
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ PEREIRA MACHADO 
NATHALYA FERREIRA DOS SANTOS 

 
 
 
 
 

 
 
 

O RISCO DE LESÕES NO CROSSFIT, UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VITÓRIA 

2017 
 



2 

 

 

 

ANDRÉ PEREIRA MACHADO 
NATHALYA FERREIRA DOS SANTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

O RISCO DE LESÕES NO CROSSFIT, UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao curso de 
Bacharelado em Educação Física do Centro 
de Educação Física e Desportos da 
Universidade Federal do Espírito Santo 
como requisito parcial para a obtenção do 
título de Bacharel em Educação Física. 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Fabian Tadeu do 
Amaral. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VITÓRIA 
2017 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos, primeiramente, a Deus, por 

nos permitir chegar até o final desta 

trajetória, e aos nossos pais pelo apoio e 

dedicação. 

 



4 

 

 

 

 
AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos primeiramente a Deus, pela vida, pelas oportunidades, pelas vitórias e 

derrotas que nos motivaram a continuar em frente. Agradecemos também por ter 

colocado pessoas maravilhosas em nossas vidas que nos ajudaram a alcançar mais 

esse objetivo. 

 

Agradecemos ao nosso orientador, Prof. Dr. Fabian Tadeu do Amaral, pela 

paciência que teve com nossas diversas mudanças de temas. Pelos ensinamentos e 

conhecimentos compartilhados.  

 

Aos nossos pais, pelo apoio diário, pela educação compartilhada e pelo amor 

incondicional. 

  

Aos amigos, os nossos agradecimentos pela compreensão nos nossos dias de 

ausência, e por estarem conosco sempre que preciso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                   



5 

 

 

 

RESUMO 
 

 
 
Nos dias que correm, cada vez existem mais pessoas por todo o mundo que 

participam das mais variadas modalidades desportivas. Apesar dos benefícios já 

bem conhecidos que traz a pratica de atividade física, não se descarta a presença 

de perigo de lesões musculoesqueléticas. São vários os riscos, tanto pertinentes ao 

funcionamento do corpo quanto pertinentes a fatores externos. Qualquer pratica 

física está sujeito á avarias, porém o CrossFit caracterizado pelo treinamento de alta 

intensidade, com exercícios funcionais e constantemente variado, vem ganhando 

mais atenção por se tratar de uma metodologia nova de treinamento e com poucos 

trabalhos publicados até a presente data. Foram investigados 7 estudos nacionais e 

internacionais que realizaram pesquisas em formato de questionário com a 

finalidade de determinar a taxa de lesões no treinamento CrossFit. Num total de 

1.694 voluntários na faixa etária de 13 a 59 anos de idade, ambos os sexos, 

submetidos a programas de treinamento CrossFit de média de 6 meses. 

Observamos que os fatores pertinentes aos maiores índices de lesões tinham a ver 

com a forma errada de realização do exercícios, a falta de direcionamento e 

acompanhamento do professor, altas cargas utilizadas e ainda o consumo de álcool 

e fumo estava ligadas a taxas de lesões. Com isso as taxas de leSões calculadas 

para o CrossFit foi de 3.1 variando p 3.3/1000 horas de treinamento. 

 
 
 
Palavras-chaves: CrossFit, lesões, exercício físico 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vem chamando atenção os programas de exercícios físicos de alta 

intensidade (TEETOR, 2014). Uma metodologia de treinamento com esta 

característica que vem ganhando espaço rapidamente desde a sua criação em 

1995, é o CrossFit. Com mais de 10.000 academias afiliadas pelo mundo, 

englobando programas de condicionamento físico geral e treinamento de força. 

(GLASSMAN, 2003). Inicialmente desenvolvido para o treinamento de soldados 

norte-americanos, rapidamente ganhou espaço entre os civis. 

 

O CrossFit, que trabalha o condicionamento de forma geral, ampla e inclusiva, 

criado por Greg Glessman, baseia-se em três esportes; ginástica olímpica, atletismo 

e levantamento de peso olímpico (LPO) (GLASSMAN, 2003). 

 

É caracterizado por ser uma atividade física de alta intensidade, com movimentos 

funcionais e constantemente variados. Os movimentos funcionais são caracterizados 

por envolver várias articulações, isto é, são movimentos compostos e são padrões 

de recrutamento motor universais (GLASSMAN, 2002). 

 

Nesta modalidade são executados exercícios com barras como arrancos, 

desenvolvimentos e agachamentos, exercícios aeróbicos, como a corrida, remos e 

bicicleta ergométricas e também possuem exercícios com o peso corporal, como 

flexões, argolas e barras livres. Tais exercícios são realizados em alta intensidade, 

por determinado período de tempo com pouco ou nenhum descanso, que utiliza-se 

movimentos funcionais com o intuito de promover a aptidão cardiorrespiratória e 

força muscular e a eficiência do movimento (WEISENTHAL et al, 2014; GLASSMAN, 

2002).    

