é exigida até seus limites 

funcionais, como é o caso dos exercícios de alongamento.

A alongamento máximo persiste por quatro horas, provendo uma profilaxia 

nas lesões músculo-tendineas, comenta ACHOUR JUNIOR (1996, p. 154).

Para BOMPA e CORNCHIA (1999, p. 27), a maioria dos exercícios de força, 

especialmente os que usam pesos livres, emprega toda a amplitude articular ao 

redor das grandes articulações, se o indivíduo não tiver boa flexibilidade, em muita 

dor e até mesmo em lesão.

Os dois principais métodos de alongamentos são comentados aqui, por FOX 

e MATHEWS (1986).

Alongamento estático: distensão sem forçar nenhum movimento, mantendo- 

se a seguir na posição final distendido por um certo tempo.

Alongamento balístico: movimentos ativos, onde a posição final não é 

mantida.

Entre estas duas formas de alongamento, o mais seguro é o estático, onde 

existe um menor risco de dano tecidual, menor demanda energética e alivia a dor.



20

3 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura, sobre princípios de treinamento lesões 

articulares, lesões musculares, as lesões mais freqüentes na musculação, algumas 

medidas para diminuir os riscos de lesão, para a pesquisa de campo foi 

desenvolvido um questionário com 15 perguntas, que teve como base estrutural um 

anteriormente aplicado por Maria Helena Biscouto, em professores de ginástica, 

sendo devidamente validado por três professores específicos da área.

3.1 Local

Os questionários (anexo 1) utilizados na pesquisa foram aplicados no Clube 

Curitibano, em um bairro (Água Verde) não muito distante do centro de Curitiba, para 

pessoas de nível sócio cultural elevado.

3.2 Universo

O questionário foi destinado somente para alunos do Clube Curitibano que 

freqüentam a sala de musculação no período da noite a mais de um ano, de ambos 

os sexos.

3. 3 Amostra

Foram respondidos 77 questionários, sendo que 44 eram do sexo masculino e 

33 do sexo feminino, independentemente se sofria de algum tipo de patologia.

3.4 Época

Os questionários foram respondidos entre os dias 25 de agosto e 05 de 

setembro de 2003. A aplicação se deu durante ou após a realização do treino de 

cada aluno, os questionários foram entregues em mãos, de forma que só poderia 

responder os alunos que tivessem mais de 20 anos de idade e mais de 1 ano de 

musculação.
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3.5 Análise Estatística

Foi realizada uma análise descritiva diante dos dados obtidos através dos 

questionários respondidos pelos alunos da musculação de ambos os sexos do Clube 

Curitibano, estes dados trabalhados no programa Statística 99.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

TABELA 1: Caracterização da amostra masculina
Média Máximo Mínimo

Idade 25,47+-8,19 51 20
IMC 25.14+-3.17 35,01 19,37
Freq. Semanal 4,04+-0,97 6,0 2,0
Tempo de Prática 2,27+-0,84 3,0 1,0

TABELA 2: Caracterização da amostra feminina
Média Máximo Mínimo

Idade 32.09+-11,41 60 20
IMC 22.78+-1,88 28,51 18,44
Freq. Semanal 3,36+-0,85 5,0 2,0
Tempo de Prática 1,69+-0,76 3,0 1,0

GRÁFICO 1. Forma de Aquecimento (Masc.)

GRÁFICO 3. Alongamento (Masc.)

GRÁFICO 2. Forma de Aquecimento (Fem.)

GRÁFICO 4. Alongamento (Fem.)

Ao verificarmos os aspectos preventivos, podemos dizer que, poucas pessoas 

não realizam o aquecimento e o alongamento como formas preventivas a lesões o 

gráfico 1 chama atenção ao mostrar que a grande maioria dos praticantes de
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musculação do sexo masculino realizam o aquecimento na própria musculação e 

fazem o alongamento somente após o treino, que normalmente é de ganho de 

massa muscular (hipertrofia), neste momento as fibras musculares encontram-se 

encurtadas, e dependendo da amplitude que o alongamento for realizado, o músculo 

pode acabar lesionado, o que talvez explique um maior índice de lesões musculares 

nos alunos de musculação do sexo masculino.

Já as mulheres, realizam o treino de forma mais consciente, realizando todas 

as etapas que o professor passa no seu treino, o que diminui muito o risco de lesão, 

ao verificar as respostas dos questionários, vemos que das 7 mulheres lesionadas 

na musculação 4 tem de 30 a 46 seis anos, fase em que a mulher tem uma grande 

perda de massa óssea, o que explica um maior número de lesões articulares. Uma 

das melhores formas de se evitar lesões por motivos como este, é realizar uma 

anamnese que consiga englobar um maior número de perguntas sobre patologias e 

outros fatores que possam vir a diminuir possíveis lesões dentro da sala de 

musculação.

GRÁFICO 5. Objetivo na Musc. (Masc.)
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GRÁFICO 7. Freqüência Semanal (Masc.)

