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Introdução - A busca pelo melhor desempenho no esporte conduz o atleta a superar limites, e como consequência, 
articulações, músculos, tendões e ligamentos são expostos a sobrecargas excessivas. O handebol é um dos esportes 
mais antigos e populares que se tem notícia. Sugere-se que as lesões no handebol podem acometer tanto membros 
inferiores, em decorrência das características do handebol, como lesões em membros superiores, que em parte pode 
se dever aos arremessos da bola com destino ao gol. Sabendo-se que a prática desportiva predispõe a ocorrência 
da lesão musculoesquelética, autores sugeriram que a prevenção da mesma poderia reduzir episódios de lesões. A 
importância do conhecimento prévio das lesões mais frequentes, assim como identificação de suas prováveis causas 
é imprescindível para o planejamento estratégico de um trabalho preventivo no esporte, a fim que possa contribuir 
para a melhor performance dos atletas. Objetivo - Realizar um estudo epidemiológico das lesões em atletas no 
handebol masculino, traçando os perfis dos principais fatores de risco inerentes a esse esporte que podem predispor a 
ocorrência de lesões com a finalidade de obtermos parâmetros para um possível trabalho fisioterapêutico de prevenção. 
Método – Foram incluídos 27 atletas de handebol, com idade entre 18 e 30 anos e frequência de treinamento de 2 a 3 
vezes por semana e duração de 2 horas cada treino. A coleta de dados foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa com parecer de número 134/2005. Foi aplicado um questionário adaptado de LINDBLAD et al., 1992 para 
delinear o perfil dos principais fatores de risco no handebol. Para apresentação dos resultados foi realizada uma análise 
descritiva e apresentação através de gráficos, com software Excel 2000. Resultados – A prevalência das lesões foi 
de 96,2% (n=26) entre os entrevistados, sendo a posição de ponta e armador com maior incidência (46,1%). As regiões 
com maior e menor índice de lesão foram respectivamente, joelho 46,1% (n=12) e ombro 15,3% (n=4) e dentre os 
mecanismos de lesão entorse e luxação com 38,4% (n=10) destacaram-se. Com relação a dor esportiva 55,5% (n=15) 
apresentaram tal, e 48,1% (n=13) procuraram tratamento fisioterapêutico após acometimento de lesão. Conclusão – 
Pode-se concluir que o handebol merece mais atenção dos pesquisadores, já que apresenta um alto índice de lesão. 
Sugerem-se estudos posteriores, a fim de que, uma vez identificados os fatores de risco, possam também ocorrer 
medidas preventivas para que os atletas possam ter uma prática esportiva com menores riscos.
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