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RESUMO 

 

O futebol é um dos esportes mais populares de todo o mundo. Do futebol brincadeira de criança ao 
profissional, nota-se que ao longo do tempo muitas mudanças foram ocorrendo, especialmente no 
que tange ao preparo físico dos atletas. Diante disso, o presente artigo partiu do tema que relaciona 
treinamento físico e a saúde do atleta do futebol. A escolha do mesmo justifica-se uma vez que, ao 
serem mais cobrados, os atletas podem esforçar-se além do seu limite, o que aumenta a 
possibilidade de lesões. Objetivou-se, portanto, estabelecer a importância de um treinamento físico 
adequado para prevenção de danos físicos na saúde do atleta. Nesse intuito, a pesquisa foi 
desenvolvida a partir de uma base teórica, compondo dessa maneira uma pesquisa de revisão de 
literatura, elaborada a partir da leitura de livros e artigos que tratam dessa questão. Ao final, foi 
possível verificar que a avaliação constante do atleta é fundamental para que se planeje um 
treinamento físico eficaz, capaz de contribuir com seu condicionamento, evitando, ao máximo, a 
sobrecarga e o desenvolvimento de lesões. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como tema a questão do treinamento físico e a saúde 

do atleta do futebol. Reconhecendo-se o futebol como um dos esportes mais 

populares, percebe-se que a cada dia a profissionalização do mesmo tem exigido 

dos atletas um comprometimento cada vez maior, o que requer uma excelente 

condição física. Isso faz com que os atletas cada vez mais fiquem submetidos a 

grandes cargas de exercício. 

Esse trabalho justifica-se pelo fato de que, além do risco de se machucar 

nos próprios jogos-treinos, existe também a real possibilidade de lesionar-se nos 

treinamentos físicos. Nesses, os jogadores são muitas vezes submetidos a uma 



carga de exercícios maior do que a suportada pelo corpo, podendo dessa forma, ao 

invés de contribuir para o condicionamento físico, causar lesões, colocando assim, a 

saúde do atleta em risco.  Ao adquirir uma lesão, seja em treino ou em jogo, o atleta 

perde em sua saúde e o seu clube, perde o jogador em quem tanto investe. 

Certamente há de se pensar primeiramente na qualidade de vida do indivíduo. 

Todavia, não se pode ignorar que a lesão no atleta afeta o clube e a equipe como 

um todo. 

 Dito isso, pode-se dizer que o que se aqui objetiva estabelecer a importância 

de um treinamento físico adequado para prevenção de danos físicos na saúde do 

atleta. Espera-se ainda abordar a questão da avaliação e do acompanhamento do 

atleta, bem como procedimentos utilizados para tal.  Acredita-se que seja 

fundamental estabelecer um treinamento bem programado e adequado irá viabilizar 

transformações fisiológicas nas maneiras de atingir nas pretensões motoras no 

atleta, podemos assim citar, o aumento gradual da força, coordenação, flexibilidade, 

velocidade e resistência cardiovascular e respiratória, dentre outros. 

 A pesquisa parte da seguinte questão: qual a relevância de um treinamento 

físico apropriado para prevenção de lesões em atletas? Para atingir a finalidade a 

que se destina o trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

tendo como referencia livros e artigos que abordam essa temática. Sendo assim, 

buscou-se desenvolver a leitura crítica do material selecionado e em seguida, deu-

se a elaboração deste texto. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 O futebol é o esporte mais popular do mundo. Em nosso país, as crianças já 

nascem recebendo uma influência muito forte, tanto a amar quanto a exercer essa 

prática esportiva. O Brasil é uma nação onde a cultura do futebol é 

internacionalmente reconhecida e valorizada. 

           Com o passar dos anos o futebol vem sofrendo várias mudanças, 

principalmente pela exigência física que se está sendo cobrada, fazendo com que os 



atletas trabalhem acima do seu limite físico máximo, aumentando consideravelmente 

os riscos de lesões sofridas em campo. 