 

As sessões de treinamento seguem uma ordem que começa com um aquecimento 

sucedido por um grupo de exercícios que tem a finalidade de aprimorar e 

desenvolver a técnica em alguns dos movimentos específicos. A partir de então o 

aluno está apto a começar a sessão de condicionamento. Wod (“workout of the day”) 
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que na tradução significa “treinamento do dia” é o nome dado a essa sequência de 

atividades (PAINE, 2010). 

 

Este modelo de treinamento visa preparar os praticantes para qualquer desafio 

físico, visando trabalhar as 3 vias metabólicas (glicólise anaeróbia, glicólise aeróbica 

e fosforilação oxidativa) e as 10 habilidades físicas: resistência cardiorrespiratória, 

resistência muscular, potência, velocidade, agilidade, precisão, equilíbrio, 

coordenação motora, força e flexibilidade (GLASSMAN, 2003; PAINE, 2010). Este 

método é adaptável as condições do aluno de acordo com a sua aptidão física de 

forma eficaz e segura (LONGE, 2012). 

 

Com o advento dessas metodologias de treinamento intenso, vem as preocupações 

e questionamentos sobre possíveis síndromes, lesões articulares, musculares e 

fisiológicas sob o corpo do praticante.  

 

Segundo Oh (2013) há um risco potencial para lesões em todo o tipo de atividade 

física. Porém, o CrossFit tem uma reputação de muitas lesões, no entanto, apenas 

alguns estudos relacionam as lesões a este tipo de treinamento (SMITH et al, 2013).  

 

Weisenthal et al (2014) define lesão como sendo um evento musculoesquelético 

traumático que resulta de um treinamento ou atividade física tendo a lesão, duração 

de mais de uma semana, impedindo a realização de atividades normais ou 

modificando-as em modo, intensidade, duração ou até mesmo levar a vítima a 

procurar um médico. 

 

As lesões esportivas estão vinculadas a fatores extrínsecos que são relacionados 

com o tipo de exercício físico praticado e suas características como intensidade e 

duração, o clima, entre outros.  Intrínsecos idade, sexo, aptidão física (GISSANE et. 

al, 2001). Portanto, para Bennell e Crossley (1996), a pratica de exercícios físicos 

sem a prescrição de um profissional, ou a realização da mesma de forma indevida 

ou até mesmo extenuada, pode favorecer a incidência da quantidade de lesões. 
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O presente estudo pretende fazer uma análise das pesquisas já realizadas nessa 

área, verificando o risco de lesões no CrossFit, identificando possíveis influências da 

metodologia de treinamento e fatores intrínsecos e extrínsecos na incidência de 

lesões nos praticantes desta modalidade.    

 

2. OBJETIVO 

 

Avaliar a incidência de lesões no CrossFit, identificando as possíveis influências 

desta prática na saúde do praticante. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para este estudo foi realizada uma revisão sistemática, que segundo Castro (2001, 

p.1) “[...] é uma revisão planejada para responder a uma pergunta específica e que 

utiliza métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar 

criticamente os estudos, e para coletar e analisar os dados destes estudos incluídos 

na revisão.” 

 

Teve uma natureza quantitativa, pois foram analisados dados expressos 

numericamente, com um cunho descritivo, onde a lesão foi interpretada, analisada e 

discutida. 

 

Foram analisados os estudos publicados originalmente nas línguas portuguesa e 

inglesa, nos últimos vinte e oito anos (1989 a 2017), tendo como referências as 

bases de dados Scielo, Pubmed e google acadêmico. As palavras-chaves utilizadas 

foram: crossFit, lesões e exercício físico. A estratégia de busca utilizou os seguintes 

termos: CrossFit, CrossFit AND injuries, lesões desportivas. 

 

Os critérios de inclusão e exclusão aplicados aos estudos selecionados estão 

expostos no Quadro 1.   
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Quadro 1: critérios de inclusão e exclusão 

Critérios de inclusão 

Idioma: Estudos em língua portuguesa e língua inglesa  

Forma de publicação: Artigos, monografias. 

Delineamento: Estudos que utilizaram como ferramentas para se obter os resultados; 

questionários, ensaios clínicos, pesquisas eletrônicas. 

Critérios de exclusão 

Delineamento: Estudos realizados fora do período considerado (1989 – 2017) 

Intervenção: Estudos que não relacionaram lesões ao CrossFit na análise dos resultados. 

Forma de publicação: estudos de casos 

 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 EXERCÍCIO FÍSICO E LESÃO 

 

A atividade física desportiva atualmente vem agregando vários apreciadores, seja no 

âmbito profissional enquanto competição ou no âmbito amador como forma de lazer. 

Apesar dos benefícios para com a saúde, socialização, e bem estar, a pratica 

desportiva pode trazer riscos de lesões em seus praticantes (ATALAIA, 2009). 

 

Contribuindo com esta afirmação, Paluska (2005), afirma que tanto no modo 

competitivo como no recreativo, os praticantes de atividade física estão sujeitos a 

perigos de lesões musculoesqueléticas quando o exercício é feito de forma 

incorreta. 

