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RESUMO 

A massagem desportiva começou a ser utilizada desde 300 a.C. e até hoje eia 
é aplicada a fim de conseguir varios beneficios. Eia pode ser aplicada antes de urna 
competiçao como forma de aquecimento, desobstruçao de poros e acalmar ou 
excitar o atleta conforme o seu temperamento. E apés urna competiçao como forma 
de reduzir o sofrimento muscular de inicio retardado (SMIR), aliviar os espasmos e 
remover os metabélicos formados durante o exercicio fisico. A partir de uma 
entrevista com nove jogadores profissionais e um massagista do Coritiba Foot Bali 
Club podemos relatar as principais lesoes sofridas pela pratica do futebol e dentro 
delas apenas urna foi recuperada com a massagem. A entrevista serviu também 
para verificar se o que a literatura conduz realmente com a pratica e comparar as 
respostas dos jogadores e do massagista. 
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1 INTRODUçAO 

1.1 PROBLEMA 

O aumento constante da demanda de jogos competitivos de futebol vem 

exigindo cada vez mais da performance do atleta, onde os atletas sao 

constantemente submetidos ao estresse, em seus treinamentos a cobrança por 

resultados é uma constante, patrocinadores e técnicos que esperam sempre o 

melhor resultado contribuem para as tens6es do atleta. Campeonatos decisivos 

podem gerar estresse, frustraç6es devido aos resultados nao alcançados, gerando 

também tens6es. Estas situaç6es podem alterar o resultado final de uma prova 

importante, mas, quando ha a preocupaçao com a eliminaçao dos fatores 

estressantes aliados à massagem desportiva bem orientada, bons resultados podem 

ser obtidos. 

No que a massagem pode ajudar na performance e no desempenho do atleta? 

Por que a massagem é realizada nos jogadores antes de uma parti da de futebol? 

Quais os efeitos fisiol6gicos que a massagem proporciona no organismo do atleta 

depois de uma partida exaustiva? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

No futebol e em qualquer outro esporte de rendimento sempre se buscam 

diferentes formas para melhorar o desempenho e a performance dos atletas. 

Profissionais de Educaçao Fisica que atuam como técnicos, preparadores fisicos ou 

com outra funçao profissional no futebol, devem conhecer e explorar o maximo de 

conhecimento sobre a melhora da performance atlética para treinar uma equipe 

forte, competitiva e com condiç6es suficientes para obter resultados positivos em um 

campeonato. 

1.30BJETIVOS 

1.3.1 Objetivos gerais 



• Buscar na literatura os possfveis beneffcios da massagem, relatando 

pesquisas que possa m comprovar ou nao os efeitos mecanicos fisiologicos e 

psicologicos; 

• Relatar quais as técnicas utilizadas na massagem desportiva. 

1.3.2 Objetivos especfficos 

• Realizar uma pesquisa com jogadores profissionais de futebol do CORITIBA 

FUTEBOL CLUB e com o massagista para complementar a pesquisa; 

• Apresentar as principais les6es de membros inferiores sofridas no futebol e 

qual ou quais foram recuperadas com a utilizaçao da massagem; 

• Oferecer aos profissionais da area da Educaçao Ffsica uma forma de 

melhorar a performance atlética de seus jogadores. 



2 REVISAO DE LlTERATURA 

2.1 TÉCNICAS DE MASSAGEM 

As técnicas ou manipulaçoes de massagem podem ser classificadas de 

diferentes formas. Iremos classificar em quatro tipos existentes colocando as 

consideraçoes de cada autor. 

2.1.1 Técnica de deslizamento 

HOLLIS (2001, p.10) classifica essa técnica em dois grupos: aquelas em que a 

intençao é ajudar a drenagem linfatica e venosa e nas quais a direçao do trabalho é 

de distai para proximal, conhecida como effleurage e aquelas em que a intençao é 

obter uma reaçao sensorial sedativa ou estimulante e nas quais a direçao é de 

proximal para distaI. 

A técnica de effleurage é uma manipulaçao unidirecional na qual o operador 

desliza de distai para proximal com uma profundidade compativel com o estado dos 

tecidos e o efeito desejado (HOLLlS, 2001, p.10). O operador deve manter uma 

postura adequada para poder transferir o peso corporal de um lado para o outro, o 

que HOLLIS (2001, p.10) chama de posiçao de caminhar, ou seja, com uma perna 

atras da outra. Os braços do operador estarao flexionados e tornar-se-ao mais 

estendidos à medida que for transferido o peso corporal para o corpo do atleta. A 

mao nao mantém contato igual sobre toda a superficie e deve ser colocada 

obliquamente sobre a pele de modo que a borda principal seja o 'C' formado pelo 

polegar até a fenda do dedo indicador. Essa borda é formada pela borda lateral do 

dedo indicador e a borda mediai do polegar ligada pelo tecido adjacente, onde a 

pressao principal é exercida pelo 'C'. 

HOLLIS (2001, p.11) acredita que no final de cada linha de effleurage deve 

haver um pequeno aumento na profundidade e uma leve pausa antes que a mao 

seja retirada com minimo movimento e retorne à parte distai para iniciar a préxima 

linha de trabalho. 
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1NESSI (2001) defende que a mao do operador nunca deve perder o contato 

com o individuo que esta recebendo a massagem, pois assim ele tera a sensaçao de 

que o massagista terminou a massagem perdendo a sensaçao de confiança e 

relaxamento. Ja para HOLLIS (2001, p.12) o retorno da mao por deslizamento pode 

causar c6cegas ou uma sensaçao de arrastamento descendente. E para SOIGEY 

(1986, p.67) a mao abandona o contato quando eia chega ao fim de uma excursao 

para recomeçar o movimento de seu ponte de partida. 

A técnica de deslizamento é uma manipulaçao unidirecional na qual a mao do 

operador passa de distai para proximal na extensao dos tecidos em uma 

profundidade e velocidade compativeis com o efeito exigido, mas a direçao do 

deslizamento pode ser variada para dar maior conforto. (HOLLlS, 2001, p.12). 

HOLLIS (2001, p.12) acredita que os deslizamentos mais lentos sao mais 

sedativos e os mais rapidos sao mais estimulantes. A velocidade para movimentos 

sedativos é uma unica velocidade por cinco segundos e para movimentos 

estimulantes é realizar quatro deslizamentos por cinco segundo, aumentando 

gradativamente a velocidade. 

O contato das maos do operador com o individuo pode ser realizado, segundo 

HOLLIS (2001, p.12) de cinco formas: 

1 . uma mao, geralmente sobre uma area estreita; 

2. duas maos simultaneamente, uma de cada lado sobre uma area plana; 

3. a mao direita e a mao esquerda uma depois da outra em uma area estreita; 

4. polegar (es) ou dedo (s) em areas confinadas com uma mao, duas maos ao 

alternadamente; 

5. uma técnica chamada "milhares de maos" na qual uma mao desempenha 

um deslizamento pequeno, a segunda mao faz o mesmo sobrepondo a primeira e as 

maos passam uma sobre a outra para ganhar contato à medida que a manipulaçao 

segue para baixo na extensao da parte que esta sendo massageada. 

Para WEINECK (2001, p.468) essa técnica é denominada de alisamento feita 

no sentido das fibras musculares, de distai para proximal. Os alisamentos 

desencadeiam os efeitos de: excitaçao de terminaçoes nervosas sensiveis na pele, 

com descontraçao e acalmante local e centrai; estimulaçao do refluxo venoso e 

linfatico para o coraçao e dilataçao dos vasos sanguineos periféricos com aumento 

da circulaçao. 

I NESSI, A. Técnicas de massagem. Curitiba, 22 de abr. de 2001. Comunicaçao verbal. 
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NOGUEIRA ([19 -l, p. 22) chama essa técnica também de fricçao superficial, 

que visa principalmente à circulaçao. Essa técnica é feita com a palma da mao 

descrevendo circulos sobre a regiao visada, diminuindo a intensidade do centro para 

as bordas da regiao afetada. 

