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RESUMO 

 

O número de praticantes do futebol feminino cresceu em todo o mundo, 
especialmente nas duas últimas décadas. Entretanto, existem na literatura poucos 
estudos epidemiológicos que abordaram lesões em jogadoras de futebol feminino. 
Assim, os objetivos deste estudo foram investigar a frequência e as características 
das lesões em jogadoras de futebol da região metropolitana de Belo Horizonte. Foi 
realizado um levantamento retrospectivo das lesões ocorridas na temporada 
2011/2012 em 48 atletas de três clubes de futebol através de um questionário 
aplicado em forma de entrevista. Foram constatadas 46 lesões em 28 atletas (58,3% 
das atletas apresentaram pelo menos uma lesão), sendo os membros inferiores a 
parte do corpo predominantemente lesada (84,8%). Das lesões relatadas, 80,4% 
ocorreram por mecanismo traumático, 71,7% tiveram diagnóstico médico ou 
fisioterapêutico e 45,6% das lesões enquadraram-se como leves. O presente estudo 
demonstrou uma frequência e características das lesões similares a outros de 
mesma natureza que envolveram jogadoras de futebol, mesmo com variações 
metodológicas entre eles. Outros estudos de ocorrência de lesões como este são 
necessários para fornecer um perfil das injúrias que mais acometem jogadoras de 
futebol.  
 

Palavras-chave: Futebol feminino. Lesão. Frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The number of female soccer participants increased around the world, especially in 
the last two decades. However, there are few epidemiological studies in the literature 
that includes injuries in female soccer players. The objectives of this study were to 
investigate the frequency and characteristics of injuries in soccer players in the 
metropolitan region of Belo Horizonte. A retrospective study was conducted that 
includes injuries occurred in the 2011/2012 season on 48 athletes from three teams 
using a questionnaire. 46 lesions were found in 28 athletes (58.3% of the athletes 
had at least one injury) and the lower limbs were the predominantly injured body part 
(84.8%). Of the injuries reported, 80.4% were for traumatic mechanism, 71.7% were 
diagnosed and 45.6% were classified as minor injuries. This study demonstrated a 
frequency and characteristics of lesions similar to others of a similar nature involving 
soccer players, even with methodological variations between them. Other studies of 
occurrence of injuries like this are needed to provide a profile of injuries that most 
affect female soccer players. 

Keywords: Female soccer. Injury. Frequency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

                 O futebol, esporte mais popular do mundo, conta com mais de 200 

milhões de homens e de 21 milhões de mulheres registrados na Federação 

Internacional de Futebol (FIFA) (1). A prática do futebol feminino cresceu 

mundialmente durante as últimas décadas, em especial na Europa e nos Estados 

Unidos (2, 3, 4, 5, 6). 

Por se tratar de um esporte complexo, de alta intensidade e de contato 

físico, que envolve diferentes atividades como aceleração, desaceleração, saltos, 

dribles, pivoteamento, mudanças de direção e chutes (4, 7, 8), o futebol registra um 

alto índice de lesões principalmente nos membros inferiores (7, 9, 10, 11, 12). 

Estima-se que na Europa cerca de 50% a 60% das lesões esportivas e 3,5% a 10% 

dos traumas físicos tratados em hospitais sejam decorrentes da prática do futebol (4, 

11, 13). 

Até o ano de 2005, ainda não existia um consenso entre os estudiosos 

sobre o conceito de lesão no esporte (14). No estudo de Junge e Dvorak (2000) (14), 

os autores criticam a definição de jogador lesionado como sendo aquele “que está 

incapaz de participar do próximo ou pelo menos um treinamento ou jogo” (2, 4, 15, 

16), por entenderem que treinos e jogos variam em frequência e especificidade. 

Assim sendo, por exemplo, um dedo da mão fraturado pode não impedir um atleta 

de jogar futebol, mas irá afastar das atividades o atleta praticante de handebol. 