 

Para auxiliar nessa discussão, Weisenthal et al (2014), define lesão como sendo um 

evento musculoesquelético traumático que resulta de um treinamento ou atividade 

física tendo a lesão, duração de mais de uma semana, impedindo a realização de 

atividades normais ou modificando-as em modo, intensidade, duração ou até mesmo 

levar a vítima a procurar um médico. 

 

Dando suporte a esta definição, Pollock (1991) diz que as lesões contribuem para o 

afastamento do praticante das atividades físicas desde dos iniciantes até os que 

praticam regularmente por um longo período de tempo.  
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E para Fong et al (2007, apud ATALAIA, 2009) afirma que uma das maiores causas 

de lesões, em comparação com acidentes domésticos, acidentes trabalhistas, de 

avião, violência e de recreação, é o desporto, sendo que este pode levar o indivíduo 

a se afastar do trabalho, da atividade física, sentido dores e tendo despesas 

medicas.   

 

Definindo desporto, Weaver et al. (1999, p.176) menciona que: 

 

Qualquer dano físico causado por um incidente relacionado com o desporto, 

quer resulte ou não em qualquer incapacidade do participante. 

 

 

De acordo com Dekker (2000), o efeito na saúde pública das lesões desportivas tem 

sido mais notório. Mostrou-se, em uma pesquisa de 12.403 enfermos de um hospital 

holandês, onde teve um resultado mostrando que as lesões provocadas pela 

realização de esportes era responsável pela segunda razão de internação e na 

terceira posição em relação a extensão da gravidade (DVORAK, 2000). 

 

Corroborando, Gonçalves (1997) afirma que as lesões desportivas tem exacerbado 

as ciências do esporte, devido à gravidade, consequência e fragilidade, como um 

transtorno de saúde pública. 

 

No entanto, Brukner e Khans (apud Xavier; Lopes, 2017) definem contusão, 

distensão/estiramento, câimbra e tendinopatia, como os tipos de lesões que mais 

atingem os músculos esqueléticos. contusão é uma colisão ou um impacto, que 

acarreta em uma pressão intensa, podendo afetar a função muscular ou dos 

tendões, podendo até acarretar inflamação no local.  

 

Ainda com a definição de Brukner e Khans (apud Xavier; Lopes, 2017), 

distensão/estiramento acontece quando os feixes do músculo esticam mais do que o 

tamanho habitual. O músculo estira acarretando em dores, pontadas e 

ocasionalmente a incompetência em se contrair de maneira correta. Já a 

concentração de ácido lático ou modificação do metabolismo de alguns nutrientes, 

sais minerais entre outros, pode provocar uma contratura muscular, dolorosa e 
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involuntária denominada câimbra. Tendinopatia é consequência de um acentuado 

número de repetições de um determinado exercício que altera o feixe fibroso 

(tendão) posicionado na ponta do músculo.  

 

Os estiramentos musculares caracterizam-se por ter uma reabilitação demorada, 

removendo os atletas da prática da atividade. São categorizadas pela duração, tipo, 

magnitude e a zona da lesão. Lesões estas que tornam-se um desafio para os 

profissionais da saúde (BARROSO, 2011). 

 

Simões (2005, apud VIEIRA, 2001; FAULKNER, 1993) discorre quanto aos fatores 

que acometem a lesão, são classificadas por causas extrínsecas ou intrínsecas. A 

intensidade e duração da atividade física, força, condicionamento físico, erros na 

execução e planejamento do treinamento, equipamentos (calçados, acessórios) que 

são usados nas sessões de treino, tipo de esporte praticado e o local onde ocorre a 

pratica, são os fatores extrínsecos, que estão direta ou indiretamente ligados à 

pratica ou preparação de CrossFit. Quanto aos fatores intrínsecos, envolvem as 

características antropométricas, composição corporal, lesões anteriores, 

flexibilidade, densidade óssea, condicionamento cardiovascular, idade, sexo, 

estatura e hábitos nutricionais. São esses, fatores peculiares ao funcionamento do 

organismo. 

 

Quanto a duração, são categorizadas em aguda (menor que três semanas de 

progresso) ou crônica (tratamento de longo prazo) (CARAZZATO, 1994). 

 

Em relação ao tipo de lesão muscular, considera-se o grau de prejuízo dos feixes 

musculares podendo ser categorizadas como: lesão grau 1, onde afeta pouca as 

fibras; lesão grau 2, que ocorre uma ruptura parcial, ocorrendo dilaceração com 

consequente derramamento de sangue. E lesão grau 3, quando há perda de função 

muscular de uma parte ou da musculatura como um todo (PINTO; CASTILLO, 1998). 

 

Segundo Ferreira (2001), quando o exercício físico é realizada sem o 

acompanhamento do professor de educação física, é necessário que os praticantes 
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consigam efetuar o exercício de forma independente, com calma, eficiência e 

segurança. 