Ja para BOIGEY (1986, p.66) essa técnica é chamada de afloramento sendo 

essencialmente um sedativo da doro Essa técnica é aplicada no sentido das fibras 

musculares com toda a mao, com uma parte da superficie palmar ou com os dedos. 

A técnica de effeurage significa "tocar de leve", que segundo CASSAR (2001, 

p.19) é usado no começo de todas as rotinas de massagem. 

A técnica de effeurage ou deslizamento pode ser classificada, segundo 

CASSAR (2001, p.20) em: superficial que tem por finalidade um relaxamento e 

amenizar o nivei de estresse e profundo que tem por objetivo aumentar o fluxo 

sanguineo fazendo com que o organismo remova o acido latico formado durante a 

atividade fisica. Outra técnica importante aplicada nos desportos eque ajuda no 

aumento da circulaçao para que o organismo remova rapidamente os metab61icos 

produzidos durante a atividade fisica é a técnica de compressao. 

2.1.2 Técnica de compressao 

Para HOLLIS (2001, p.12) essa técnica é conhecida como petrissage e pode 

ser dividida em 5 manipulaçoes: de amassamento, de garra, de torçao, de rolamento 

e de sacudidas. 

O amassamento para HOLLIS (2001, p.14) pode ser realizado com diferentes 

regioes da mao: 

• Com toda a mao: a mao permanece obliquamente até o eixo longo da parte a 

ser massageada, mantendo o contato total da superficie palmar; 

• Palmar: uso somente da palma da mao, permitindo que os dedos e o polegar 

fiquem relaxados sem o contato com o individuo; 

• Com o dedo plano: o contato é feito pela superficies palmares do segundo ao 

quinto dedo enquanto a palma e o polegar permanecem fora de contato. 

• Com a polpa digitai: amassamento realizado com a ponta dos dedos médio, 

anelar e indicador; 

• Com a ponta dos dedos: realizado com a ponta de todos os dedos; 
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• Com o polegar: realizado com as polpas do polegar; 

• Com aponta do polegar: realizado com a parte lateral do polegar; 

• Sobreposto: urna mao fica sobreposta à outra de forma obliqua, sendo que as 

duas trabalham juntas, mas a mao de contato é que vai exercer a pressao; 

• Com o cotovelo: o cotovelo fica flexionado sobre a area a ser massageada 

realizando movimentos circulares e de grande profundidade; 

• Com a parte inferior da palma da mao: o contato é feito com toda a parte 

inferior da mao, sendo que os dedos e palma permanecem fora de contato. 

Uma maior profundidade é alcançada utilizando a outra mao sobre o topo da 

mao que esta sendo trabalhada. 

"O amassamento é uma manipulaçao circular realizada de modo que a pele e 

os tecidos subcutaneos sejam movidos de urna maneira circular sobre as estruturas 

subjacentes." (HOLLlS, 2001, p.13) 

Ja para CASSAR (2001, p.22) a técnica de compressao ou amassamento pode 

ser feita com as palmas das maos e os dedos, com os dedos e o polegar, com as 

eminencias tenar/hipotenar ou sé com os dedos da mao. 

A manipulaçao de garra é quando os tecidos sao comprimidos, depois 

levantados e pressionados. 

A manipulaçao de torçao é quando os tecidos sao levantados e torcidos pela 

pressao alternada da mao. 

A manipulaçao de rolamento pode ser: 

• Da pele: a pele é levantada e rolada entre os polegares; 

• Muscular: o rolamento é realizado trabalhando-se através da fibras 

musculares e ao longo do eixo logo dos musculos. A técnica consiste em 

empurrar com os polegares planos e puxar para tras com as pontas dos 

dedos. 

A manipulaçao de sacudida pode ser para: 

• Musculos grandes: a extensao do polegar é colocada em um lado do ventre 

muscular e os outros dedos colocados sobre o outro lado do ventre muscular. 

A palma da mao fica fora de contato. A mao é entao sacudida de um lado 

para o outro enquanto percorre a extensao do ventre muscular. 
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NOGUEIRA ([19 -l, p. 22) chama essa técnica de amassadura que consiste em 

tomar uma porçao do musculo entre os polegares apertando-os como estivesse 

beliscando. 

SOIGEY (1986, p.69) também chama essa técnica de amassadura. Consiste 

em prender os musculos, eleva-Ios, depois desloca-Ios transversalmente, 

executando o inicio de um movimento de torçao. 

O amassamento, segundo WEINECK (2001, p.468) deve ser executado no 

sentido transversal ou diagonal às fibras musculares feita de distai para proximal, de 

forma a alongar ou torcer. 

"Os amassamentos pertencem às técnicas mais importantes da massagem 

esportiva. Através do pressionamento ocorre uma maior circulaçao no musculo em 

questao, um transporte mais rapido dos subprodutos do metabolismo, assim como 

uma descontraçao reflexa do musculo." (WEINECK, 2001, p.468) 

Outra técnica usada para aumentar a circulaçao sanguinea é a técnica de 

percussao, utilizada também para aumentar o tonus muscular. 

2.1.3 Técnica de percussao 

As manipulaç6es percussivas ou tapotagem sao aquelas as quais a parte 

tratada recebe leves golpes com as maos, realizados para ajudar a drenagem dos 

6rgaos ocos ou para estimular os reflexos da pele ou do musculo (HOLLlS, 2001, 

p.25). 

As manipulaç6es, segundo HOLLIS (2001, p.25 a 29) podem ser: 

• Palmada: todo o aspecto palmar da mao é usado para bater na parte do 

corpo. A mao deve estar em forma de concha de maneira que o centro da 

mao nao toque a parte, mas seja encurvada. Os dedos sao levemente 

flexionados. Os pulsos devem ser usados para criar a diferença entre fazer 

um golpe de som oco (causar vibraçao) e um golpe levemente agudo 

(estimulaçao da pele). 

• Acutilamento: a pele é golpeada usando-se a parte posterior da pontas dos 

tres dedos. As mao sao mantidas afastadas, de modo que elas rodem 

alternadamente. O pulso permanece bem estendidos. 
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• Vibraçoes: 05 tecidos sao pressionados e soltos usando um movimento para 

cima e para baixo. Podem ser realizadas com toda a mao ou com as pontas 

dos dedos. 

• Satida: 05 punhos permanecem levemente cerrados e é usado para 05 

golpes. 05 dedos sao flexionados nas articulaçoes metacarpofalangeana e 

interfalangeana proximal. O polegar é mantido plano contra a parte lateral da 

mao flexionada. A velocidade para atingir é de seis golpes por dez segundos. 

• Pancada: o pulso é levemente cerrado. 05 dedos sao flexionados em toda as 

articulaçoes e o polegar fica plano na lateral da mao no meio entre aduçao e 

flexao. A açao é pronaçao e supinaçao dos antebraços semiflexionados de 

modo que o golpe seja com 05 n6s do dedo minimo. 

• Tapotagem: é realizada com as pontas das polpas dos dedos e é usada em 

areas pequenas. 05 dedos indicadores, médios e anelares batem em uma 

profundidade para produzir um som levemente oco. 

Ja para NOGUEIRA ([19-], p. 23) a percussao pode ser feita com as bordas 

laterais dos dedos, com a palma das maos, com o bordo cubital da mao, em cutilada 

e com as extremidades dos dedos. E para SOIGEY (1986, p.83-84) a percussao 

consiste em martelar 05 tecidos com o auxilio da mao podendo ser feita com a 

palma da mao (batida), com o lado da mao (pancada), com o punho frouxamente 

fechado (golpes de punho) e com a borda cubital dos quatro ultimos dedos de cada 

mao. E para CASSAR (2001, p.26) a percussao pode ser feita: golpes com o dedo 

minimo, com 05 dedos cerrados, com a mao em concha ou tapotagem e 

dedilhamento. 