Com o objetivo de minimizar as variações metodológicas, Fuller et al. (17) 

elaboraram um consenso sobre as definições de lesão no futebol,  seus mecanismos 

e severidade, as quais  foram utilizadas no presente estudo. De acordo com este 

consenso, o termo lesão foi definido como qualquer queixa física ocorrida durante 

um jogo de futebol ou treinamento, que requer cuidados médicos, redução ou 

afastamento completo da participação do atleta nas atividades esportivas. Já a lesão 

recorrente foi determinada como aquela que ocorre após o retorno integral do atleta 

às atividades esportivas e que tem a característica de ser do mesmo tipo e local de 

uma lesão anterior. Em relação aos mecanismos de lesão, foram considerados dois 
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tipos: por trauma ou por overuse. A lesão traumática foi definida como aquela 

resultante de um evento específico identificado pela atleta. Já a lesão por overuse é 

causada por microtraumas repetidos, sem um evento único e identificado pela atleta 

como responsável pela lesão. Quanto à severidade da lesão o consenso apontou a 

quantidade de dias de afastamento (contando a partir da data da lesão até o retorno 

integral da atleta à atividade esportiva) como fator preponderante. Dessa forma, a 

severidade da lesão foi divida em três categorias: leve (afastamento por até 7 dias), 

moderada (afastamento entre 8 e 28 dias) ou grave (afastamento superior a 28 dias) 

(2).  

Devido à popularidade do futebol e à elevada incidência de lesões em 

seus praticantes, o esporte desperta crescente interesse em profissionais da área da 

saúde (11). Muitos estudos procuraram investigar tanto a incidência quanto os 

fatores de risco para lesões associadas ao futebol, porém grande parte destes 

estudos foi conduzida com equipes profissionais masculinas. Existem, ainda, poucos 

estudos que fizeram esta mesma avaliação com atletas de times profissionais 

femininos (1, 2, 18, 19, 20). Estudos com atletas de categorias de base ainda são 

escassos na literatura, principalmente os que envolvem atletas do sexo feminino (21, 

22, 23). 

Dessa forma, os objetivos deste estudo foram investigar a frequência e as 

características das lesões em praticantes de futebol do sexo feminino de clubes de 

futebol da região metropolitana de Belo Horizonte nas temporadas de 2011/2012. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este estudo possui um delineamento transversal, retrospectivo e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil, com o parecer de n° ETIC 493/2009. 

 

 

 2.1 Seleção das participantes do estudo: 

 

 

Os autores do estudo inicialmente entraram em contato com todos os 

clubes de futebol feminino da região metropolitana de Belo Horizonte, filiados à 

Federação Mineira de Futebol (FMF) e que, potencialmente, poderiam autorizar suas 

atletas a serem voluntárias do presente estudo. Os critérios de inclusão 

estabelecidos foram: a) ser atleta registrada na FMF; b) ser atleta de futebol feminino 

de um clube da região metropolitana de Belo Horizonte; c) ser praticante de futebol 

no mesmo clube desde o início da última temporada; d) ter participado de treinos e 

jogos nas temporadas de 2011/2012. . Foram excluídas do estudo as atletas que 

não cumpriram pelo menos um desses critérios de inclusão descritos. 

As voluntárias que cumpriram os critérios de inclusão e que aceitaram 

participar do estudo responderam, em forma de entrevista, a um questionário de 

lesões adaptado do ofício de Avaliação Médica e Centro de Pesquisa da FIFA (F-

Marc) (17) referente a lesões retrospectivas ocorridas nas temporadas de 2011/2012 

(apêndice 1).  

Primeiramente foram coletados os dados pessoais das participantes, que 

englobaram nome, idade, peso, membro dominante e posição na equipe. 

Em seguida, as atletas foram questionadas sobre: anos de prática de 

futebol; frequência e duração dos treinamentos; prática de outra atividade física além 

do futebol; cirurgias realizadas e condições de saúde associadas. 
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Finalmente, foram coletados dados sobre lesões passadas e lesões atuais 

das atletas, que envolveram as seguintes informações: diagnóstico médico; tempo 

de afastamento e severidade da lesão; descrição do mecanismo de lesão (trauma ou 

overuse); local exato da sintomatologia; recorrência da lesão; situação em que 

ocorreu a lesão (treino ou jogo); e estado atual/sequelas.  