 

A probabilidade do praticante ser acometido por uma lesão, está relacionado com os 

fatores de perigo que ele está exposto. Para diminuir essas chances de lesão no 

exercício físico, é preciso que o indivíduo tome precauções e esteja atento. 

(JOYNER, 2001; PAFFENBARGER; LEE, 1993). 

 

Vários podem ser os agravantes: A alta intensidade dos exercícios em conjunto com 

a fadiga pode acarretar na falha das habilidades e da concentração, colaborando 

com o aumento do risco de lesões (COOPERMAN, 2005). Certos exercícios como 

aqueles que requerem movimentos de torção rápida, que envolvam pesos, podem 

ser perigosos (ALBERT et al, 2015). Pessoas cujo há histórico de lesões pode 

acarretar na reincidência com o treinamento (CHACHULA et al, 2016). Um maior 

tempo/experiência de treino aumenta as chances de incidência de lesões 

comparados aos alunos mais novatos (MONTALVO et al, 2017).  

 

 

4.2 CROSSFIT E INCIDENCIA DE LESÔES 

 

Para Xavier e Lopes (2017), o método CrossFit promove um programa de 

condicionamento físico e de força, fornecendo adaptações morfo-fisiológicas, 

acarretando na melhoria da qualidade de vida e habilidades físicas dos atletas. 

Preserva o praticante de maneira saudável, de ótima capacidade, prevenindo 

doenças e desordens. É ainda um esporte de alta intensidade, que faz o atleta a dar 

o melhor de seu desempenho, atingindo suas metas.  

 

Os praticantes que manifestam lesões musculares no CrossFit podem ser 

acometidos pelo egresso das obrigações trabalhistas e das atividades físicas. 

Contudo, o CrossFit mesmo que benéfico, abrange de modo geral um risco de 

lesões musculares, acarretando ou não na incompetência do movimento e no 

distanciamento das atividades (XAVIER; LOPES, 2017). 
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As taxas de lesões do CrossFit são comparadas ás de outros esportes recreativos 

ou competitivos e as lesões mostraram um perfil semelhante ao levantamento de 

peso, ginástica olímpica, musculação e corrida. (JAN et al, 2016). 

 

Corroborando Paluska (2005), diz que os praticantes de CrossFit estão sujeitos aos 

riscos de lesões musculoesqueléticas tanto em competições como na pratica 

recreativa, sendo o exercício realizado de forma incorreta. 

 

A partir dos resultados das pesquisas de Lisboa et al (2015), Montalvo et al (2017), 

Xavier e Lopes (2017) e Weisenthal et al (2014) podemos discutir sobre os índices 

de lesões mais incidentes no CrossFit. Sendo o ombro, lombar e joelhos as partes 

do corpo mais lesionadas no treinamento.  

 

Hak et al (2013) responsabiliza os movimentos de alta intensidade, excesso de 

repetições e cargas altas na prevalência de lesões no ombro e na lombar. 

 

Quanto a incidência de lesões, Griet et al (2013), investigaram a ocorrência de 

lesões nos militares norte-americanos antes e depois de 6 meses da implantação do 

método CrossFit no programa de treinamento físico. Constataram que houveram 

uma ocorrência de 12% de lesões. Atribuindo a responsabilidade para o excesso de 

peso, capacidade cardiorrespiratória reduzida e o tabagismo.  

 

Dando embasamento a essa discussão, Xavier e Lopes (2017) revelou que a pratica 

do fumo promove a redução da eficácia de volume pulmonar e a atonia do músculos 

esqueléticos. 

 

A incidência de lesões na pratica do CrossFit se assemelha aos índices de lesões de 

outros esportes mencionados na literatura nas práticas de levantamento de peso, 

ginastica olímpica, powerlifting, e esses índices são menores do que os esportes de 

contato como o rugby. Porém essas práticas são consideradas como competitivas. 

No entanto, se compararmos o CrossFit com atividades como corrida, triátlon, 

ginástica geral e exercícios de condicionamento para adultos, os índices de lesão 
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ainda são semelhantes (HAK et al, 2013). Este mesmo autor constata em seu 

estudo uma taxa de lesão de 3.1/1000 horas de treino. 

 

Reforçando esta ideia Calhoon e Fry (1999, apud Xavier; Lopes, 2017), divulgaram 

um estudo com a finalidade de estabelecer as lesões no decorrer da pratica de 

levantamento de peso nos Estados Unidos. Os resultados da pesquisa apontaram 

para 3,3 lesões/1000 horas de treinamento, sendo causadas especialmente pelo 

excesso de repetições de um determinado movimento.  

 

Ainda nesse meio, uma universidade na Austrália, La Trobe Bundoora, teve como 

objetivo definir o índice, o local e os tipos de lesões padecidas por ginastas. Os 

resultados foram de 5,45 lesões/1000 horas de treinamento (KOLT; KIRKBY, 1999). 