WEINECK (2001, p.469) chama essa técnica de sacudidelas e vibraçoes. As 

sacudidelas agem de forma a descontrair e soltar a musculatura, afastando estados 

hipert6nicos, de modo que sao apropriadas para serem intercaladas nas cargas 

esportivas muito forte, e na vibraçao sao feitos sacolejos dos mais leves até 05 mais 

fortes, sobre pequenas ou grandes areas. 

As principais indicaçoes da vibraçao sao as inserçoes tendinosas dolorosas 

(tendinosas), inserçoes musculares contraidas com geloses e pequenas contraturas 

musculares locais (WEINECK, 2001, p.469). 

A técnica de percussao significa "pancadinhas leves" e tem por objetivo um 

efeito hiperemico (aumento da circulaçao local) da pele e estimula 05 termin~is 

nervosos a contrairem, aumentando assim o t6nus muscular (CASSAR, 2001, p.25). 
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Outra técnica de massagem aplicada em atletas é a fricçao, com objetivo 

diferente das citadas anteriormente de aumento da circulaçao sanguinea. 

2.1.4 Técnica de fricçao 

Fricçao sao manipulaç5es profundas de pequena amplitude realizadas em 

estruturas anatomica especificas com as pontas dos dedos ou polegares (HOLLlS, 

2001, p.23). 

A fricçao pode ser, segundo HOLLIS (2001, p.23): 

• Circulares: sao realizadas com as pontas dos dedos, e o restante da mao 

permanece fora de contato. A pressao é aplicada de uma maneira circular e 

em uma profundidade gradualmente crescente durante tres ou quatro 

circulos. Em estruturas mais profundas a outra mao sobreposta pode reforçar. 

Que para 80lGEY (1986, p.6?) é utilizada em regi5es extensas; 

• Transversas: fricçao realizadas com a ponta do polegar, ou com a ponta do 

dedo indicador reforçada pela ponta do dedo médio sobre o topo da unha do 

dedo indicador, ou pelo dedo médio reforçado pelo dedo indicador sobre a 

falange distai do dedo médio ou pela ponta de dois dedos ou pelos dedos 

opostos e polegar nas estruturas que podem ser agarradas. Os dedos sao 

posicionados na extensao das fibras colagenas e movidos para frente e para 

tras para produzir a separaçao das fibras. 

Além de circulares e transversas a fricçao pode ser também em uma linha reta 

ao longo das fibras (CASSAR, 2001, p.2?). 

A fricçao deve ser feita segundo 80lGEY (1986, p.6?) no sentido longitudinal 

da regiao ser massageada. 

Um dos objetivos da técnica de fricçao é para CASSAR (2001, p.28) liberar 

aderencias entre as camadas de tecidos muscular e 6sseo, ajudando o tecido 

fibroso a ceder e a se alongar. 

A partir das técnicas citadas anteriormente podemos levantar um 

desenvolvimento hist6rico da massagem para avaliar quais eram os objetivos para 

poder comparar com os objetivos atuais. 

2.2 MASSAGEM DESPORTIVA 
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2.2.1 Desenvolvimento histérico da massagem desportiva 

"Os gregos começaram a usar a massagem por volta de 300 a.C., associando

a com exercicios para a boa forma fisica. Os gladiadores recebiam massagens 

regulares para o alivio da dar e da fadiga muscular. Diz-se que Julio Cezar 

costumava ter todo o corpo beliscado e friccionado com éleos." (CASAR, 2001, p.3) 

Na Grécia antiga havia instalaçoes de banho, "Ioutron" (banho frio), 

indispensaveis à higiene dos atletas, principalmente por lutadores que untavam seus 

corpos com azeite (NOGUEIRA, [19-], p.5). Os individuos atletas eram submetidos a 

fricçoes e a massagens. 

"Hipécrates, o Pai da medicina, ja dizia que 'a massagem abranda a 

musculatura, aumenta a resistencia, a destreza e o vigor atlético' ."(NOGUEIRA, [19-

], p. 5) 

Segundo NOGUEIRA ([19-], p.6) a massagem era conhecida desde a Grécia 

antiga: 

... Hip6crates, Celso, Platao e Arist6teles, que encaravam a massagem como meio muito 
eficaz para a cura de lesoes musculares e excelente pratica para revigorar o organismo afeito 
aos esportes. Podemos acrescentar que Her6dikos, mestre de Hip6crates, ja prescrevia a 
ginastica médica e a aplicaçao da massagem em casos de fratura. 

Na idade média houve um rompi mento por sacerdotes fanaticamente cristaos 

devido à crença de que o homem sé deveria cuidar da alma e o cuidado do corpo 

era imoral (NOGUEIRA, [19-], p.6). 

No Renascimento a massagem ressurge com Lutero, Camerano e Comenio 

por um retorno aos exercicios fisicos. No século XVII, ocorreu um apoio de 

pensadores como Locke, Fénelon, Hobbes e, principalmente, Rousseau, filésofo que 

enceta uma campanha enérgica em favor da cultura fisica (NOGUEIRA, [19-], p.6). 

Em 1780 Tissot criou um sistema similar de ginastica médica para os cuidados 

com a saude que utilizava poucos movimentos de massagem (CASSAR, 2001, p.1). 

A massagem, em combinaçao com exercicios, sempre fai preconizada com um 

cuidado com a saude geral. O homem pré-histérico usava linimentos e ervas para 

promover o bem estar geral e adquirir uma proteçao contra lesoes e infecçoes. No 

século X d.C. fai mencionado as propriedades de promoçao da saude da massagem 

pelo médico e filésofo arabe Ali Abu Ibn Szinna (CASSAR, 2001, p.1). 
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A massagem desportiva tem sido usada no esporte desde tempos 

imemoraveis. Os atletas recorriam a massagem desde os primeiros jogos Olfmpicos, 

e os antigos atletas desenvolveram uma ferramenta especial, o strygil, para esfregar 

o 61eo massageador na pele (HOLLlS, 2001, p. 113). 

A partir desse levantamento hist6rico podemos observar que mesmo sem 

recursos para desenvolver pesquisas cientfficas a massagem ja era aplicada para 

alfvio da dor e fadiga e evitava les6es. Assim podemos levantar quais os beneffcios 

atuais da aplicaçao da massagem especificamente antes a ap6s uma competiçao 

para podermos comparar as mudanças ocorridas com o passar do tempo. 

2.2.2 Beneficios da massagem antes de uma competiçao 

A massagem antes da competiçao é, para muitos desportistas, parte do ritual 

executado antes de um esforço esportivo. O aquecimento é a preparaçao do corpo 

para a atividade fisica, sendo dividida em trés partes: elevaçao da temperatura e da 

frequéncia cardiaca, movimentar as articulaç6es e os musculos em sua maior 

flexibilidade e aquecimento especifico para a determinada atividade, nesse caso 

seria o aquecimento com boia de futebol. Segundo HOLLIS (2001, p.118) a 

massagem pode ser usada para incrementar a preparaçao mas nao pode ser usada 

no lugar do aquecimento fisico. 

Os trés objetivos da massagem realizada antes de uma partida sao para 

HOLLIS (2001, p.118) aumentar a circulaçao em areas especificas e mobilizando os 

tecidos moles; a vasodilataçao causada pela massagem aumentara o aquecimento 

do corpo e possui um efeito psicol6gico, através de uma conversa do terapeuta ou 

pelo siléncio, de preparar mentalmente para uma pr6xima açao e acalmar temores 

sobre medo de les6es ou dos adversarios. 