Todas as atletas que participaram do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice 2), permitindo que as informações 

obtidas através do questionário fossem utilizadas e relatadas no presente estudo. 

Também foi obtida autorização do responsável pelo clube (presidente, diretor ou 

gerente) para abordagem das atletas (apêndice 3). 

 

 

2.2 Análise estatística:  

 

 

Para análise dos dados coletados foi utilizado o programa SPSS Statistic 

20.0.0 e realizada a análise descritiva dos mesmos, baseada nas informações 

adquiridas durante a aplicação do questionário. 
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3 RESULTADOS 

 

 

3.1 Caracterização da amostra 

 

 

Participaram do estudo 48 atletas de três clubes de futebol feminino da cidade 

de Belo Horizonte, com idade entre 15 e 31 anos (média de 20,8 anos), as quais 

cumpriram todos os critérios de inclusão. Apenas oito atletas dos referidos clubes 

foram excluídas do estudo, pois não cumpriram pelo menos um dos critérios de 

inclusão. Responderam ao questionário jogadoras de todas as posições: goleira 

(N=6), zagueira (N=9), lateral (N=7), meio-campista (N=17) e atacante (N=9). Essas 

atletas relataram um tempo de prática do futebol entre 2 e 17 anos (média de 8,3 

anos), além de uma frequência de treinamento de 1 a 5 vezes por semana (média de 

3,52 treinos/semana/atleta). 

 

 

3.2 Perfil das lesões 

 

 

Do total de atletas entrevistadas, 58,3% (N=28) apresentaram lesões durante 

as temporadas 2011/2012, enquanto 41,7% (N=20) alegaram não ter sofrido 

qualquer lesão no período mencionado. Foi registrado um total de 46 lesões durante 

o período de tempo pesquisado, o que representa 0,95 lesões/atleta. 

Das lesões relatadas, 71,7% foram diagnosticadas por profissionais da área 

da saúde (médico e/ou fisioterapeuta) e 84,8% resultaram em afastamento das 

atletas.  A recidiva das lesões foi relatada apenas em 19,6%, enquanto 80,4% foram 

descritas como eventos únicos. 40,5% das lesões aconteceram durante uma partida 

oficial, enquanto 59,5% ocorreram durante treinamentos.  
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Quanto ao mecanismo de lesão, 80,4% foram classificadas como traumáticas 

e apenas 19,6% decorrentes de overuse. Das lesões traumáticas, 8,2% foram 

resultantes de contato com a bola, 29,7% por contato com outra jogadora e 62,1% 

em consequência de outro evento específico, tais como quedas e irregularidades do 

campo (gráfico 1). 

Conforme demonstra o gráfico 2, a parte do corpo predominantemente lesada 

foram os membros inferiores (84,8%). 8,7% das lesões documentadas acometeram 

os membros superiores, 4,3% das lesões aconteceram no tronco e 2,2% ocorreram 

na cabeça ou pescoço. De todos os tipos de lesão os mais frequentemente 

encontrados foram lesões musculares na coxa e entorses do tornozelo. Quanto à 

severidade das lesões, 30,4% enquadraram-se como lesões leves, 28,3% como 

moderadas e outras 26,1% como severas (gráfico 3) Os casos em que a atleta não 

foi afastada de treinos ou jogos apesar da lesão (15,2%) foram representados na 

tabela 1 como 0 dias de afastamento. Foram contabilizadas, ainda, 6  lesões  atuais 

(13%), cujas severidades foram consideradas de acordo com o prognóstico de 

retorno as atividades pelo diagnóstico da lesão. Na tabela 1 encontram-se 

detalhadas todas as lesões documentas, quanto à localização, tipo e severidade. 

 
GRÁFICO 1 - Distribuição das lesões traumáticas 

Distribuição das lesões traumáticas

Contato com bola 
(8,2%)

Contato com outra 
atleta (29,7%)

Outros (62,1%)
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GRÁFICO 2 - Distribuição das lesões por segmento corporal. 