 

Já nos jogadores de futebol, Rodrigo (2007, apud Xavier; Lopes, 2017) discorre que 

a prevalência de lesões foi de 4,47 lesões/1000 horas de jogo/treino por atleta. 

 

Em um artigo sobre lesões musculoesqueléticas no atletismo, Cristiano et al (2000), 

discorre sobre as musculaturas mais afetas na pratica do atletismo em níveis 

amador e profissional. Seus achados foram maior prevalência de lesões nas regiões 

da coxa, seguida, pelo joelho e região lombar. As modalidades de barreiras e 

velocidade tiveram maior numero de praticantes lesionados. 

 

Portanto, os dados mostrados aqui, confirmam que o CrossFit tem chances menores 

de seus praticantes se lesionarem comparado com os demais esportes. 

 

 

5. RESULTADOS  

 

Foram identificados 17 estudos, relacionando risco de lesões e o CrossFit. Contudo, 

a partir da aplicação dos critérios previamente definidos, apenas 07 fizeram parte do 

escopo desta revisão. Um total 1.694 voluntários na faixa etária de 13 a 59 anos de 

idade, ambos os sexos, submetidos a programas de treinamento CrossFit. Esses 
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trabalhos foram realizados a partir de estudos descritivos do tipo transversal 

(questionários). 

 

Dos 7 estudos selecionados, 3 foram realizados no Brasil, outros 3 nos Estados 

Unidos e apenas 1 teve seus questionários distribuídos internacionalmente por via 

eletrônica. 

 

A seguir vamos analisar os resultados de cada um dos estudos. 

 

Hak et al (2013) buscaram determinar as taxas de lesões e os perfis dos atletas 

durante o treinamento rotineiro CrossFit. Um questionário on-line foi aplicado entre 

Fóruns internacionais de CrossFit. Os dados apurados abrangeram dados 

demográficos gerais, programas de treinamento. O período integral de treinamento 

total do CrossFit foi de 18,6 meses e a média semanal de treinamento foi de 5,3 

horas. Uma somatória de 132 respostas foram apurados, sendo 93 pessoas do sexo 

masculino (70,5%) e 39 (29,5%) eram do sexo feminino. A faixa etária média era de 

32,3 anos, com idades que variavam de 19 a 57 anos. Entre esse grupo que 

respondeu o questionário, 97 (73,5%) relataram terem sofrido algum tipo de lesão 

durante o treinamento, que acabou os impossibilitando de trabalhar, treinar ou 

competir. Nove componentes do estudo (7,0%) sofreram uma lesão que necessitou 

de um procedimento cirúrgico. Os locais de lesões mais comuns eram o ombro, 

coluna e cotovelo. O tempo total de treinamento e assiduidade semanal, serviram 

para apontar o período de risco para integrantes do treinamento CrossFit. Com 

esses dados foram calculados uma taxa de lesão por 1000 horas treinadas, 

permitindo assim a comparação com diversos outras taxas de lesões esportivas já 

publicadas. O resultado da amostra foi uma taxa de lesão de 3,1 feridos por 1000 

horas treinados. 

 

Xavier e Lopes (2017) averiguaram a predominância de lesões musculoesqueléticas 

no CrossFit. Participaram dessa pesquisa 137 voluntários, que frequentavam duas 

academias de Belo Horizonte. Sendo que 56,2% eram do sexo masculino e 

97(69,3%) possuíam um peso normal, 39(28,5%) tinham sobrepeso e 3 (2,2%) eram 

obesos de acordo com a classificação do IMC. As pessoas que participaram do 
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estudo têm em média 31,1 anos.  Praticam esse treinamento em média a 9,7 meses, 

71,5% praticam até três vezes por semana e 56,3% fazem essa atividade até 1 hora 

por dia. Boa parte das pessoas amostradas faz uso de bebida alcoólica (66,4%). 

Apenas 34,3% fazem uso de suplementos e 9,5% são fumantes. Foi relatado que 

56,2% dos praticantes já apresentaram no passado alguma lesão relacionada à 

prática de CrossFit e os locais mais comuns foram o ombro 44,2%, a coluna 40,3% e 

o joelho 35,1%. Dos lesionados, 39% afirmaram não ter necessitado de tratamento 

de urgência e apenas 26,0% deixaram de trabalhar por causa da lesão. Foram 

substancialmente associadas à ocorrência de lesão as condições: sexo (p-valor 

0,001), tempo de pratica de atividades físicas (p-valor 0,002) e tempo diário de 

treinamento de CrossFit (-p-valor 0,019). Os lesionados apresentaram tempo médio 

de pratica de atividade física maior 10,5± 4,7 meses, contra 8,8± 7,5 meses para os 

pacientes que não lesionaram. 