Em relaçao ao efeito da massagem na circulaçao sanguinea, WEINECK (2001, 

p.469) afirma: 

De acordo com a forma de massagem, ocorre um aumento mais ou menos acentuado da 
circulaçao. A massagem de amassamento provoca um aumento de 2,3 vezes da circulaçao 
sanguinea, o alisamento aumenta de 1,9 vezes e a vibrat6ria de 1,52 vezes Entretanto 
nenhuma forma de massagem alcança, o indice de 6 vezes de aumento da circulaçao 
sanguinea, que é alcançada através do trabalho muscular ativo. 
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LEWIS2 , citado por BOIGEY (1986, p.56), afirma que toda excitaçao da pele 

libera hormonios tissulares, que provoca a vasodilataçao dos capilares, como a 

histamina. 

O aumento da circulaçao sanguinea, com dilataçao e abertura de capilares, é 

conseguida, por um lado, por vias nervosas, através da pressao exercida pela 

massagem sobre respectivos receptores da pele, e por outro lado, pela liberaçao 

simultanea de hormonios, como a histamina (WEINECK, 2001, p.470). 

A duraçao da massagem é de aproximadamente 20 a 30 minutos, dependendo 

da area a ser massageada, sendo realizada sempre antes do aquecimento (HOLLlS, 

2001, p.119). A regiao mais solicitada e exigida para a realizaçao da massagem é 

para os jogadores de futebol os musculos posteriores da coxa e panturrilha. Ja para 

WEINECK (2001, p.471) a duraçao das sess6es de massagens orientam-se pelo 

tamanho da superficie do corpo a ser tratada, pelo seu peso, sua massa e firmeza 

dos musculos e ainda pelo tempo em relaçao ao treinamento ou competiçao. E para 

NOGUEIRA ([19-], p.18) o aumento de resistència ao trabalho do musculo é 

proporcional à duraçao da massagem, que aos 10 minutos de aplicaçao dao o 

maximo de rendimento. 

Para WEINECK (2001, p.468) essa técnica é denominada de alisamento feita 

no sentido das fibras musculares, de distai para proximal. 

Os alisamentos desencadeiam os efeitos de: excitaçao de terminaç6es 

nervosas sensiveis na pele, com descontraçao e acalmante local e centrai; 

estimulaçao do refluxo venoso e linfatico para o coraçao e dilataçao dos vasos 

sanguineos periféricos com aumento da circulaçao. 

WEINECK (2001, p.472) chama a massagem pré-competiçao de massagem 

preparatoria que deve auxiliar o aquecimento e simultaneamente agir sobre o 

sistema nervoso do esportista, que, dependendo da constituiçao e temperamento, 

precisa ser acalmado ou excitado. 

Para WEINECK (2001, p.472), uma massagem muito abrangente 

imediatamente antes da competiçao pode levar a uma nitida reduçao da capacidade 

de desempenho do esportista, pois quanto maior a temperatura da pele e portanto 

da circulaçao, menor é a capacidade de desempenho da musculatura. 

Segundo a Associaçao Paranaense de Fisioterapia (2003), a massagem 

aplicada antes da competiçao tem por objetivo: 

, LEWIS, T Blood vessels of the human skin and their response. 1927. 



Antes das competiçoes, nao substituindo o aquecimento, mas em conJunto com o mesmo, é 
uma massagem rapida, superficial e com ritmo crescente. As manobras mais utilizadas sao 
fricçoes longas, bamboleios e mobillzaçoes articulares e musculares das partes do corpo que 
serao mais utilizadas pelo esportista na competiçao. Sua duraçao é de 5 a 10 minutos, tem 
como obJetivo gerar hiperemia no local massageado e um excesso de atividade muscular, 
evitando assim lesoes como puxoes, rupturas de fibras musculares e caimbras. Em 
competiçoes de alta resistència, como maratonas, futebol ou basquete, deve ser mais longa 
mais lenta e com ritmo constante, nao ultrapassando 20 minutos de massagem 

Para KELL Y (2003) a massagem desportiva antes do es porte quando rapida e 

profunda tem propriedades nutritivas e tonificantes e quando rapida e superficial tem 

propriedades excitantes do Sistema Nervoso. 

A massagem ainda pode desobstruir os poros fazendo com que o suor se 

eli mine com maior facilidade (NOGUEIRA, [19-], p.16). Antes dos exercfcios deve 

ser uma massagem estimulante. 

"Nao se deve efetuar a massagem com as maos frias porque isto neutraliza 

muitissimos os efeitos benéficos do tratamento." (NOGUEIRA, [19-], p.23) 

Segundo BOIGEY (1986, p.60) a massagem para ter seus beneficios tem uma 

consideraçao muito importante: 

o revestimento cutaneo representa uma individualidade biol6gica e um complexo bem 
pessoal. Diferenças morfol6gicas e constitucionais, adquiridas ou heredit3rias, asseguram os 
caracteres reacionais variaveis de um individuo para outro. As diversas peles reagem de 
maneira diferente as excitaç6es exteriores, devendo considerar a espessura dos tegumentos 

As técnicas de compressao e fricçao podem fazer um alongamento e liberaçao 

de aderéncias, podendo reverter qualquer encurtamento do tecido muscular e um 

aumento da circulaçao, causando urna vasodilataçao e aumentando o transporte de 

nutrientes para os tecidos (CASSAR, 2001, p.21). 

Assim como citamos os beneficios antes de uma competiçao iremos relatar os 

beneficios ap6s uma competiçao para que possamos realizar uma comparaçao e 

uma conclusao. 

2.2.3 Beneficios da massagem ap6s uma competiçao 
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Ap6s qualquer atividade fisica, em que haja um excesso de utilizaçao de um 

musculo, o organismo produz modificaç5es fisiol6gicas o que chamamos de fadiga 

muscular. Quando um musculo é muito exigido durante uma atividade fisica pode 

ocorrer uma contraçao prolongada involuntaria conhecida como caimbra. CASSAR 

(2001, p. 67) chama a caimbra como um espasmo forte e violento. 

As caimbras para CASSAR (2001, p.67) sao contraç5es t6nicas (prolongadas) 

que ocorrem devido a danos ao tecido muscular. Assim a massagem aplicada é 

indicada para aliviar o espasmo e reduzir a doro 

A massagem ap6s competiçao pode ser usada para fazer o resfriamento, 

sendo uma forma de resfriamento passivo. 

05 cincos objetivos da massagem realizada ap6s uma partida de futebol sao 

para HOLLIS (2001, p.120): ajuda no processo de eliminaçao de residuos 

estimulando o retomo linfatico e venoso, permite que o sistema cardiovascular volte 

ao normal, ajuda a melhorar a circulaçao evitando caimbras, evita a ocorréncia do 

sofrimento muscular de inicio retardado (SMIR), ajuda na remoçao da tensao e 

produz um efeito psicol6gico de levantar a auto-estima do jogador caso ele nao 

tenha tido um bom resultado. 

A massagem pode contribuir de alguma maneira para o controle da dor em 

todos 05 niveis indicados e por consequéncia pode influenciar a percepçao da dor e 

seu limiar (HOLLlS, 2001, p.36). 

HOLLIS (2001, p.36), afirma que "05 receptores da dor nao sao facilmente 

adaptativos, entao se quimicos prejudiciais estiverem presentes como um resultado 

de lesao, 05 sinais da dor provavelmente serao deflagrados e carregados para o 

SNC." A massagem, usada adequadamente em areas periféricas acessiveis de 

dano, foram observadas como tendo um efeito positivo na reduçao da doro 

Para HOLLIS (2001, p.36) a massagem pode: 

. prover o SNC com input aferente, alguns ao long o das fibras beta A de diametro mai or, 
que irao competir com sinais de dor de entrada para a medula espinhal. Esse input, se de 
nivei adequado, pode bloquear os sinais de dor através de um processo de inibiçao pré
sinaptica e pode reduzir ou evitar a transmissao para o nivei consci ente. 