Distribuição das lesões por segmento corporal

MMII (84,8%)

MMSS (8,7%)

Tronco (4,3%)

Cabeça/pescoço (2,2%)

 
 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 3 - Distribuição das lesões por severidade. 

 

Distribuição das lesões por severidade

Sem afastamento (15,2%)

Leve (30,4%)

Moderado (28,3%)

Severo (26,1%)
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TABELA 1 - Localização, tipo de lesão e severidade das lesões. 

 

As atletas também foram questionadas quanto ao estado atual das lesões 

previamente relatadas. Do total, 81,1% responderam estar totalmente recuperadas, 

enquanto 18,9% relataram que ainda sentiam dores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização Tipo de lesão Severidade Total 
  0 dias ≤ 7 dias Entre 8 e 28 dias ≥29 dias  

Cabeça Trauma 1    1 
Coluna Trauma   1  1 
Punho Entorse 1    1 
Mão Fratura metacarpo   3  3 
Púbis Pubalgia    1 1 
Coxa Lesão muscular 

Trauma 
1 6 5 3 14 

1 
Joelho Entorse 

Ruptura de LCA 
Tendinopatia 

Articular 

 
 

1 
 

 
 
 
1 

1 1 
4 

2 
4 
1 
1 

Perna Lesão Muscular 
Tendinopatia 

Trauma 

 
 

1 

1 
1 

  1 
1 
1 

Tornozelo Entorse 2 6 3 3 14 
Percentuais/Totais 7 

(15,2%) 
15 

(30,4%) 
13  

(28,3%) 
12 

(26,1%) 
46 

(100%) 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

Um total de 48 atletas participaram deste estudo, cujo objetivo principal foi 

realizar um levantamento do número de lesões das temporadas 2011/2012 através 

do questionário adaptado do ofício de Avaliação Médica e Centro de Pesquisa da 

FIFA (F-Marc) sugerido por Fuller et al. (17). Neste mesmo trabalho, Fuller et al. (17) 

procuraram estabelecer uma definição para os termos lesão, mecanismos de injúria 

e severidade, pois percebe-se ainda que este é um ponto de divergência entre os 

estudos epidemiológicos de mesma natureza.  

Outra fonte de variação metodológica entre as pesquisas descritas na 

literatura compreende o período de levantamento das lesões. Tanto é possível 

encontrar estudos que fizeram levantamento de lesões apenas em campeonatos 

específicos (24, 25, 26, 27, 28), como outros que optaram por relatar lesões por 

duas temporadas completas (1, 29). Os autores do presente estudo optaram por 

analisar as lesões ocorridas nas temporadas 2011/2012. 

Dentro da amostra deste trabalho, foram registrados 58,3% de atletas com 

alguma lesão no período definido. Esse valor se assemelha com os valores descritos 

por Giza et al. (1), Hagglund et al. (30) e Faude et al. (6) que registraram 

respectivamente 55%, 66% e 70%. Por outro lado, esta taxa foi significativamente 

menor em relação a outros estudos, tais como de Ostemberg & Roos (3) e Steffen et 

al. (31) que registraram, respectivamente, 38% e 20% de atletas lesionados. Tais 

variações podem ser atribuídas às diferentes metodologias empregadas, 

principalmente ao se considerar o instrumento de coleta dos dados.  

Junge & Dvorak (14) compararam duas formas de avaliar as lesões 

desenvolvidas na prática do futebol durante uma temporada. Em tal estudo, os 

dados sobre lesões foram obtidos semanalmente por um médico durante um ano de 

follow-up em 264 jogadores de futebol e, posteriormente, foram comparados com os 

resultados dos questionários retrospectivos completados pelos jogadores no final do 

período de observação. Os resultados mostraram que a incidência de lesões obtidas 
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através do questionário retrospectivo foi significativamente menor do que a apontada 

pelos médicos no acompanhamento semanal. 