 

Lisboa et al (2015) apresentaram um estudo descritivo transversal, em uma 

amostragem de 58 homens e 37 mulheres com média de idade de 26,6 anos. Os 

dados do estudo foram obtidos através de um questionário preparados pelos 

autores, e a sua forma de aplicação aconteceu de forma online, durante a 

competição Monstar Games Brasília. Segundo dados relatados no artigo, em um 

total de 95 pessoas 25 responderam que já sofreram pelo menos um tipo de lesão 

relacionada à pratica de CrossFit, sendo 14 homens e 11 mulheres. Os locais em 

que se observou uma maior incidência de lesões foi o ombro, seguido pelo joelho e 

MMSS. Outros locais que foram relatados lesões, foram os punhos, cintura pélvica e 

lombar. Proporcionalmente, os problemas físicos foram mais dominantes em 

mulheres. 

 

Com o objetivo de determinar taxas de lesões em praticantes do CrossFit, 

Weisenthal et al (2014), utilizou método de estudo de forma transversal, através de 

uma pesquisa eletrônica, no período de outubro de 2012 a fevereiro de 2013. Um 

total de 386 pessoas foram consideradas aptas para a pesquisa. Todas elas 

possuíam mais de 18 anos. Grande parte da população participante, treinava há 

mais ou menos 6 meses, de 30 a 60minutos por sessão e tinham de 2 a 3 dias de 

descanso por semana. Foi relatado no artigo que 75 participantes (19,4%) haviam 
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sofrido algum tipo de lesão em decorrência do treinamento de CrossFit, 6 meses 

antes de responderem essa pesquisa. Desse total, 63 praticantes apresentaram uma 

única lesão (84%), 10 obtiveram 2 tipos de lesões (13,3%) e 2 sofreram 3 lesões 

(2,7%). Cinco participantes não expuseram seu sexo, por isso 381 participantes 

foram aptos à análise do número de lesões com base no sexo, em que os homens 

eram consideravelmente mais propensos a se lesionar do que as mulheres. E as 

partes do corpo que obtiveram uma maior incidência de lesões, foram o ombro 

(21/84), seguido pela parte inferior das costas (12/84) e joelho (11/84). 

 

Examinando de forma epidemiológica os fatores de risco e as lesões em atletas de 

CrossFit, Montalvo et al (2017), utilizou um questionário, onde as pessoas que 

participaram desse estudo deviam responder a quantidade, a localização da lesão e 

a exposição aos exercícios nos seis meses anteriores. Quatorze filiais da CrossFit 

foram convidadas para participar desse estudo, porém apenas quatro concordaram 

participar.  Um total de 191 atletas das filiais completaram a pesquisa. Cinquenta 

dos 191 relataram que sofreram algum tipo de lesão nos últimos 6 meses. A taxa de 

incidência descrita de lesão foi igual a 2,3 lesionados/1000 horas de participação. 

Além disso, homens e mulheres apresentaram domínio de lesões parecidos.  Além 

dos 50 participantes que expuseram pelo menos uma lesão nos últimos seis meses, 

12 relataram mais de uma lesão durante esse período. As regiões mais comumente 

lesionadas foram o ombro (14/62), joelho (10/62) e a parte inferior das costas (8/62). 

 

Summitt et al (2016) estabeleceram um estudo que investigou as particularidades do 

treinamento e dos praticantes que poderiam provocar a ocorrência de lesões no 

ombro. A pesquisa ocorreu de março 2015 a julho de 2015. O questionário continha 

questões relacionadas a lesões e dados do treinamento dos últimos 6 meses. Dos 

187 indivíduos que participaram da pesquisa, 156(83%) já praticavam CrossFit a 

mais de um ano, 16 (9%) tinham pelo menos 1 ano e 15 (8%) praticaram por 6 ou 

menos meses. A média do IMC dos entrevistados foi de 25,1 kg/m2. Dos 187 atletas 

que concluíram o estudo, 44 (23,5%) declararam que sofreram lesões no ombro.  

Somente uma pessoa relatou que precisou de intervenção cirúrgica. Trinta e três dos 

44 participantes lesionados culparam seus ferimentos a uma causa especifica, 

incluindo a forma imprópria (n=11, 33,3%), peso muito pesado (n=4,12,1%), fadiga 
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(n=6, 18,2%), falta de orientação (n= 1,3%) e agravamento de um lesão anterior 

(n=11, 33,3%). 

 

Jan et al (2016) teve como objetivo avaliar o perfil, história esportiva, rotina de 

treinamento e presença de lesões entre atletas do CrossFit. Seus dados foram 

coletados no período de maio de 2015 a julho 2015, através de questionário 

eletrônico, que tinham como critérios de inclusão dados demográficos, nível de estilo 

de vida sedentário no trabalho, histórico de práticas de exercícios físicos antes do 

início do CrossFit, e se os participantes sofreram ferimentos enquanto praticavam a 

modalidade. Em um total de 566 participantes, 243 mulheres (42,9%) e 323 homens 

(57,1%).  A idade média dos atletas era de 31,4 anos, a altura média foi de 1,71m, o 

peso médio foi de 74,2 e o IMC médio encontrado foi de 25,1 kg/m2. Boa parte dos 

entrevistados (58%) narraram que seu trabalho era basicamente sedentário. 35 

indivíduos (6,2%) praticavam algum tipo de atividade física antes de iniciarem 

CrossFit. Relacionados a lesões, 176 entrevistados (31,0%) contaram que sofreram 

algum tipo de lesão enquanto fazia o CrossFit. Segundo os autores, não houve uma 

diferença significativa na existência de lesões relacionadas ao sexo ou a idade. 