GRÁFICO 6. Objetivo na Musc. (Fem.)
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GRÁFICO 8. Freqüência Semanal (Fem.)
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O gráfico número 5 mostra claramente que a grande maioria dos indivíduos 

do sexo masculino, procura a musculação como atividade física para aumentar a 

massa muscular, o que exige uma freqüência semanal de quatro a seis dias de 

treino durante a semana, além é claro da utilização de cargas elevadas durante os 

exercícios, o que acaba causando um grande desgaste nas articulações e “stress” 

na musculatura, assim deixando o indivíduo mais suscetível a lesões.

Enquanto que as alunas questionadas responderam na sua grande maioria 

que realizam esta atividade física apenas três vezes por semana e tem mais de um 

objetivo na musculação, o mais interessante é que nenhuma mulher que respondeu 

o questionário, marcou a opção aumento de massa muscular. Ao compararmos os 

gráficos 5, 6, 7 e 8, verificamos que tanto o objetivo quanto a freqüência, podem ser 

fatores que influenciam no aparecimento de lesões em alunos que treinam a mais de 

um ano, pois a maioria dos indivíduos do sexo masculino tem como objetivo principal 

o aumento de massa muscular, freqüentam a sala de musculação quatro vezes por 

semana e apresentam um número de lesionados bem superiores que as mulheres.

GRÁFICO 9. Lesão Anterior (Masc.) GRÁFICO 10. Lesão Anterior (Fem.)

GRÁFICO 11. Lesão na Musculação (Masc.) GRÁFICO 12. Lesão na Musculação (Fem.)
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GRÁFICO 13. Tipo de Lesão (Masc.) GRÁFICO 14. Tipo de Lesão (Fem.)
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articular muscular tendão outras mais de um articular muscular lesão compl. lígamentar tendão

Dos setenta e sete questionários respondidos, 33 alunos responderam que já 

se lesionaram na musculação. Sendo que 26 são do sexo masculino e 7 do sexo 

feminino. Pode-se então constatar que os homens se lesionam mais que as 

mulheres nesta academia, pois das 33 mulheres que responderam os questionários, 

apenas 7 se lesionaram, isso mostra que as mulheres têm uma maior 

conscientização com relação ao risco de lesão nesta atividade física, enquanto que, 

dos 44 homens, 26 já se lesionaram fazendo esta atividade física, ou seja, mais que 

a metade. As lesões podem acontecer em vários níveis, dentre as lesões mais 

freqüentes, estão as musculares e as articulares, que podem ser caracterizadas 

como crônicas ou agudas nos homens as lesões musculares são mais freqüentes, 

enquanto que nas mulheres são as articulares. O número de pessoas que ao 

começarem realizar esta atividade e já tinham sofrido algum tipo de lesão é pequeno 

(25) de ambos os sexos, quando comparamos aqueles que sofreram lesão 

anteriormente e na musculação, o número abaixa para 11, isso mostra que o fator 

lesão anterior pode vir a influenciar uma futura lesão na musculação, pois o 

organismo lesionado ao se deparar com uma certa carga, não a suportará e 

lesionará novamente.
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GRÁFICO 17. Mesma Reg. Lesionada (Masc.) GRÁFICO 18. Mesma Reg. Lesionada

GRÁFICO 19. Seqüela da Lesão (Masc.)

dor anterior mais dor

GRÁFICO 21. Tratamento (Masc.)

GRÁFICO 20. Seqüela da Lesão (Fem.)

dor anterior mais dor

GRÁFICO 22. Tratamento (Fem.)

O ombro aqui se apresenta como a região mais lesionada em ambos os 

sexos, provavelmente por ser a região que mais seja exigida na maioria dos 

exercícios de membros superiores, seguido do cotovelo e punho nos homens, 

portanto é necessário um cuidado maior com estas regiões durantes os treinos, os 

questionários mostram que normalmente a lesão não é apenas em uma região, mas 

sim em várias regiões em uma mesma pessoa. Pelos resultados obtidos em relação 

à mesma região lesionada, verifica-se que os freqüentadores desta academia
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conscientizam-se após sofrer alguma lesão, pois a grande maioria das pessoas com 

uma mesma região lesionada é muito pequeno.

Quando questionados sobre alguma seqüela de lesão, a maior parte dos 

alunos responderam que a dor na região lesionada é a seqüela mais presente entre 

os alunos desta academia, normalmente essas dores são seqüelas por falta de 

tratamento, mas se verificarmos os gráficos 21 e 22, veremos que boa parte dos 

lesionados procurou alguma forma de tratamento, então as seqüelas podem ser 

devido a uma volta muito rápida do aluno para a academia, antes mesmo de sarar 

completamente da mesma ou até mesmo ter feito um tratamento errôneo ou pela 

metade.
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5 CONCLUSÃO

A musculação quando mal orientada e supervisionada de forma incorreta, 

pode vir a contribuir com inúmeros fatores de risco para que ocorra uma lesão em 

alunos de musculação, desde um simples acidente com o peso caindo em cima do 

pé, até um excesso de treinamento com uma carga que vá alem do limite individual 

de um aluno e causar uma lesão mais séria como uma luxação.

