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Introdução: A modalidade esportiva Crossfit, criada por Greg Glassman em 1995, tem
crescido no mundo com milhares de academias expondo esta modalidade. É uma
forma de treinamento físico que requer o aprimoramento das funções
cardiorrespiratórias, força, resistência muscular, flexibilidade, velocidade,
coordenação, agilidade e precisão. A aptidão física, sendo um conjunto de
componentes responsáveis pela performance do atleta profissional ou amador, é
explorada nessa atividade, sendo criada a concepção de que o programa gera altos
índices de lesões. A fisioterapia atua na prevenção das lesões diminuindo gastos e
afastamento dos atletas lesionados.  Objetivo: Analisar por meio da literatura e artigos
científicos os exercícios mais praticados do Crossfit, correlacioná-los às três principais
articulações lesionadas e assim interpretar os fatores extrínsecos e intrínsecos que
resultam na ocorrência de lesões. Metodologia: Foi realizada uma Revisão
Bibliográfica em três livros de biomecânica e nas bibliotecas virtuais da Scielo,
PubMed e Google Acadêmico com publicações entre 2014 e 2018. As palavras chaves
utilizadas foram: treinamento de resistência, traumatismo em atletas e levantamento de
peso.   Resultados: Da pesquisa foram selecionados 7 artigos de revisão de literatura
sendo que 1 artigo sobre efeito metabólico, 1 artigo com estudo de caso, 3 artigos
foram pesquisas sobre a incidência de lesões e 2 trabalhos de conclusão de curso.
Observou-se que as articulações de maior índice de lesões são ombros, coluna e
joelhos correlacionando-se com os principais exercícios praticados no programa sendo
o overhead squat, push jerk e snatch. Os mecanismos de lesões sugerem ser excesso de
carga, execução inadequada, pouca flexibilidade, amplitude de movimento limitada e
falta de supervisão durante o exercício.  Conclusão: Conclui-se que as lesões que
ocorrem durante a prática do crossfit é devido à exigência de uma grande amplitude de
movimento nos exercícios associadas a movimentos balísticos e prática não
supervisionada pelo coach. 

Palavras-chave: Treinamento de resistênci. Levantamento de peso. Traumatismo em
atletas. 

19ª Semana de Iniciação Científica e 10ª Semana de Extensão: A Educação e a Ciência como forma de superação de violências

21 a 23 de novembro de 2018, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


