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Reconhecimento 
pelo bom trabalho

Alejandro Domínguez W-S
Presidente da CONMEBOL 

Mais cedo ou mais tarde, o bom trabalho é reconhecido. 
Refiro-me neste momento ao excelente trabalho da 
Comissão Médica da CONMEBOL e das equipes médicas das 
Associações e clubes ao longo da pandemia de COVID-19, 
cujo fim parece vislumbrar-se no horizonte. Os excelentes 
resultados dos protocolos sanitários e a intensa campanha 
de vacinação promovida pela CONMEBOL foram decisivos 
para fechar um histórico acordo de cooperação com o 
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados 
Unidos. Este acordo visa a promoção conjunta da saúde e 
hábitos saudáveis, no âmbito de eventos esportivos e com a 
participação de figuras reconhecidas.

Este reconhecimento acrescenta-se ao alcançado pelo 
trabalho da Comissão Médica da CONMEBOL no âmbito 
científico e acadêmico, através da publicação de um artigo 
na prestigiada revista especializada Sports Medicine. 

No entanto, o maior reconhecimento do trabalho contra o 
COVID-19 tem sido, sem dúvida, a confiança de milhões de 
torcedores sul-americanos, o apoio de Associações e clubes, 
o apoio de patrocinadores e empresas associadas e o 
relacionamento construtivo com autoridades e instituições 
públicas em dez países. Foi isso que permitiu que nossos 
torneios continuassem sem mudanças de formato e sem 
afetar sua atratividade e competitividade. 

Quando tudo indica que o último dia da pandemia se 
aproxima, é fundamental não baixar a guarda. Não mais 
no sentido de continuar a aplicar protocolos ou restrições, 
esses dias acabaram, mas sim de tirar lições de um 
momento singularmente complexo e difícil, com a ideia de 
que uma nova emergência -que esperamos nunca venha- 
não nos surpreenda sem termos aprendido muito mais do 
que sabíamos antes. 

Para esta tarefa é crucial esta publicação, que conta 
ainda com uma forte presença do extraordinário trabalho 
desenvolvido no contexto da pandemia de COVID-19.

Ao longo deste ano, o trabalho conjunto com a UEFA foi 
reforçado com a realização de três competições conjuntas: a 
Finalíssima (jogo disputado em Londres entre as seleções da 
Argentina e da Itália), a Intercontinental Sub20 (no Uruguai) 
e a Final Four Futsal (desenvolvida em Argentina). Em cada 
uma dessas competições, foram estabelecidos espaços de 
diálogo e encontros entre as áreas antidopagem de ambas 
as confederações, promovendo o trabalho conjunto e 
gerando a troca de conhecimentos e experiências.

É que, felizmente, no caso deste órgão da CONMEBOL, o 
urgente em nenhum momento ofuscou ou deslocou o 
importante. 

Muito obrigado.



7

Uma tarefa 
cada vez mais 
importante

Como ex-jogador de futebol profissional, sei muito bem 
que os anos em que acontecem Copas do Mundo, como 
2022, são únicos, muito especiais. Os calendários são 
apertados, as competições são ajustadas, as pausas e 
descansos são comprimidos e há uma superexigência 
do físico do atleta. Isso afeta tanto os jogadores de 
futebol que participam da Copa do Mundo quanto os 
que não participam. Nessas circunstâncias, o trabalho 
das equipes médicas dos clubes e associações torna-
se ainda mais crucial, pois é fundamental ter extremo 
cuidado para evitar desgastes excessivos ou mesmo 
lesões fora de competição. 

O fato de estarmos saindo de uma pandemia aumenta 
a importância do trabalho médico. É preciso que 
caminhemos para uma total normalização e nesse 
caminho a orientação dos profissionais médicos 
será fundamental. O melhor aliado de uma comissão 
técnica e de uma equipe profissional é a equipe 
médica, que fornece conhecimento científico e 
critérios de planejamento para proteger a integridade 
dos jogadores e manter sua competitividade. 

