
Introdução Resultados

Esta revisão sistemática com meta-análise mostrou que a prevalência de

lesões por overuse no período foi de 42,0% em esportes individuais e 33,0%

em esportes coletivos. A evidência atual de baixa qualidade sobre a

prevalência de período sugere que a prevalência provavelmente mudará com

futuros estudos de alta qualidade.

Conclusão

O protocolo da revisão sistemática com meta-análise foi registrado

prospectivamente no PROSPERO (CRD42019135665) e os métodos

seguiram as recomendações do Joanna Briggs Institute Reviewers Manual

(Systematic Review of Prevalence and Incidence Data)3, Cochrane

Collaboration4 e as diretrizes do PRISMA5. As buscas nas bases de dados

eletrônicas foram realizadas desde o registro mais antigo até fevereiro de

2021 usando MEDLINE e EMBASE (via OvidSP), SPORTDiscus e CINAHL

(via EBSCO), sem restrição de idioma ou data. A busca manual adicional foi

conduzida revisando artigos publicados em periódicos esportivos relevantes

e a lista de referências de todos os estudos elegíveis. Os termos usados na

estratégia de busca foram relacionados a “prevalência”, “lesões por

overuse”, “atletas”, “esportes”. Os critérios de inclusão dos estudos incluídos

nesta revisão foram os seguintes: (1) os estudos deveriam estabelecer uma

definição clara e semelhante de lesões por overuse (por exemplo, lesões

sem um evento identificável específico, ou início gradual, ou resultante de

microtrauma repetitivo); (2) os estudos deveriam relatar especificamente a

prevalência de lesões por overuse e; (3) a população incluída deveria ser de

atletas de qualquer esporte, independentemente do nível profissional ou

amador e da faixa etária.

Para extração dos dados, foi considerado elementos como desenho e

localização do estudo, características populacionais, definição de lesões por

overuse, como as lesões por overuse foram mensuradas e a prevalência

pontual ou de período. O risco de viés para cada estudo foi avaliado pela

ferramenta “The Joanna Briggs Institute Prevalence Critical Appraisal Tool”3.

A estatística I² foi usada para avaliar a heterogeneidade entre os estudos

e a prevalência agrupada das lesões por overuse em atletas de diferentes

esportes, separando em esportes individuais e coletivos, seguindo as

recomendações da Cochrane4. Para o agrupamento, o modelo de efeitos

aleatórios foi usado quando I² ≥ 50,0 %. Os resultados dos estudos

combinados e individuais foram apresentados em forest-plots com intervalo

de confiança (IC) de 95%. O GRADE (Grading of Recommendations

Assessment, Development and Evaluation) foi usado para resumir a

qualidade geral da evidência6. A pontuação da evidência começou com

evidência de alta qualidade, que foi rebaixada em um nível se um dos

seguintes critérios pré-especificados: (1) qualidade metodológica ruim (risco

médio de viés ≤ 5 pontos em 9); (2) imprecisão (quando ≥ 50% dos estudos

não apresentavam tamanho amostral adequado - mínimo de 318

participantes); (3) indireto (quando mais de 25% dos estudos usaram

medidas não padronizadas de lesões por uso excessivo); e (4)

inconsistência (se I² ≥ 50,0%). Devido ao pequeno número de estudos (n =

3) relatando prevalência pontual de lesões por overuse em esportes

individuais e coletivos, nossa meta-análise focou na prevalência de período.
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As buscas nas bases de dados detectaram 4807 títulos e, após a exclusão das

duplicatas, identificamos 2.069 referências que tiveram o título analisado. Ao final

da etapa de estratificação dos estudos, obtivemos 17 estudos incluídos na revisão

(Figura 1) com qualidade metodológica média (desvio padrão) de 5,8 de 9

(variando de 0 a 9).
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Estimar a prevalência de lesões por overuse em esportes individuais e

coletivos.

Objetivo 

Lesões por overuse resultam do processo cumulativo de dano tecidual, o

que acarreta em microtraumas repetitivos e sobrecarga no sistema

musculoesquelético.1 Devido as diferentes demandas músculoesqueléticas

sob os atletas de esportes individuais e coletivos, a prevalência das lesões

por overuse podem se diferir entre esses tipos de modalidades.2 Por

exemplo, Lemoyne et al.2 relataram maior prevalência de lesões por overuse

em modalidades esportivas individuais (24%) em comparação com

modalidades de esportes coletivos (8%). Portanto, o entendimento da

diferença entre as prevalências de lesões por overuse em esportes

individuais e coletivos podem auxiliar a equipe esportiva no desenvolvimento

das estratégias de prevenção e reabilitação para esse tipo de lesão.
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Full-text articles assessed for 

eligibility

(n = 80)

Full-text articles excluded (n = 63)*

With reasons:

Participants were not athletes (n = 4)

Prevalence of overuse injuries was not reported 

(n = 53)

Studies that state no adequate definition of 

overuse injuries (n= 6)

Studies included in qualitative 

synthesis

(n = 17)

Studies included in quantitative 

synthesis (meta-analysis)

(n = 13)

Records identified through database 

searching

(n = 4807)

Additional records identified through 

hand-search

(n = 3)

Records after duplicates 

removed

(n =2069)

Non-relevant titles excluded

(n = 1587)

Abstracts screened

(n = 482)

Abstract excluded (n = 402)*

With reasons:

Participants were not athletes (n = 3)

Not a full text article (n = 9)

Did not investigate the prevalence of overuse 

injuries (n = 390)

Figura 1. Fluxograma seguindo recomendações PRISMA da seleção e 

exclusão dos estudos.  

De acordo com o sistema GRADE, a combinação de 13 estudos de

prevalência de período forneceu evidências de baixa qualidade, onde a

prevalência de lesões por overuse em esportes individuais foi de 42,0% (IC

95%: 30,0, 55,0) e esportes coletivos foi 33,0% (IC 95%: 21,0, 49,0) (Figura 2).

A evidência foi rebaixada de evidência de alta para baixa qualidade devido à

imprecisão e inconsistência. Devido ao pequeno número de estudos (n = 3)

relatando a prevalência pontual de lesões por overuse em esportes individuais

e coletivos, não foi possível a condução de uma meta-análise para estimar a

prevalência pontual.

Este estudo foi parcialmente financiado pela Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES - Código

Financeiro 001). Agradecemos também à Agência de Financiamento do Estado

de Minas Gerais FAPEMIG e à Agência de Financiamento do Brasil CNPQ

(428735 / 2018-5).

Agradecimentos