Foi feito um estudo para observar 05 efeitos da massagem sobre o sofrimento 

muscular de inicio retardado (SMIR). Quatorze pacientes do sexo masculino 

destreinados exercitaram 05 flexores e extensores do cotovelo isocinética e 

excentricamente. Ao grupo experimental foram dados 30 minutos de massagem 
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atlética 2 horas apos o exercicio. O grupo de controle estava repousando. Nos niveis 

de SMIR, creatina cinase e neutrofilos foram avaliados antes do exercicio e em 

intervalos de até 120 horas apos o exercicio. Pareceu que a massagem reduziu nos 

niveis de SMIR e creatina cinase. Eia produziu elevaçao prolongada de neutrofilos 

circulantes levando à suposiçao de que estes nao tinham acumulado no musculo, 

assim a resposta inflamatoria e o sofrimento subseqi..iente foram reduzidos 

(SMITH 3et al., apud HOLLlS, 2001, p.38). 

Um outro estudo examinou o SMIR a partir de uma perspectiva diferente. O 

sofrimento muscular e os déficits de força apos o exercicio excèntrico de alta 

intensidade foram investigados usando 40 pacientes do sexo feminino destreinadas. 

Estas foram aleatoriamente divididas em quatro grupos - massagem terapèutica, 

ergonomia da parte superior do corpo, estimulaçao elétrica de microcorrente ou 

controle que tomou a forma de repouso de 8 minutos. O sofrimento foi medido 

usando uma escala analogica visual. A contraçao isométrica voluntària màxima (em 

90° de flexao de cotovelo) e o torque màximo foram avaliados usando um 

dinamometro isocinético. As leituras foram feitas antes do exercicio e em 24 e 48 

horas apos o exercicio. Os flexores de cotovelo foram exercitados excentricamente 

até a exaustao. Ao grupo de massagem foram dados effleurage leve de 2 minutos, 

petrissage de 5 minutos seguidos por effleurage de 1 minuto imediatamente apos o 

exercicio e apos 24 horas na reavaliaçao. Nenhuma diferença foi observada entre o 

grupo de massagem e os outros grupos. Os resultados desse estudo nao 

sustentaram o uso de massagem imediatamente apos o exercicio ou 24 horas apos 

o exercicio para aliviar o SMIR ou os déficits de força associados a ele (WEBER4 et 

al., apud HOLLlS, 2001, p.39). 

Foi feito um outro estudo em 1995 para observar os efeitos da massagem para 

a fadiga muscular. Os pacientes foram exercitados até o ponte de fadiga e em uma 

ocasiao distribuida para o grupo de massagem e na ocasiao seguinte para o grupo 

de repouso. A massagem na forma de effleurage foi aplicada por 3 minutos para o 

musculo quadriceps fadigado. Outros pacientes repousaram por 6 minutos. 

3 SMITH, L. L, Keating, M. N, HOlbert, D, Spratt D. J. et al (1994) The effects of athletic 
massage on delayed onset muscle soreness, creatine kinase, and neutrophil count: a 
preliminary report Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 19 (2) 93-9. 

~ WEBER, M. D, Servedio, F J. & Woodall, W R (1994) The effects of three modalities on 

delayed onset muscle soreness. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 20 (5), 236-42. 



Imediatamente ap6s a massagem ou o repouso, os pacientes foram solicitados para 

realizar tantas tens6es de pernas quanto possiveis contra sua carga média individuai 

maxima. Os resultados mostraram que a massagem tinha melhorado 

significativamente o desempenho do quadrfceps comparado com o repouso. A 

discussao desse estudo salienta que mesmo onde nenhum efeito significativo da 

massagem foi evocado, nenhum estudo descobriu efeitos prejudiciais da massagem 

na fadiga muscular. Também se considerou que todos os efeitos podem nao ser de 

uma natureza puramente fisica e os fatores psicol6gicos nao podem ser excluidos 

(RINDER & SUTHERLAND5 , apud HOLLlS, 2001, p.38). 

Para WEINECK (2001, p.470) a massagem faz um maior transporte de 

produtos do metabolismo através da: 

.. a açao de pressao mecanica, exercida pela massagem, aumenta a pressao dos tecidos, 
ocorrendo uma malor infiltraçao de liquidos nos capilares dos tecidos, o que aumenta o 
transporte de produtos do metabolismo. Paralelo a isto, o refluxo do sangue venoso e da linfa 
aumenta, através dos alisamentos executados em direçao ao coraçao Estes mecanismos 
também servem para acelerar a reti rada de residuos". 

"A massagem local age de forma reflexa sobre todo o sistema sanguineo e 

linfatico, depois de uma massagem nas pernas, o fluxo sangufneo e linfatico também 

aumenta nos braços".(WEINECK, 2001, p. 470). 

Para a ASSOCIAçAO PARANAENSE DE FISIOTERAPIA (2003), a massagem 

deve ser lenta e de profundidade média com ritmo lento e constante. Sao utilizados 

manobras profundas, estiramentos passivos, bamboleios musculares e movimentos 

articulares. Ja para KELL Y (2003) a massagem desportiva ap6s o esporte deve ser 

lenta e superiicial para ter propriedades relaxantes e analgésicas, e lenta e profunda 

para ter propriedades desintoxicantes. NOGUEIRA ([19-], p.21) também afirma que a 

massagem depois dos exercfcios deve ser desintoxicante. 

Segundo NOGUEIRA ([19-], p.17) "a massagem facilita grandemente a 

depleçao linfatica e venosa, a circulaçao de todos os 6rgaos melhora fazendo com 

que recebam melhor as substancias nutritivas limpando os produtos de 

desassimilaçao. " 

'RINDER, A. N. & SUTHERLAND, C J (1995) An investigation of the effects of massage on 
quadriceps performance after exercise fatigue. Complementary Therapies in Nursing and 
MIDWIFERY, 1,99-102. 
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Umas das técnicas de recuperaçao apresentadas por BOMPA (2001, p.239) é 

a massagem que pode trazer os seguintes beneficios: 

• Alivio da fadiga muscular e reduçao do inchaço excessivo; 

• A pressao e o alongamento do tecido auxiliam na mobilizaçao de aderéncias 
musculares, por meio da remoçao do sistema circulat6rio; 

• A pressao aplicada estimula a abertura dos pequenos capilares, aumentando 

o fluxo sanguineo para 35%, permitindo uma maior troca de substàncias entre 

capilares e células dos tecidos; 

• Alivia espasmos musculares, através de movimentos leves em direçao 

paralela às fibras musculares. 

"A massagem é o meio externo mais efetivo para movimentar o fluido 

extravascular para os vasos linfaticos e, por esses vasos, para o sistema circulat6rio. 

Isso pode ser descrito como uma forma de limpeza." (BOMPA, 2001, p.239) 

As técnicas de effeurage ou deslizamento e compressao podem reduzir a dor 

muscular, pois estimulam a liberaçao de endorfinas (analgésicos naturais). E 

também reduzem a fadiga nos musculos, pois a massagem aumenta a circulaçao 

sanguinea removendo os metab61icos formados durante a atividade fisica. A 

massagem ap6s exercicios deve ser aplicada ap6s 30 minutos, pois os vasos 

sanguineos estao alongados pela pressao sanguinea, ficando suscetiveis a danos 

quando manipulados (CASSAR, 2001, p.21). 

Sa bendo que um dos beneficios da massagem é a prevençao de lesoes, 

podemos levantar a partir da entrevista com os jogadores de futebol quais as lesoes 

que sofreram com a pratica desse esporte. E partir desses dados verificar se o que a 

literatura fala sobre a aplicaçao de massagem como forma de recuperaçao conduz 

com o que acontece na pratica. 