          A ausência de conhecimentos científicos e a experiência na prática para 

direcionamento dos treinos possibilita que treinadores se baseiem muitas vezes 

apenas em sua intuição pessoal, acarretando assim sérios problemas, colocando em 

risco a saúde do atleta.  

 Dessa maneira se torna de grande importância a assistência ao longo de toda 

temporada, pois na construção de programas de preparação física, torna-se 

primordial a implantação de alguns componentes, que são adequados ao 

desenvolvimento dos exercícios a serem produzidos (1). 

 A periodização de capacitação baseia-se no fato de que a carga e a 

intensidade do treino do atleta irão variar dependendo do momento em que esse 

está vivenciando dentro do esporte. Treinos pré-competição e durante a competição, 

precisam ser moldados de acordo com o que pretendesse atingir como resultado 

tanto do atleta de maneira individual, como em um coletivo. 

         Dessa maneira, percebe-se com clareza que a estrutura cíclica com que se 

moldam as cargas e intensidade de treinamento, se torna primordial e necessária 

para definir as funções biológicas e as cargas de treinamento (2). 

         Nos dias de hoje testes são feitos para que o atleta possa retornar de forma 

mais segura a sua rotina normal de treinos e competição, e são chamados de “ 

Testes funcionais pré-competitivos” (TPFPC), é através da realização destes testes 

que os treinadores em conjunto com o preparador físico e o médico do clube 

determina se o jogador está apto a retornar a competições (3). 

 Um dos pontos de maior destaque no preparo físico dos atletas relaciona-se 

com a força, uma vez que sem ela, não é possível ao corpo realizar nenhuma ação 

motora (4).  

 Boa parte desses testes tem como objetivo trabalhar a força do atleta e assim 

aumentar a sua potencia muscular, capaz não só de preparar o atleta para saltos, 

chutes, corridas, como também de prevenir futuras lesões, além da própria 

recuperação pós-lesão. (5). Dessa maneira, cabe dizer que os exercícios devem ser 

planejados, após a avaliação individual e coletiva dos atletas.  

 Entretanto, ao se planejar os treinos, acredita-se que o preparador deva levar 

em consideração aspectos e particularidades específicas. Entre elas o grau de 



intensidade da atividade, a duração, o grau de exigência metabólica, o 

conhecimento dos grupos de músculos e os tipos de contrações musculares a ela 

relacionadas entre outros fatores que se considera fundamentais. (6) 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Embora o futebol seja um esporte popular a sua profissionalização na 

atualidade exige muito mais do que um talento futebolístico. Aliado a isso, faz-se 

necessário um preparo físico de qualidade, que seja capaz de contribuir não 

somente para o condicionamento da força, mas também para a manutenção da 

saúde do atleta. 

Viu-se ao longo do artigo que o trabalho com a força é de grande importância 

no futebol. Aliás, na realização dos movimentos por si só ela é fundamental. Assim, 

a força é um dos aspectos mais trabalha na condição física dos atletas. 

Nesse sentido, é necessário que se desenvolva um trabalho de fortalecimento 

da musculatura, por meio do treinamento físico, de maneira a proporcionar o 

fortalecimento dos músculos. Contudo, deve-se estar atento à carga de exercícios 

proposta, para que ao invés de proteger o atleta da lesão, lhe proporcione uma. 

 Entretanto, sabe-se que o preparador físico tem como responsabilidade 

trabalhar na quantificação do treinamento e na prevenção de 

lesões/sobretreinamento, tendo como apoio uma equipe multidisciplinar de 

profissionais, para que em situações que necessitem de uma avaliação mais 

especifica, ele possa contar com o auxílio de peritos da área da saúde. 

 Para tanto, se faz necessária a avaliação periódica, individual e coletiva, 

como forma de apurar e acompanhar o desenvolvimento físico dos atletas e assim, 

ser capaz de planejar uma carga de exercícios que seja corrente tanto com o que se 

almeja, com o que o atleta pode desenvolver, minimizando assim, o desgaste e 

diminuindo a possibilidade de lesão. 
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