No caso das lesões articulares e musculares, a partir do momento que os 

alunos respeitam uma seqüência correta de treino, realizando um bom aquecimento, 

um alongamento que não ultrapasse da sua amplitude articular e respeite os 

princípios de treinamento, tem pouca probabilidade de se lesionar nesta atividade 

física.

A nível muscular, a distensão que ocorre devido a um super estiramento da 

musculatura e pode ser classificada como crônica ou aguda, já a nível articular estas 

se classificam como, entorse devido a movimentos bruscos comprometendo a 

capacidade funcional da articulação, a luxação onde acontece à separação das 

superfícies articulares.

Nesta sala de musculação, aparentemente parece que boa parte dos alunos, 

principalmente o sexo feminino tem uma conscientização com relação as suas 

estruturas corporais, pois a maioria realiza medidas preventivas que diminuem o 

risco de lesão ao praticarem a musculação. Os resultados desta pesquisa mostram 

que os homens se lesionam mais que as mulheres, e que a região mais afetada é o 

ombro em ambos os sexos, sendo que o homem devido ao seu principal objetivo 

(hipertrofia muscular) de treino utiliza mais carga na realização dos seus exercícios e 

realiza exercícios onde a angulação dá uma chance maior ao surgimento de lesão e 

por isso foi registrado que os alunos do sexo masculino apresentam lesões em mais 

de uma região do corpo. A pesquisa ainda mostra que as lesões mais comuns são 

as articulares e as musculares, e que os as mulheres apresentam uma maior 

variedade de lesões, como lesões complexas, ligamentares e tendineas, mas em um 

numero bem menor que os homens.

È importante comentar, que os alunos são os nossos fregueses e que nos 

profissionais da área devemos orientar e acompanhar nossos alunos de forma que 

estes não venham a sofrer nenhum tipo de lesão, pois à medida que estes forem se
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afastando da prática da musculação, nós professores responsáveis por eles é que 

iremos perder com isso. Portanto, espero que este trabalho venha conscientizar os 

professores que existe uma necessidade de um conhecimento mais profundo sobre 

este assunto.
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ANEXO 1: Questionário: Lesões na musculação

Nome: Idade:

Peso: Estatura:

1 - Pratica a musculação há quanto tempo?

( ) 1 a 2 anos ( ) 2 a 3 anos ( ) mais de 3 anos

2 - Faz algum aquecimento antes da musculação?

( ) não ( ) esteira ( ) bicicleta ( ) na própria musculação ( ) outros_

3 - Faz algum alongamento na musculação?

( ) não ( ) antes ( ) depois ( ) antes e depois

4 - Qual é o seu objetivo na musculação?

( ) aumento de massa muscular ( ) perda de peso

( ) fortalecimento muscular ( ) condicionamento físico

( ) melhora da qualidade de vida ( ) outros_____________

5 - Quantas vezes você treina musculação durante a semana?

6 - Além da musculação pratica alguma outra atividade física regularmente? 

( ) sim ( ) não

( ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  )7

Se sim: Qual? Quantas vezes por semana?.

7 -  Utiliza alguma suplementação? 

( ) sim ( ) não Se sim: Qual?_

8 -  Quantas porções de frutas e vegetais você ingere por dia? 

( ) 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  )5

9 -  Quantas refeições você faz no dia? 

( ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  )6



10 - Antes de começar a praticar musculação você já sofreu alguma lesão fazendo 

atividade física?

( ) sim ( ) não Se sim: Qual?_______________________________________

11 -  Já sofreu alguma lesão fazendo musculação?

( ) sim ( ) não

Se sim: A lesão foi:

( ) articular ( ) ligamentar

( ) muscular ( ) tendão

( ) tecido nervoso e vascular ( ) outras_________________________

( ) lesões complexas (mais de uma estrutura)

2 -  Em quais regiões do corpo?

) tornozelo ( ) lombar

) perna ( ) punho

) joelho ( ) ante-braço

) coxa ( ) cotovelo

( ) braço 

( ) ombro 

( ) outros.

( ) mais de um

3 - Já lesionou a mesma região mais de uma vez?

) sim ( ) não

Se sim: Qual(is)?_______________________________ Quantas vezes?_

4 -  Existe alguma sequela da lesão?

) nenhuma 

) dor

) diminuição de força, resistência ou elasticidade 

) alternativa anterior mais dor

5 -  Como foi o tratamento da lesão?

) cirúrgico ( ) drogas antiinflamatórias

) cirúrgico mais fisioterapia ( ) drogas antiinflamatórias mais fisioterapia

) imobilização ( ) outros meios. Qual(is)?______________

) imobilização mais fisioterapia ( ) não tratei