2.3 LESO ES MAIS FREQUENTES EM JOGADORES DE FUTEBOL 

A partir da entrevista realizada com os jogadores profissionais do clube Coritiba 

iremos abordar as lesoes sofridas decorrentes da pratica do futebol. 
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Na entrevista foi perguntado aos jogadores e ao massagista se a massagem foi 

utilizada como forma de recuperaçao. Dois jogadores responderam sim, sendo a 

cirurgia no menisco e a outra lesao nao foi respondida. E o massagista aplicou a 

massagem na "paulistinha", chamada cientificamente de contusao. 

2.3.1 Contusao 

A contusao é o resultado de uma pancada sofrida pelo jogador, pela açao de 

uma chuteira ou outra parte do corpo de outro atleta, sobre um musculo. Essa 

pancada faz romper dentro do musculo numerosos vasos sanguineos, provocando o 

vazamento de sangue (GRAY, 1997, p.49). Para a revista MEDICINA & CIA (2003, 

p.10) a contusao "É uma escoriaçao, geralmente decorre de pancadas e batidas. 

Quanto menos resistentes forem os musculos, maior é a contusao". 

Segundo GRAY (1997, p.49), "No tecido muscular, contudo, as fibras mantém

se muito apertadas e qualquer vazamento de sangue força sua separaçao, 

formando-se um coagulo que coloca todos os tecidos ao redor sob pressao. Isto 

provoca a dor e leva o musculo a entrar em espasmo". 

A massagem de fricçao pode ser utilizada com o devido cuidado, pois se 

aplicar a massagem com forte pressao pode piorar a lesao fazendo com que, 

segundo GRAY (1997, p.50), "o sangue podera simplesmente espalhar-se para 

areas mais afastadas do local do derrame". 

Para EITNER (1984, p.191) a massagem é aplicada para "drenagem de 

excesso de liquido" e em areas nao lesadas. 

Outra lesao ocorrida pela pratica do futebol é a entorse de tornozelo. 

2.3.2 Entorse de tornozelo 

Entorse é uma lesao ligamentar ocorrida por exceder a amplitude norma I 

articular, chamada de les5es capsulo-ligamentar (SALGADO, 1990, p.231). Ja para 

GRAY (1997, p. 60) entorse é chamada de torçao e se da pelo movimento do pé 

para baixo e para dentro. E para a revista MEDICINA & CIA (2003, p.10) entorse é 

uma "Iesao que ocorre quando acontece um deslocamento subito da articulaçao". 



Quando ocorre a lesao o atleta sente dor devido o soltar das fibras da 

articulaçao, seguindo de inchaço resultante do derrame de sangue dos vasos 

sanguineos rompidos pela distensao (SALGADO, 1990, p.60). 

"A maioria das entorses acomote o compartimento lateral do tornozelo devido 

ao movimento de inversao". (SALGADO, 1990, p.231) 

Em caso de entorse/torçao a massagem é contra indicada pois pode piorar 

ainda mais o processo devido ao calor (aumento induzido da circulaçao) e o 

aumento do edema. Ja para EITNER (1984, p.233) na fase aguda é utilizada a 

massagem de drenagem dos musculos da coxa e da perna, menos no local 

lesionado. Utiliza-se também a massagem com o objetivo de drenar as linfas em 

les6es do menisco, especificamente nas les6es ligamentares agudas. 

2.3.3 Les6es do Menisco (Iigamento cruzado anterior e colateral mediai) 

o encaixe dos ossos do joelho se dao entre uma superficie redonda (parte 

inferior do fèmur) que se ap6ia sobre uma superficie plana (parte superior da tibia) 

(GRAY, 1997, p.67). Assim a articulaçao do joelho se torna a mais complicada do 

organismo. 

Para garantir a estabilidade do joelho sao necessarias quatro estruturas para 

atuar como estabilizadores: meniscos, ligamentos, tend6es e musculos. 

Segundo RICKLlN (1981, p.2), "Os meniscos sao coxins m6veis, destinados a 

distribuir a pressao exercida pelo fèmur sobre uma superficie maior da tibia, 

aumentando a elasticidade da articulaçao". Temos dois meniscos, um lateral e outro 

mediai o que RICKLlN (1981, p.3) chama de externo e interno, respectivamente. 

o ligamento cruzado anterior é considerado segundo RODRIGUES (1993, 

p.58) como o principal ligamento do joelho responsavel por movimentos finos dessa 

articulaçao. Ja o ligamento colateral mediai é um ligamento, segundo RODRIGUES 

(1993, p.57), largo que fornece estabilidade mediai para o joelho. 

A massagem é muito util para a drenagem da coxa e do pé, e posteriormente, 

uma massagem vigorosa deve ser feita como preparaçao aos exercicios 



terapéuticos EITNER (1984, p.243). Um dos jogadores fez a cirurgia do menisco e 

ele teve a massagem como forma de acelerar a recuperaçao. 

Em les6es ligamentares agudas a massagem deve ser em forma de fricçao que 

tem como efeito a manutençao da mobilidade do ligamento e dos ossos, funçao 

analgésica, ajuda na drenagem local e previne a formaçao de aderéncias do 

ligamento ao osso. Nas les6es cronicas, deve-se começar com a fricçao e progredir 

para uma condiçao mais forte, o que RODRIGUES (1993, p.95) chama de 

massagem ligamentar transversal profunda. 

Outra lesao ocorrida com a pratica do futebol é a pubalgia que nao 

conseguimos na literatura nenhuma relaçao com a aplicaçao da massagem. 

2.3.4 Pubalgia 

Segundo o site sobre pubalgia (2003) é um sofrimento que afeta a regiao da 

sinfise pubica e inserç6es tendinosas vizinhas, presente mais em homens do que 

em mulheres, devido a diferenças anatomicas do canal inguinal e da melhor 

adaptaçao da bacia feminina à violéncia biomecanica. 

Segundo o site sobre pubalgia (2003), a pubalgia envolve a sinfise pubica, os 

musculos adutores da coxa e o complexo do anel inguinal, ocorrendo devido a 

fatores intrinsecos e extrinsecos. Os fatores intrinsecos sao: encurtamento de 

adutores, anomalia e hérnias congénitas ou adquiridas e as dismetrias dos membros 

inferiores. E os fatores extrinsecos sao: relativos à pratica esportiva como a 

qualidade dos solos e calçados, esporte agressivo como o futebol e erros na 

coordenaçao e progressao do treino. 

Em relaçao à aplicaçao da massagem como forma de recuperaçao da pubalgia 

nao foi encontrada nenhuma referéncia a seu respeito. 

Outra lesao muito frequente em atletas de futebol é a tendinite patelar, e em 

goleiros a tendinite de ombro. 

2.3.5 Tendinite patelar e do ombro 
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Segundo a revista MEDICINA & CIA (2003, p.10), a tendinite é uma "resposta 

inflamat6ria a um microtrauma de um tendao. Comum em atletas que fazem esforço 

fisico repetitivo, mas atletas esporé3dicos também apresentam tendinites." 

A tendinite é uma inflamaçao do tendao e CAILLIET (2000, p.73) afirma que a 

causa da lesao durante as atividades atléticas pode ser uma mecanica corporal 

defeituosa ou pela fadiga por uso excessivo da articulaçao. 

A partir da entrevista podemos dizer que o goleiro por ter uma atividade de 

repetiçao continua e constante dos braços apresentou uma tendinite no ombro. E 

outro atleta apresentou tendinite no joelho, especificamente no tendao patelar. 

A massagem nao deve ser aplicada em nenhuma inflamaçao, pois a situaçao 

do individuo podera piorar. EITNER (1984, p.221) relata que a massagem pode ser 

aplicada para melhorar a circulaçao, com exceçao da area lesionada. 



