
 

www.repinstitute.com / conacto@repinstitute.com 1	

PREVENÇÃO DE LESÕES 
dos mitos aos factos 
 
 
Descrição geral:  
 
As lesões afetam os praticantes (desde recreativos a atletas de alto rendimento), afastando-os 
temporariamente do exercício (ou, pelo menos, limitando as possibilidades de exercitação) e 
gerando sérios problemas diretos (p.e., quebra na performance, afetação emocional) e indiretos 
(p.e., custos financeiros envolvidos na recuperação). Não surpreende, por isso, que o tema da 
prevenção de lesões esteja em voga e dê aso a inúmeras produções científicas, sugestões práticas, 
cursos, seminários, entre outros. Infelizmente, na maioria dos casos, não deveríamos, na realidade, 
utilizar a expressão “prevenção de lesões”. 
 
Neste curso, iremos explorar não só os mecanismos (sempre multifatoriais) envolvidos com a lesão, 
mas igualmente a forma como os desenhos experimentais dos estudos são decisivos e condicionam 
o tipo de afirmações que poderemos realizar a partir deles. Será que redução de risco é igual a 
prevenção? E poderemos extrapolar redução de risco em determinado grupo para outros grupos? 
Os estudos autoproclamados “preditivos” sê-lo-ão, de facto? 
 
Ao longo destas horas de formação, disponibilizaremos um olhar crítico sobre o complexo 
fenómeno das lesões relacionadas com o exercício. Demonstraremos o que já sabemos, hoje, sobre 
o assunto, mas igualmente devotaremos atenção cuidada ao que ainda está por saber. 
 
Formador: José Afonso 
 
 

 

Professor Auxiliar na FADEUP. Licenciado em Educação Física e 
Desporto, Mestre em Treino de Alto Rendimento Desportivo, 
Doutorado em Ciências do Desporto, Pós-Doutorado em 
Periodização do Exercício e Pós-Graduado em Disseção 
Anatómica, foi também estudante REP. Com dezenas de artigos 
publicados em revistas científicas com revisão de pares, vários 
capítulos de livro e um shortbook editado pela Springer, tem tido 
colaborações laborais com o IPDJ e o COP. Desenvolveu cursos 
para a Master Science Lab e, atualmente, integra a equipa MVF - 
Motricidade Voluntária Funcional. Apaixonado por aprendizagem 
contínua, pelo estudo e pela experimentação, investe atualmente 
mais na sua carreira docente e na investigação científica, embora 
tenha sido treinador de voleibol durante 20 anos, vencendo 
vários títulos nacionais e dois prémios de treinador do ano.	

 
 
Carga horária:  

• 1 dia - 8 horas 
 

Creditação (IPDJ): 
• 1,6 UC (TEF e DT). 

 
Dossier formativo: 

• Manual com cerca de 110 páginas: 
o Mais de 230 slides – exibidos 2 por página. 
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Objetivos de aprendizagem: 
 

• Entender o que significa, na realidade, prevenção de lesões e os abusos em torno desta 

expressão. 

• Compreender o que a investigação efetivamente está a afirmar, bem como o que não pode 

afirmar, em função do seu desenho experimental. 

• Retirar conclusões legítimas dos estudos sobre o tema, através duma análise cautelosa da sua 

metodologia. 

• Perceber que a lesão é multifatorial e, como tal, nenhuma abordagem simplista permitirá, por si 

só, solucionar esta problemática. 

• Experienciar alguns protocolos de prevenção de lesões e discuti-los à luz dessa experiência. 

 

Programa: 
 

1. O que significaria “prevenir” lesões? 

2. Desenhos experimentais para prevenção de lesões 

3. Predição ou pós-dição? 

4. Conhecemos os nossos testes? 

5. Que papel para o aquecimento? 

6. Que papel para a potenciação pós-ativação? 

7. Que papel para os alongamentos? 

8. Que papel para o treino de força? 

9. Que papel para o treino de velocidade? 

10. Que papel para o treino de agilidade? 

11. Que papel para o treino de resistência? 

12. Que papel para o treino de equilíbrio? 

13. Que papel para o treino técnico? 

14. Relação entre assimetrias e lesões 

15. Monotonia do treino 

16. Treino específico vs. treino geral 

17. Componente emocional 

18. Monitorização diária 

19. Conceitos experimentais de carga 

20. (In)Conclusões 

 