Os resultados aqui apresentados mostraram que do total de lesões indicadas, 

19,6% foram recorrentes.  Outros trabalhos que também investigaram a recidiva da 

lesão no futebol feminino apresentaram valores muito próximos, variando entre 17% 

a 21% (30, 31, 32). Apesar das variações metodológicas entre os trabalhos citados 

anteriormente, é possível perceber resultados semelhantes entre eles. O predomínio 

das lesões em membros inferiores tanto em pesquisa com mulheres (1, 3, 4, 30, 31, 

32) quanto em homens (9, 10, 34, 35, 36) e uma maior taxa de lesões traumáticas 

quando comparadas às por overuse (4, 10, 31, 32, 33, 34) são exemplos disso. Os 

dados do presente trabalho corroboram com os resultados das pesquisas acima 

citadas. Das 46 lesões registradas pelas atletas na temporada 2011/2012, 84,8% 

acometeram os membros inferiores. Além disso, 80,4% foram por mecanismo 

traumático, enquanto 19,6% foram por overuse. 

Quanto à localização das lesões, foi observado um predomínio do 

acometimento das articulações do tornozelo e joelho e na região da coxa, 

destacando-se as entorses e lesões musculares. Esses resultados corroboram os 

estudos de Drawer & Fuller (35), Kakavelakis et al. (10), Ribeiro et al. (9), Soderman 

et al. (4), Ostemberg et al. (3), Faude et al. (6), Steffen et al. (31) e Hagglund et al. 

(16). Porém, na presente investigação, a articulação do joelho apresentou-se como a 

terceira estrutura do corpo mais lesada, enquanto que nos estudos citados figurava 

sempre entre as duas principais. A ruptura do ligamento cruzado anterior merece 

destaque, uma vez que mais da metade das lesões na articulação do joelho foi 

representada por essa grave injúria. 

Muitos autores (1, 4, 6, 8, 16, 20, 29, 30, 31, 37) apontam a ruptura do 

ligamento cruzado anterior como uma das principais lesões envolvidas na prática do 

futebol feminino, devido à sua alta incidência e gravidade. Essa lesão usualmente 

causa um grande período de afastamento do futebol e pode até levar ao abandono 

da carreira (16). Em comparação com atletas masculinos, as mulheres têm três 

vezes mais chances de sofrer lesão do ligamento cruzado anterior após a puberdade 

(38, 39, 40, 41). De acordo com Wolman (42), quatro teorias poderiam explicar a 

maior incidência dessa lesão em mulheres: hormonal, biomecânica/anatômica, 

neuromuscular e diferentes padrões de movimento. Diversos autores (3, 4, 5, 6, 30, 
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36, 37) propõem maneiras de reduzir a incidência dessa lesão através de 

identificação e correção de fatores de riscos, tais como desalinhamento ósseo, 

desequilíbrios musculares e inadequação do gesto esportivo.  

É importante ressaltar que alguns fatores devem ser considerados para uma 

interpretação mais adequada de todos os resultados aqui encontrados. A realidade 

do futebol feminino no Brasil é completamente diferente da Europa e dos EUA, onde 

se registram as principais pesquisas epidemiológicas da modalidade. No Brasil, as 

atletas de futebol feminino em geral dispõem de pouca estrutura para treinarem. 

Além disso, muitas jogadoras por não se dedicarem exclusivamente ao futebol 

apresentam uma preparação física aquém do compatível com o nível de exigência 

do esporte, o que pode influenciar tanto na incidência quanto na severidade das 

lesões. No presente estudo, observou-se um predomínio de lesões leves (45,7%) 

sobre as moderadas (28,2%) e severas (26,1%). Esses dados mostraram-se 

similares aos trabalhos de HAGGLUND et al. (16) e FAUDE et al.(32).  