  

A seguir, mostraremos uma tabela com os dados discorridos anteriormente de cada 

estudo. 

 

ESTUDO Nº 

VOLUNTÁRIO

S 

FAIXA 

ETÁRIA 

MÉDIA 

SEXO MÉTODO PERIOD

O DE 

TREINAM

ENTO 

(MÉDIA) 

RESULTADOS 

 

Hak et al 

(2013) 

    132 32,3 anos 93 H 

39 M 

Questionário 18,6 

meses 

    3,1 

feridos/1000 

horas de treino 

Xavier e 

Lopes (2017) 

     137 31,1 anos 77 H 

60 M 

Questionário 9,7 

meses 

56,2 % 

lesionados 

Lisboa et al 

(2015) 

      95 26,6 anos 58 H 

37 M 

questionário  

 - 

Ombro, joelho e 

MMSS (locais 

mais afetados) 

Weisenthal 

et al (2014) 

 

 

     386  

   - 

 

  - 

Pesquisa 

eletrônica 

Maior que 

6 meses 

Ombro, parte 

inferior das costas 

e joelho (locais 

mais afetados) 

Montalvo et      191     2,3 feridos/1000 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A proposta deste estudo consistiu em realizar uma revisão sistemática a fim de 

avaliar a incidência de lesões no CrossFit, identificando as possíveis influências 

desta prática na saúde do praticante, em estudos nacionais e internacionais. Isto 

consistiu num fator limitante tendo em vista que o número de estudos era muito 

pequeno. 

 

A partir dos resultados das pesquisas de Lisboa et al (2015), Montalvo et al (2017), 

Xavier e Lopes (2017) e Weisenthal et al (2014) podemos discutir sobre os índices 

de lesões mais incidentes no CrossFit. Sendo o ombro, lombar e joelhos as partes 

do corpo mais lesionadas no treinamento.  

 

Dando suporte a esses dados Gross e Neviaser (1993, 1991 apud HAK, 2013) citam 

que o alto índice de lesões no ombro deve-se muita das vezes aos movimentos de 

levantamento de peso olímpico, em que a extrema flexão, abdução e rotação 

interna, colocam os tecidos do ombro em perigo de lesão. E ainda, complementa 

dizendo que a alta intensidade e repetições dos exercícios aéreos do levantamento 

de peso olímpico, podem acarretar em uma lesão, em razão da alta quantidade de 

repetição em posição de risco. 

 

Summitt et al (2016), ainda enfatiza em seu estudo que as maiores causas de lesões 

no ombro, são relacionadas a movimentos de ginastica e também pelos movimentos 

de levantamento de peso.  

al (2017) 

 

 

 

   - 

 

 - 

Questionário 

  

 

 

 - 

horas de treino. 

Ombro, joelho e 

parte inferios das 

costas (locais 

mais afetados) 

Summitt et al 

(2016) 

 

    187    

  - 

 

 - 

Questionário 12 

meses 

23,5% (44) 

lesionados 

 

Jan et al 

(2016) 

 

 

   566 

31,4 anos 323 H 

243 M 
Questionário  

  - 

31% (176) 

lesionados 
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Hak et al (2013) explica a alta incidência de lesões lombares responsabilizando o 

uso de cargas altas nos exercícios intensos, com muitas repetições. E a fadiga que 

durante os movimentos do CrossFit, com muitas repetições em alta velocidade, pode 

acarretar na má realização do movimento, gerando tensão e forças anormais em 

toda a coluna torácica e lombar. 

 

Outro fator que foi destacado ao analisarmos os estudos foi o tempo de descanso 

em que um praticante de CrossFit deve respeitar. Xavier e Lopes (2017) apontou em 

seu artigo que a maior parte de atletas que sofreram lesões treinavam mais de 3 

vezes por semana. É necessário que para ter uma recuperação integral, se faz 

primordial que os músculos, tendões e articulações tenham um tempo de repouso. 

 

Quando se compara o número de lesões, com o sexo dos entrevistados, ocorrem 

algumas divergências. Weisenthal et al (2014) explica que praticantes do CrossFit 

do sexo masculino tem a propensão a se lesionar mais regularmente do que atletas 

do sexo feminino. Segundo ele um fator que pode explicar esse dado, é o fato de 

mulheres são mais propensas a buscar ajuda do treinador.  

 

Contribuindo com esta temática, Xavier e Lopes (2017) em seu estudo também 

conclui que praticantes de CrossFit do sexo masculino com média de idade de 30,5 

anos tiveram mais lesões musculoesquelética do que as mulheres de mesma faixa 

etária.  

