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 INTRODUÇÃO: A especialização precoce é amplamente discutida na ginástica artística. No naipe feminino
este fato ainda vem atrelado a outras questões de extrema relevância para a carreira da atleta. A pouca
idade, o alto nível de dificuldade cobrado pelos técnicos, sobrecarga de treinos e competições gera um
alto  número  de  lesões,  fator  de  grande  significância  para  longevidade  da  carreira  da  mesma.
METODOLOGIA:  Foi  realizado  um  inquérito  de  morbidade  referida  para  obter  os  dados  referentes  à
localização  anatômica  da  lesão,  tipo  de  acometimento,  aparelho  gímnico  onde  ocorreu  a  lesão  e  o
tratamento utilizado. Foram entrevistadas em Bento Gonçalves, RS em maio de 2014 durante a Segunda
Etapa do Circuito Caixa,  atletas de alto rendimento das categorias pré-infantil  (9 a 10 anos-28 atletas),
infantil (11 a 12 anos-51 atletas) e juvenil (12 a 15 anos-9 atletas) totalizando 88 atletas. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Quanto ao aparelho gímnico onde ocorrem mais lesões as três categorias indicaram o solo
(pré-infantil:40,00%; infantil:50,00%; e juvenil:30,77%). Ainda, a trave de equilíbrio, na categoria juvenil,
apresenta uma representatividade de 30,77% e, portanto, se iguala ao solo. Acredita-se que o mesmo se
deve  devido  ao  aumento  de  dificuldade  dos  elementos  executados  tanto  no  solo  quanto  na  trave  de
equilíbrio,  uma  vez  que  estas  atletas  estão  se  preparando  para  a  categoria  adulta  onde  a  exigência
técnica  e  de  dificuldade  é  exponencialmente  maior.   O  tipo  de  acometimento  citado  por  todas  as
categorias  foi  a  entorse  (pré-infantil:40,00%;  infantil:28,05%  e  juvenil:15,38%).  Os  dois  tipos  de
tratamentos mais utilizados por todas os níveis foram a fisioterapia (pré-infantil:23,08%; infantil:24,14% e
juvenil:29,41%) e a utilização de gelo (pré-infantil:23,08%; infantil:43,97% e juvenil:29,41%).  Os joelhos
foram citados como um dos principais membros lesionados por todas as categorias (pré-infantil:3; infantil:
12 e juvenil:3), porém na categoria infantil os membros mais acometidos foram os tornozelos (18 lesões).
CONCLUSÃO:  O  solo  e  a  trave  de  equilíbrio  são  aparelhos  gímnicos  que  propiciam  mais  lesões  como
entorses  de  tornozelos  e  joelhos  devido  as  chamadas  "chegadas"  dos  elementos  executados.  Com  o
aumento da dificuldade dos exercícios e da competitividade nas categorias o número de lesões aumenta,
sendo necessário procurar meios alternativos de tratamento como a fisioterapia para auxiliar  no rápido
retorno ao esporte.

Palavras-chave: Ginástica Artística, Lesões, Alto rendimento

Apoio: UCS, CNPq