O fato de que aproximadamente 30% das lesões relatadas foram descritas 

como não diagnosticadas também merece destaque. Tal constatação evidencia a 

falta de suporte de uma comissão técnica com profissionais da área da saúde, tais 

como médicos e fisioterapeutas, para melhor atender as demandas das atletas e, 

possivelmente, diminuir o tempo de afastamento das mesmas. Talvez por isso o 

presente estudo tenha apresentado uma taxa maior de lesões consideradas severas 

do que trabalhos de mesma natureza. Dos três clubes pesquisados, somente um 

tinha uma comissão técnica em que médico e fisioterapeuta estavam presentes. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

De maneira geral este estudo demonstrou uma frequência e características 

das lesões similares a outros de mesma natureza, mesmo com variações 

metodológicas entre eles. Foram constatadas 46 lesões em 28 atletas. Os membros 

inferiores foram a parte do corpo predominantemente lesada (84,8%). A maioria das lesões 

foi caracterizada como leves (45,7%) e ocorreu principalmente por mecanismo traumático 

(80,4%). A recidiva das lesões ocorreu apenas em 19,6% casos. 

Como a modalidade ainda está se desenvolvendo e se consolidando no país, 

outros estudos de ocorrência de lesões como este são necessários para fornecer um 

perfil das injúrias que mais acometem as jogadoras de futebol. Os resultados desses 

estudos poderão contribuir tanto para a prática clínica de profissionais da área da 

saúde quanto para as próprias atletas, que possivelmente se beneficiarão de 

programas preventivos mais eficazes e que reduzam a incidência de lesões. 
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APÊNDICE 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Terminologia obrigatória em atendimento a resolução 196/96 - CNS-MS) 

Pesquisador responsável: Prof. Anderson Aurélio da Silva 

Você está convidada a participar do projeto de pesquisa “ESTUDO DA FREQUÊNCIA E 
CARACTERÍSTICA DAS LESÕES EM PRATICANTES DE FUTEBOL DO SEXO FEMININO 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE”, dos acadêmicos Rafael Firpe Araújo, 

Matheus Simões de Oliveira Leite e Carlos Leônidas da Silva, para a Trabalho de Conclusão de Curso da 

graduação do curso de Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sob orientação do Prof. Anderson Aurélio da Silva. É 
necessário que você leia atentamente este termo antes de autorizar sua participação nesse estudo. 

O objetivo desta pesquisa será investigar a prevalência e as características das lesões em jovens praticantes 

de futebol do sexo feminino. Caso concorde em participar da pesquisa, as coletas serão realizadas nos próprios 

locais de treinamento das atletas. Serão coletados os dados pessoais e dados relativos às lesões passadas e 

atuais através de  uma entrevista elaborada a partir de um questionário adaptado do ofício de Avaliação Médica e 

Centre de Pesquisa da FIFA (F-Marc).  

Por se tratar de uma coleta de dados através de uma entrevista, este estudo não apresenta nenhum tipo de 
risco para o participante da pesquisa. 

Os resultados poderão contribuir tanto para a prática clínica de profissionais da área da saúde esportiva quanto 

para as próprias atletas, uma vez que seus resultados fornecerão um banco de dados sobre as principais lesões 

que acometem as jogadoras para que, futuramente, se desenvolvam programas preventivos mais eficazes e se 

reduzam a incidência dessas lesões. 

Sua participação é voluntária e não lhe trará nenhum gasto financeiro, nem lhe será paga nenhuma 

remuneração. Você poderá interromper a sua participação a qualquer momento, durante a coleta de dados, sem 

qualquer penalização ou prejuízo. Sua identidade não será revelada em momento algum. Somente os 

pesquisadores e o orientador envolvido terão acesso a seus dados, que serão apenas para fins de pesquisa. 

Declaro que li e entendi as informações contidas acima e que todas as dúvidas foram esclarecidas. Este 

formulário está sendo assinado voluntariamente por mim, indicando meu consentimento em participar do estudo. 

Belo Horizonte, _______de __________________de 2012. 