 

Contudo, após ampla revisão bibliográfica, partindo de princípios anátomo-

fisiológicos, indicam que as mulheres seriam mais vulneráveis, devido ao fato de 

possuírem menor massa muscular e maior ângulo Q em comparação com o sexo 

masculino (POLLOCK, 1998). 

 

De acordo com American College of Sports Medicine- ACSM, o consumo de álcool, 

influencia negativamente na força muscular, potencia, resistência muscular, a 

velocidade e a resistência cardiovascular. Isso se dá, devido ao comprometimento 

da unidade funcional contrátil da musculatura após a pratica de exercícios, 

dificultando a regeneração muscular, dessa maneira aumentando o risco do 
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participante de CrossFit sofrer uma lesão. Xavier et al (2017) ainda destaca que 

68,8% das pessoas que praticam essa modalidade e contaram terem tido algum tipo 

de lesão, fazem uso de bebidas alcoólicas. 

 

Outra prática de consumo de substancia, que é prejudicial a saúde e que pode 

contribuir para a ocorrência de lesão é o tabagismo. O consumo de cigarro causa 

uma menor capacidade aeróbia, comparado aos adeptos de atividade física não 

fumantes. Xavier et al (2017) cita que o consumo dessas drogas provocam fraqueza 

diminuição da capacidade dos volumes pulmonares, aumento do gasto energético 

durante a atividade física e fraqueza muscular, podendo dessa maneira ajudar na 

ocorrência de possíveis lesões. 

 

Vale destacar que o número de lesões que ocorrem na pratica de CrossFit, muitas 

das vezes são semelhantes quando comparadas como outras atividades físicas e 

esportes. Sprey et al (2015), destaca em seu estudo que, números parecidos foram 

encontrados quando se comparou a quantidades de lesões em atividades de 

condicionamento físico como a musculação, corrida e triátlon. Hak et al (2013) 

enfatiza que o número de lesões que ocorrem durante o treinamento de CrossFit, é 

muito parecido aos relatados na literatura de esportes, como o levantamento de 

peso e ginastica. A incidência de lesões é menos quando comparado à esportes de 

contato como o Rugby. 

 

Sousa e Nilstad (2013, 2010 apud JAN, 2016), ao compararem as taxas de lesões 

dos praticantes de CrossFit com os de Futebol, observaram que a incidência de 

lesões no futebol é quase o dobro do que é relatado no CrossFit. 

 

Summitt et al (2016) destaca em seu estudo que as informações narradas sobre as 

lesões no estudo, foi de forma auto relatadas, o que poderia inserir erro para 

possíveis diagnósticos incorretos da gravidade da lesão. 

 

O CrossFit é um esporte em que o praticante sempre busca melhorar suas marcas e 

aumentar a carga de peso. Montalvo et al (2017) sugere que com a melhora no nível 

de habilidade e força, os praticantes de CrossFit avançam para movimentos mais 
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dificultosos e cargas mais pesadas, essa progressão para exercícios físicos mais 

complexos, pode ser tornar um fator importante, quando não executado de forma 

correta, para o surgimento de possíveis lesões. Neste caso, a presença do treinador 

pode evitar a lesão, auxiliando o atleta a escolher a carga adequada e a quantidade 

de repetições necessária para o exercício de acordo com a individualidade do aluno 

(WEISENTHAL, 2014)   

 

Contudo, Weisenthal et. al (2014) salienta para que o número de lesões à 

praticantes dessa modalidade sejam reduzidas, é importante a realização de 

movimentos e gestos esportivos corretos, pois é uma rotina de treino complexa e 

que é feita até a exaustão e por isso que é de fundamental importância a presença 

de um profissional e/ou de um instrutor qualificado, pois a sua falta esta 

correlacionada a uma maior ocorrência de lesões.        

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Na literatura nacional ainda são poucos os estudos bem traçados que analisam o 

risco de lesões no CrossFit, pois se trata de uma modalidade esportiva muito nova 

no Brasil. A maioria dos estudos revisados são de fora do país, encontramos 

algumas pesquisas e relatos descritos através de questionários, que mostram alguns 

fatores que podem influenciar no aumento do número de lesões. As regiões do 

corpo mais afetadas são, o ombro, joelho e região lombar. A falta de um 

acompanhamento profissional qualificado, pode ser determinante quando se trata de 

prevenção de lesões. Como já visto no presente estudo, a alta carga de peso, o 

grande número de repetições, a alta intensidade dos exercícios são exemplos que 

podem colocar em risco a integridade dos praticantes. O tempo de descanso não 

respeitado por um praticante, também pode se tornar um agravante. Vale salientar 

que em alguns esportes o índice de lesões são muito semelhantes ao encontrado no 

CrossFit.  

 

Portanto, sugere-se que estudos envolvendo as lesões no CrossFit, sejam 

realizados para se obter melhores evidências para que não só tenhamos um melhor 
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visualização do cenário do risco lesões dessa modalidade como também obter 

conhecimento para atuar de forma preventiva nesse esporte.  
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