3 METODOLOGIA 

3.1 SUJEITOS 

Foi selecionado o time de futebol profissional adulto do Coritiba Foot Bali Club 

para realizar uma entrevista. A intençao era que todos os jogadores do time 

profissional e os massagistas respondessem as perguntas, mas por causa da 

burocracia do clube apenas nove jogadores e um massagista foram liberados para 

que o questionario fosse respondido. 

3.2INSTRUMENTOS 

Foi desenvolvido por mim e pelo meu orientador um questionario contendo oito 

perguntas para o massagista e nove perguntas para os jogadores. O questionario foi 

validado por très professores da UFPR (Universidade Federai do Parana). 

3.3 PROCEDI MENTOS 

Os questionarios foram entregues ao Denis, ex-aluno da UFPR e atualmente 

professor da escolinha do Coritiba, para facilitar a chegada aos jogadores e aos 

massagistas. 

Foram entregues no começo do mès de setembro de 2003 e recebidas quase 

dois meses depois, por causa da burocracia do clube. 

3.4 ANAuSE ESTATisTICA 

O objetivo da entrevista é complementar o trabalho como forma de saber 

realmente se o conhecimento cientffico é aplicado na pratica. A partir das respostas, 

tanto de alguns jogadores como do massagista, podemos inferir se a massagem 

desportiva tem o seu devido valor no ambito do desporto. 

3.4.1 Entrevista com alguns atletas 

Por questao de burocracia do clube houve apenas a liberaçao de nove atletas 

do time profissional para responder a entrevista. Mesmo com esse empecilho 

podemos traçar graficos para analisar qual é a importancia da aplicaçao da 
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massagem durante um campeonato e se realmente isso é desenvolvido no desporto 

futebol profissional. Assim, segue abaixo os dados da entrevista: 

GRAFICO 1 - TEMPO DE PROFISSIONALlZAçAO 

• Nao respondeu 

07 anos 

5 anos 

4 anos 

03 anos 

Dos nove atletas entrevistados quatro possuem cinco anos de 

profissionalizaçao, um atleta possui sete anos de profissionalizaçao, atleta possui 4 

anos, um atleta possui 3 anos e dois atletas nao informaram na entrevista . 

1 - Voce recebe massagem durante um campeonato? 

GRAFICO 2 - RECEBE MASSAGEM DURANTE UM CAMPEONATO 
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A partir do grafico podemos perceber que 100% dos jogadores entrevistados 

recebem massagem durante um campeonato . 

2 - Em caso afirmativo, com que freqOencia? 

GRAFICO 3 - FREQUENCIA DE RECEBER MASSAGEM 

RARAMENTE 

DAS VEZES 

D SEMPRE 

Dos atletas entrevistados nenhum confirmou a freqOencia sempre. 55,56% às 

vezes recebem massagens e 44,44% dos entrevistados raramente recebem 

massagem. 

3 - Voce recebe a massagem antes das partidas de futebol? 

GRAFICO 4 - RECEBE MASSAGEM ANTES DAS PARTIDAS 

NUNCA 
oRARAWE 
.AS VEZES 

D SEMffiE 
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Dos atletas entrevistados 66,67%, a maioria dos atletas, nunca recebem 

massagem antes das partidas de futebol. 22,22% recebem raramente, 11 ,11 % 

recebem às vezes e 0% dos atletas sempre recebem massagem. 

4 - Voce percebe algum ou alguns beneficio (s) da massagem aplicada antes 

das partidas de futebol para seu desempenho e performance atlética? 

GRAFICO 5 - BENEFiclOS PERCEBIDOS ANTES DAS PARTIDAS 

• AQUECIMENTO 

oBEM-ESTAR 

D RELAXAMENTO 

OUTROS 

44,44% percebem que a massagem serve como um aquecimento, 0% percebe 

um bem-estar, 11 ,11 % percebem um relaxamento e 44,44% perceberam outros 

beneficios, sendo que tres atletas nao fazem massagem antes das partidas e um 

atleta faz massagem apenas quando esta com doro 

5 - Voce recebe a massagem depois das partidas de futebol? 

GRAFICO 6 - RECEBE MASSAGEM DEPOIS DAS PARTIDAS 



NUNCA 

D RARAMENTE 

OAS VEZES 

oSEMPRE 
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0% dos entrevistados recebem sempre e raramente massagem depois das 

partidas de futebol. 66,67%, a maioria dos atletas, recebem às vezes a massagem e 

33,33% nunca recebem massagem depois das partidas de futebol. 

6 - Voce sente alguma modificaçao, ao receber a massagem no final das 

partidas de futebol para o seu desempenho e performance atlética? 

GRAFICO 7 - MODIFICAçAO DEPOIS DAS PARTIDAS 

. 3 
DO 

DO 
02 

. OUTROS 

OMELHORAR A 
PERFORMANCE 

D EVITAR CAIMBRAS 

OALIVIAR TENSOES 

ALlV IAR A DOR 

Nenhum dos atletas entrevistados, ou seja, 0% sente a melhora da 

performance e a evitar o aparecimento de caimbras. 44,44% sentem que a 

massagem alivia a dor, 22,22% sentem que a massagem alivia as tens6es e 33,33% 
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alegaram outros motivos, sendo que dois atletas nao responderam a pergunta e um 

afirma que nao recebe massagem depois das partidas de futebol. 

7 - Voce ja sofreu alguma lesao devido à pratica do futebol? 

GRAFICO 8 - SOFREU LESOES 

• NAo RESPONDERAM 

oNAo 

SIM 

55,56% dos atletas ja sofreram alguma lesao devido à pratica do futebol , 

11 ,11 % nao sofreram les5es e 33,33% nao responderam a pergunta. 

8 - Em caso afirmativo, quais les5es voce sofreu? 

Entre as respostas encontradas podemos citar as seguintes les5es sofridas 

devido à pratica de futebol : lesao de grau um do colateral mediai , cirurgia no 

menisco, tendinite no ombro, pubalgia, entorse de tomozelo e tendinite patelar. 

9 - Ap6s a lesao voce recebeu massagem como forma de acelerar o processo 

de recuperaçao? 

GRAFICO 9 - RECEBEU MASSAGEM COMO RECUPERAçAO 
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I NAo l 
O SIM 

0 2 

77,78% dos atletas entrevistados nao receberam massagem como forma de 

acelerar o processo de recuperaçao e 22,22% receberam massagem como forma de 

acelerar o processo de recuperaçao. 

3.4.2 Entrevista com o massagista 

o clube do Coritiba apresenta apenas dois massagistas que trabalham com o 

time profissional e tres com o time amador, sendo que eles desenvolvem seu 

trabalho somente com jogadores da categoria adulto. 

Pelo dificil acesso ao clube houve somente a resposta de um massagista nao 

podendo assim traçar um grafico para conclus6es, mas sim uma referencia para as 

respostas dos jogadores. Assim, seguem abaixo os dados da entrevista: 

Nome: M. M. Idade: 50 anos 

Grau de escolaridade: 3° incompleto 

Formaçao profissional : nao houve resposta 

1 - o massagista aplica massagem nos atletas durante um campeonato. 

2 - a frequencia de aplicaçao durante o campeonato é sempre. 

3 - o massagista sempre realiza massagem antes das partidas de futebol. 



4 - o seu objetivo, para aplicar a massagem antes das partidas de futebol, é 

apenas aquecimento. 

5 - o massagista sempre realiza massagem depois das partidas de futebol. 

6 - o seu objetivo, para aplicar a massagem depois das partidas de futebol, é 

apenas relaxamento. 

7 - o massagista ja aplicou massagem como forma de acelerar a recuperaçao 

de les6es. 

8 - as les6es em quais ele aplicou a massagem sao as contus6es, conhecida 

como "paulistinha". 

A partir das respostas do massagista e dos jogadores podemos encontrar 

algumas divergèncias, como: 

• O massagista sempre aplica a massagem durante um campeonato e nenhum 

atleta, dentro dos nove entrevistados, confirmou essa frequència. 