______________________________________ 

Nome da atleta (legível) 
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__________________________________                 ________________________________ 

Assinatura da atleta/responsável                 Assinatura do pesquisador 

Pesquisadores responsáveis: 

Rafael Firpe Araújo                            Tel: 88647262        rafaelfirpe@hotmal.com 

Matheus Simões de Oliveira Leite     Tel: 96921103        matheus.simoes.leite@gmail.com 

Carlos Leônidas da Silva                   Tel:  96690285       carloslonidassilva@yahoo.com.br 

Anderson Aurélio da Silva           Tel:  93335434       aaurelioig@ig.com.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha - EEFFTO/UFMG Belo Horizonte/ MG - CEP 31270-901 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha 

Unidade Administrativa II – 2º andar – sala: 2005 

Belo Horizonte – CEP: 31270-901 

Tel: COEP (31) 3409- 4592 
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APÊNDICE 3 
 
 

                                                                           

                                                Ao (nome do Clube) 

                                                Att.(responsável pelo Clube) 

 

Prezado senhor, 

Coordenamos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) o LAPREV – 

Laboratório de Prevenção e Reabilitação de Lesões Esportivas do CENESP/UFMG 

que está voltado para pesquisas de lesões, prevenção e reabilitação em atletas. 

Temos convênios com SADA/CRUZEIRO, MTC, CAM, FORROBOL, dentre outros. 

 Estamos através desta carta convidando seu clube a participar da pesquisa 

“ESTUDO DA FREQUÊNCIA E CARACTERÍSTICA DAS LESÕES EM 
PRATICANTES DE FUTEBOL DO SEXO FEMININO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE”, dos alunos Rafael Firpe Araújo, 

Matheus Simões de Oliveira Leite e Carlos Leônidas da Silva, para o Trabalho de 

Conclusão de Curso da graduação em Fisioterapia da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da UFMG. 

O objetivo desta pesquisa será investigar a prevalência e as características das 

lesões em jovens praticantes de futebol do sexo feminino.  

Caso autorize seus atletas a participarem da pesquisa, as coletas serão realizadas 

nos próprios locais de treinamento das equipes. Serão coletados os dados pessoais 

e dados relativos às lesões através de entrevistas elaboradas a partir de um 

questionário adaptado do ofício de Avaliação Médica e Centro de Pesquisa da FIFA 

(F-Marc).  
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Por se tratar de uma coleta de dados através de uma entrevista, este estudo não 

apresenta nenhum tipo de risco para o participante da pesquisa. 

Os resultados desse estudo poderão contribuir, tanto para a prática clínica de 

profissionais da área da saúde esportiva, quanto para as próprias atletas, uma vez 

que seus resultados poderão fornecer um banco de dados sobre as principais lesões 

que acometem as jogadoras para que, futuramente, se desenvolvam programas 

preventivos mais eficazes e se reduzam a incidência dessas lesões. 

Sua autorização é voluntária e não lhe trará nenhum gasto financeiro, nem lhe será 

paga nenhuma remuneração. A identidade de suas atletas não será revelada em 
momento algum. Somente os pesquisadores e o orientador envolvido terão acesso 

a seus dados, que serão apenas para fins de pesquisa. 

 

Belo Horizonte, _______de __________________de 2012. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pesquisador responsável: Prof. Anderson Aurélio da Silva 

   

Declaro que li e entendi as informações contidas acima e que todas as dúvidas 

foram esclarecidas. Este formulário está sendo assinado voluntariamente por mim, 

indicando o consentimento do meu clube em participar do estudo. Mas as atletas ou 

seus responsáveis, no caso de menores, deverão assinar de maneira também 

voluntária, se assim decidirem, um termo de consentimento à parte.  

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

(Responsável pelo Clube) 
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Pesquisadores responsáveis: 

Rafael Firpe Araújo   Tel: 88647262        rafaelfirpe@hotmal.com 

Matheus Simões de Oliveira Leite Tel: 96921103         matheus.simoes.leite@gmail.com 

Carlos Leônidas da Silva  Tel: 96690285  carlosleonidassilva@yahoo.com.br 

Anderson Aurélio da Silva          Tel:  93335434        aaurelioig@ig.com.br 

 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha - EEFFTO/UFMG Belo Horizonte/ MG - CEP 

31270-901 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha 

Unidade Administrativa II – 2º andar – sala: 2005 

Belo Horizonte – CEP: 31270-901 

Tel: COEP (31) 3409- 4592 
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