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Introdução

► Impactos na cabeça no futebol, podem ocorrer, 
com a bola, com o solo, com a trave, com outro 
jogador.

► Várias pesquisas independentes tem sido 
realizadas para o desenvolvimento de produtos 
para diminuir o risco de lesões na cabeça no 
futebol, mas nenhum deles oferece proteção nem 
contra o menor dos impactos: o cabeceio 

► Pesquisas sobre o efeito cumulativo de milhares 
de cabeceios ao longo da vida esportiva de um 
jogador ainda não são conclusivas.



Introdução

• Outras pesquisas mostram que existem 
produtos que oferecem proteção contra 
a aceleração rotacional e linear em 
impactos acidentais.

• Exemplo: Full90 Head Guard

Full90 reduz acelerações em:

20% cabeça contra cabeça

30% cabeça contra solo

50% cabeça contra trave



Introdução

Segundo a COMISSÃO NORTE AMERICANA PARA O USO DE 

PRODUTOS SEGUROS, responsável pelo senso de lesões 

em todos os esportes, nos últimos 8 anos, o número de 

lesões na cabeça (concussões) cresceu 2 vezes mais 

rápido que o número de praticantes de futebol.



Introdução

Segundo Delaney et al da

McGill University, 60% dos

jogadores de futebol uni_

versitários, relataram sinto_

mas de concussão (dor de

cabeça, náusea, amnésia,

baixa sensibilidade, vertigem)

durante uma temporada.

Tais dados mostram que lesões na cabeça no futebol são muito 

freqüentes. No Brasil, não existem estatísticas de lesões 

esportivas, mas podemos estimar que o número de lesões 

deva ser bastante elevado.



O que é uma concussão?

• Concussão é um trauma de origem mecânica 

que altera o status mental, com ou sem perda 

total da consciência.

• Pode ocorrer com movimentos de alteração brusca

da direção (movimento de ricochetear) e de impactos.

Ambos são caracterizados por acelerações (linear e

rotacional) elevadas.

• Movimentos rotacionais são potencialmente mais

lesivos que movimentos lineares.



Causas das Concussões

40% - colisão da cabeça com outro jogador

10,3% - colisão da cabeça com o solo, trave,

etc

12,6% - colisão da cabeça com a bola 

(incluindo impactos acidentais)

37% - não específicas



Conseqüências de uma concussão

Variam de uma simples dor de cabeça até a 

perda de consciência por tempo prolongado

Outros sintomas são:

• Náusea

• Vertigem

• Alta sensibilidade à luz e ao som

• Amnésia

• Alterações no padrão de sono

• Visão borrada

• Zunido nos ouvidos

• Alterações no humor

• Perdas momentâneas da consciência (“branco”)



SSI: Síndrome do Segundo Impacto

Normalmente, a segunda concussão é mais lesiva 

que a primeira (mesmo tendo impacto menor), ou seja, 

existe um aumento da probabilidade de reincidência de 

lesão concussiva. 

Isto se deve ao fato do cérebro não ter se restabelecido 

totalmente da lesão anterior.

Portanto, existe um efeito cumulativo das lesões 

cerebrais. Isto evidencia que o treinamento ostensivo 

de cabeceios é potencialmente lesivo.



Medindo Impactos

Para ocorrer concussões 

são necessárias acelerações 

de alta magnitude.

Aceleração Linear: 78.g = 780m/s2

Aceleração Angular: (7000 a 2500 rd/s2)



Medindo Impactos

Vejamos um exemplo: Admitamos que um indivíduo 

(muito maluco) bata com a cabeça com velocidade 

de 90km/h em uma parede. O tempo de colisão foi

de um décimo de segundo.

Calcule a aceleração linear da cabeça do sujeito e 

discuta as implicações biomecânicas.

V = Vo + a . t

0 = 25 – a . 0,1

a = - 250 m/s2

Ou seja, a aceleração neste caso equivale 

a 25g e o indivíduo não corre risco de 

concussão.Mas se o tempo for de um 

centésimo de segundo, nesta mesma 

velocidade,muito provavelmente o 

indivíduo morrerá em função das lesões.



Medindo Impactos

Índice de Severidade (IS):

Refere-se à variação de velocidade que atua

durante o impacto.

Seu valor limite, usualmente adotado é de

1200. Ou seja, acima deste valor a probabi_

lidade de lesão é significativa.

Se a colisão for lateral este valor limite é 600.



Determinando o Índice de Severidade (IS)

O IS é obtido através de análise cinemática, 

sendo, portanto, de fácil execução.

V(m/s)

t(s)

Área = DV = IS



Determinando o GAMBIT

Trata-se de um índice para determinar risco de lesão na 

cabeça que considera as acelerações linear e angular 

durante uma colisão que ocorra em um tempo t.

Pode ser calculado pela equação:

Generalized Acceleration Model for Brain Injury Treshold

Com um G = 0,40 o indivíduo possui 50% de chance de ter lesão

Um mergulho de cabeça de uma altura de 90 cm é suficiente para 

um G = 0,95. Vale lembrar: Gambit = 1,0 = MORTE CERTA



Conclusões

Os impactos da bola podem causar concussões se a cabeça 

não estiver preparada.

As forças de impacto podem ser reduzidas através de 

capacetes protetores

Capacetes como o Full90 reduzem em até 50% o impacto 

sobre o cérebro.

O uso do Full90 não diminui a velocidade da bola no cabeceio, 

ou seja, seu uso não prejudica a performance.
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