• O massagista sempre aplica massagem antes das partidas de futebol e 

nenhum atleta confirmou essa frequència. 

• Os objetivos da massagem aplicada antes das partidas de futebol nao sao 

bem definidos, o massagista tem como finalidade o aquecimento, enquanto 

que apenas quatro atletas percebem esse beneficio. 

• O massagista afirma que sempre aplica massagem depois das partidas de 

futebol e nenhum atleta confirmou essa frequència. 

• Os objetivos da massagem aplicada depois das partidas de futebol nao sao 

bem definidos, o massagista tem por finalidade somente o relaxamento e 

nenhum atleta percebe esse beneficio. 



4CONCLusAo 

"A massagem se bem aplicada, produz otimos resultados, mas se mal, traz 

conseqOéncias funestas, capazes de anular a forma de atletas que se submetem a 

longos treinamentos." (NOGUEIRA, [19-], p.7) 

A duraçao da massagem aplicada antes e apos as partidas de futebol é muito 

relativa, dependendo da técnica utilizada, da extensao da regiao a ser aplicada e 

principalmente da sensibilidade do atleta. 

Os beneficios tanto pré como p6s-competiç6es podem ser alcançados 

respeitando a individualidade dos atletas. A espessura dos tegumentos, a regiao 

muscular, o sexo e a idade sao fatores que podem interferir nos resultados 

esperados. Por isso é necessario que o massagista profissional conheça bem nao 

somente a parte biologica, mas principalmente as caracteristicas ffsicas dos seus 

atletas. 

A massagem é realizada antes das partidas de futebol para aumentar a 

circulaçao e conseqOentemente o aumento do transporte de nutrientes para os 

tecidos. Eia serve também como um efeito psicologico de preparar mentalmente o 

atleta para uma açao ou acalma-Io de temores sobre les6es ou sobre os 

adversarios. 

Os efeitos fisiol6gicos produzidos pela aplicaçao da massagem desportiva sao: 

aliviar espasmos, reduzir a resposta inflamatoria e conseqOentemente da dor, 

eliminar reslduos formados durante o exerclcio fiSico, estimular o retomo linfatico e 

ve no so e evitar a ocorréncia do sofrimento muscular de inlcio retardado (SMIR). 

A massagem realizada apos uma partida de futebol possui varios efeitos ja 

mencionados anteriormente. No caso de um campeonato que seja realizado um jogo 

por dia ou um jogo a cada dois dias o atleta tera sua performance melhorada, pois a 

resposta inflamatoria se da até 48 horas apos o término do exerclcio fisico e se 

estudos comprovam a reduçao da resposta inflamatoria e da dor, conseqOentemente 
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sua performance e desempenho sera melhor do que se o atleta nao recebesse a 

massagem. 

Os atletas estao mais suscetfveis a sofrer les6es por praticarem um esporte de 

contato fisico considerado agressivo. Nas les6es sofridas pelos jogadores 

entrevistados, apenas o atleta que fez a cirurgia do joelho recebeu a massagem 

como forma de recuperaçao. A literatura mostra que em les6es ligamentares, em 

contus6es e entorses a massagem pode ser aplicada respeitando algumas 

limitaç6es, o que nao foi considerado na resposta dos demais atletas. Apenas o 

massagista do clube é que aplicou a massagem em contus6es, o que ele chama de 

"paulistinha". 

A partir da entrevista podemos concluir que houve algumas divergéncias entre 

o massagista e os atletas, sejam elas: o massagista sempre aplica massagem 

durante um campeonato, antes das partidas e apos as partidas de futebol e nenhum 

atleta confirmou essa resposta; os beneficios causados pela massagem antes e 

apos as partidas de futebol nao sao bem definidos, pois nao houve a mesma 

concordancia entre o massagista e todos os atletas. 

Infelizmente, mesmo tendo os primeiros relatos por volta de 300 a.C., ainda 

nao temos o valor merecido pelos beneffcios que a massagem podem proporcionar 

aos nossos atletas. A partir de uma simples entrevista com um time profissional de 

futebol podemos perceber que falta mais profissionalismo nessa area de 

conhecimento, necessitando exigir mais objetividade dos atuais massagistas. 

Acredito que nao somente a comissao técnica deve procurar outras formas de 

melhorar a performance e poupar seus atletas, como também os proprios jogadores 

irem buscar o conhecimento para seu proprio beneficio. 
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ANEXOS 



_ UNIVERS~DA~~ FEDERAL DO PARANA. 

lJ F P R:o de Educaçao FIsica 

90ANOS Disciplina: Seminario de Monografia 

Professor: Iverson Ladewig, PhD 

Aluna: Vanessa Marty 

QUESTIONARIO PARA MASSAGISTA 

Nome: ........................................................................................................................... . 

Idade: .............................. Grau de escolaridade: ...................................................... . 

Formaçao profissional: ................................................................................................. . 

1. Voce aplica massagem nos atletas durante um campeonato? 

D SIM D NAO 

2. Em caso afirmativo, com que frequencia? 

D SEMPRE D AS VEZES D RARAMENTE 

3. Voce realiza a massagem antes das partidas de futebol? 

D SEMPRE D AS VEZES D RARAMENTE D NUNCA 

4. Na sua concepçao com qual ou quais objetivo (s) deve-se aplicar a 

massagem antes das partidas de futebol? 

D AQUECIMENTO D RELAXAMENTO D BE M-EST AR 

D MELHORAR A PERFORMANCE 
D OUTROS: ............................................................................................... . 

5. Voce realiza a massagem depois das partidas de futebol? 

D SEMPRE D AS VEZES D RARAMENTE D NUNCA 



6. Na sua concepçao com qual ou quais objetivos deve-se aplicar a massagem 

depois das partidas de futebol? 

D ALiVIAR A DOR D ALiVIAR TENSOES D EVITAR CAIMBRA 

D MELHORAR A PERFORMANCE 

D OUTROS: ................................................................................................. . 

7. Voce jil aplicou massagem como forma de acelerar a recuperaçao de les6es? 

D SIM D NAO 

8. Em caso afirmativo, em quais les6es voce aplicou a massagem? 



_. 
lJFPR· 
90ANOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. 

Departamento de Educaçao Fisica 

Disciplina: Seminario de Monografia 

Professor: Iverson Ladewig, PhD 

Aluno: Vanessa Marty 

QUESTIONARIO PARA ATLETAS 

Nome: ..................................................................................................................... . 

Tempo de Profissionalizaçao: ................................................................................... . 

1. Voce recebe massagem durante um campeonato? 

D SIM D NAO 

2. Em caso afirmativo, com que frequencia? 

D SEMPRE D AS VEZES D RARAMENTE 

3. Voce recebe a massagem antes das partidas de futebol? 

D SEMPRE D AS VEZES D RARAMENTE D NUNCA 
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4. Voce percebe algum ou alguns beneficio (s) da massagem aplicada antes das 

partidas de futebol para seu desempenho e performance atlética? 

D AQUECIMENTO D RELAXAMENTO D BEM-EST AR 

D OUTROS: ............................................................................................... . 

5. Voce recebe a massagem depois das partidas de futebol? 

D SEMPRE D AS VEZES D RARAMENTE D NUNCA 



6. Voce sente alguma modificaçao, ao receber a massagem no final das partidas 

de futebol para o seu desempenho e performance atlética? 

D ALiVIAR A DOR D ALiVIAR TENSOES D EVITAR CAIMBRA 

D OUTROS: ................................................................................................ .. 

7. Voce ja sofreu alguma lesao devido a pratica do futebol? 

D SIM D NAO 

8. Em caso afirmativo, quais les6es voce sofreu? 

9. Ap6s a lesao voce recebeu massagem como forma de acelerar o processo de 

recuperaçao? 

D SIM D NAO 