Com relação à Unidade Antidopagem, o percentual 
de casos de Resultados Analíticos Adversos (RAA) 
na CONMEBOL tem se mantido em 0,1%, em relação 
ao total de amostras coletadas. Isso acontece pelo 
terceiro ano consecutivo, o que reflete o enorme 
trabalho que vem sendo feito com o Plano Educacional 
Antidopagem, atingindo um total de 3.084 pessoas 
em 2022. Em comparação com o ano anterior, esse 
número representa um aumento de 88% no alcance 
de jogadores e membros da comissão técnica, por 
meio de palestras educativas antidopagem. 

Com o aumento das competições femininas, 25% de 
todas as amostras recolhidas durante o ano são de 
atletas femininas, o que podemos entender como 
uma resposta da Unidade Antidopagem ao forte 
crescimento do futebol feminino.

Tenho certeza que o conteúdo desta revista será 
muito útil para todos vocês, profissionais da medicina 
que atuam no futebol. Vocês formam um grande time, 
no qual não há diferenças entre clubes ou países. A 
experiência dos torneios do nosso continente, o 
trabalho da Comissão Médica da CONMEBOL, as 
estatísticas e dados, estão a serviço de todas as 
Associações, porque o objetivo mais importante é 
contribuir para melhorar o futebol sul-americano, 
tornando-o mais competitivo. 

Muito obrigado.

Nery Pumpido
Secretário Geral Adjunto Futebol / 
Diretor de Desenvolvimento

Tempo 
de análise

Embora a pandemia não tenha sido declarada 
oficialmente o fim da pandemia, o ano de 2022 
registrou uma redução drástica no número de casos 
de COVID-19 em todo o mundo. Praticamente todas 
as restrições existentes foram levantadas e a vida em 
todas as áreas, incluindo a esportiva, voltou a caminhar 
para a normalidade. Claro que isso representa um 
alívio para todos. E também nos permite analisar com 
mais calma o que aconteceu naqueles meses mais 
complicados, quando tudo era incerto e imperava a 
confusão.

Para a ciência - e para a ciência médica em particular 
- chegou o tão esperado momento de trégua para 
estudar com atenção a pandemia que a Humanidade 
acaba de atravessar. No nosso caso, cabe-nos tirar 
conclusões e lições de um momento extremamente 
difícil que, esperemos que não aconteça, poderá voltar 
a acontecer no futuro. 

Para a CONMEBOL é uma honra cujos protocolos 
sanitários sejam objeto de estudo nos mais 
prestigiados âmbitos científicos. A revista especializada 
em medicina esportiva, Sports Medicine, uma das 
publicações mais respeitadas do mundo, cedeu 
espaço de destaque para uma matéria dedicada aos 
protocolos de prevenção da COVID-19 e à campanha 
de vacinação da CONMEBOL.

As revistas científicas de primeira linha propõem os 
artigos submetidos a rigorosa análise e revisões 
técnicas e científicas antes da publicação. Sports 
Medicine é uma publicação da empresa americana 
Springer Publishing, especializada em livros e revistas 
acadêmicas com sede em Manhattan, Nova York. 

A obra publicada tem como eixo a CONMEBOL Copa 
América, um dos primeiros torneios internacionais 
a recomeçar em seu formato original desde o início 
da pandemia de COVID-19. As equipes concorrentes 
contaram com a participação de jogadores de ligas de 
mais de 30 países. As equipes se reuniram em quatro 

Dr. Osvaldo Pangrazio 
Presidente da Comissão Médica e Diretor da 
Unidade Antidopagem CONMEBOL

cidades brasileiras em junho e julho de 2021, durante 
um período de alta transmissão do vírus.

Temos o prazer de informar, além de um aumento 
de 10% nos controles direcionados, em relação 
ao ano anterior, isso responde a um aumento na 
investigação e inteligência da Unidade Antidopagem 
da CONMEBOL, com monitoramento contínuo de 
jogadores em todas as competições, gerando um 
sistema de monitoramento que permite identificar 
os jogadores que se destacaram em suas equipes e 
que podem ter maior risco de cometer uma infração 
antidopagem.

Conseguimos coletar um total de 2.927 amostras 
transportadas com segurança para os laboratórios de 
Colônia – Alemanha e UCLA – Los Angeles EUA. 

Houve um aumento de 88% no número de Solicitações 
de Autorização de Uso Terapêutico (AUT) recebidas e 
gerenciadas, em relação ao ano de 2021.

Por último, a Unidade Antidopagem tem assumido uma 
importante aposta na investigação, com o investimento 
no armazenamento de amostras antidopagem por 
um período de 10 anos, salvaguardando 17,5% de todas 
as Amostras Armazenadas no corrente ano.

Esta publicação da CONMEBOL é uma contribuição 
a essa análise necessária de que falamos no início. 
Esperamos que seu conteúdo nos ajude em nosso 
trabalho para alcançar a convergência entre a ciência 
médica e o esporte. 

Muito obrigado. 
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Comissão MédicaPrimera Parte: Comisión Médica

Fim da Pandemia 
de COVID-19 
no Futebol 
Sul-Americano?

Protocolos de recomendação médica foram criados 
com o objetivo de prevenir o contágio e a propagação 
do vírus COVID-19, garantindo a saúde de todos 
os participantes dos torneios organizados pela 
CONMEBOL, recomendando medidas de saúde e, por 
sua vez, controles foram realizados por meio de testes 
de detecção do vírus COVID-19.

Os protocolos de Recomendações Médicas foram 
orientações específicas, que foram adaptadas de 
acordo com a realidade sanitária de cada país-sede, 
levando em consideração os protocolos sanitários 
locais, a duração do evento e as disposições das 
Operações da CONMEBOL.

Evolução dos Protocolos de Recomendação 
Médica 2020 – 2022

     A CONMEBOL torna-se a primeira organização 
civil do mundo a realizar uma vacinação que 
beneficiou milhares de famílias nos 10 países. 

     É criada a Comissão CONMEBOL COVID-19.

  No mês de setembro, as competições da 
CONMEBOL Sudamericana e da CONMEBOL 
Libertadores sob rigoroso controle de: temperatura, 

    Retomam-se os torneios curtos, sob controle de 
testes RT-PCR para detecção da COVID-19, de 72 em 
72 horas. 

   A partir de maio, avança-se com o plano de 
testes para torneios curtos sugerido pela Comissão 
CONMEBOL COVID-19, que consiste na realização de 
testes RT-PCR, incorporando o ANTÍGENO, para a 
detecção do COVID-19.

      Acompanhamento do calendário vacinal completo 
contra a COVID-19.

      A bolha sanitária é liberada.

           No mês de agosto, os Peritos Médicos da Comissão 
CONMEBOL COVID-19, após analisar o relatório sobre 
os protocolos COVID-19 realizados antes e durante 

testes RT-PCR até 72 horas antes do jogo, uso 
obrigatório de máscara.  

     Recomenda-se acompanhamento médico 
constante para possíveis sintomas em toda a 
delegação e por sua vez. 

     Bolha de saúde fechada para toda a delegação.

as competições oficiais da CONMEBOL realizadas 
em 2021 e 2022 e, após estudar os relatórios da 
OMS e outras publicações científicas concluíram por 
isentar, a partir daquele momento, a obrigatoriedade 
de coleta de RT-PCR e/ou amostras de antígenos 
para detecção de COVID-19, nas competições da 
CONMEBOL, permanecendo a mesma por decisão 
e de acordo com o correspondente necessidade 
indicada pelo Médico do Clube.

      Até outubro, o uso de máscara permanece 
obrigatório de acordo com a atualização do 
protocolo de recomendações médicas 
da CONMEBOL.

2020

2021

2022
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Evento CONMEBOL
Libertadores 
Femenina 2020

CONMEBOL
Libertadores 
Futsal 2020

CONMEBOL
Copa América 
2021

CONMEBOL
Fútbol Playa 
Eliminatorias 
Mundial

CONMEBOL
Libertadores 
Femenina 2021

CONMEBOL
Copa América 
Futsal 2022

Mês mar - 21 mai -21 jun - 21 jun - 21 nov - 21 jan - 22

POSITIVOS 9 11 1010 0 5 15

NEGATIVOS 2783 1089 27762 1373 4377 1011

POSITIVOS 0,3 1 3,5 0 0,1 1

NEGATIVOS 99,7 99 96,4 100 99,9 99

TOTAL 2.792 1.100 28.772 1.373 4382 1.026

CONMEBOL
Libertadores 
Sub 20 2022

CONMEBOL Sub 17 
Femenina 2022

CONMEBOL Sub 20 
Femenina 2022

CONMEBOL Copa 
América Fútbol Playa 
2022

CONMEBOL
Libertadores Futsal 
Femenina 2022

CONMEBOL
Copa América 
Femenina 2022

fev - 22 mar-22 abr - 22 mai - 22 jun - 22 jul - 22

19 6 0 3 5 90

1932 2452 2617 1402 1010 4528

0,9 0,2 0 0,1 0,5 1,9

99,1 99,8 100 99,9 99,5 98,05

1.951 2.458 2.617 1.405 1.015 4.618

Epidemiologia da COVID-19 em competições 2020 – 2022 

% de resultado positivo al virus COVID-19 por Torneo

mar - 21 abr - 21 may - 21 jun - 21 jul - 21 ago - 21 sept - 21 oct - 21 nov - 21 dic - 21 ene - 22 feb- 22 mar - 22 abr- 22 may- 22 jun- 22 jul- 22

0,3

1

3,5

0
0,1

1 0,9
0,2

0
0,1

0,5

1,9

Torneios 2022 
conclusões

Durante o ano de 2022, o protocolo da CONMEBOL 
para o Covid-19 foi modificado, mudanças que foram 
adaptadas às considerações das regulamentações 
sanitárias globais e respeitando as regulamentações da 
autoridade sanitária de cada país.

O público voltou aos estádios sem nenhum tipo de 
restrição, porém, as regras básicas de segurança foram 
mantidas.

COVID-19 nas competições oficiais da 
CONMEBOL 2022

O controle da Covid-19 foi realizado nas seguintes competições organizadas pela CONMEBOL e somente entre 
as delegações, árbitros e funcionários da CONMEBOL. As competições desenvolvidas durante o ano de 2022 
neste formato foram: 

 CONMEBOL Copa América Futsal, mês de janeiro, em Assunção, Paraguai.
 CONMEBOL Libertadores Sub20, mês de fevereiro, em Quito, Ecuador.
 CONMEBOL Sub17 femenino, mês de março, em Montevidéu, Uruguai.
 CONMEBOL Sub20 femenino, mês de abril, Viña del Mar, Chile.
 CONMEBOL Copa América Fútbol Playa, mês de maio, em Assunção, Paraguai.
 CONMEBOL Libertadores Futsal, mês de junho, em Cochabamba, Bolívia.
 CONMEBOL Copa América Femenina, mês de julho, em Bucaramanga, Cali e Armênia, Colômbia.
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Nestas competições foram realizados um total 
de 15.090 testes para detecção da Covid-19 e 
foram detectados 138 (0,9%) casos positivos, que 
se distribuem de forma diferenciada segundo as 
competições. A Figura 1 mostra os testes realizados 
em cada competição e a Figura 2 mostra o número 
absoluto de casos positivos; a incidência variou de um 
evento para outro, embora tenha sido na CONMEBOL 

Copa América femenina onde o percentual foi maior, 
chegando a 1,9% de casos positivos, possivelmente por 
ser inverno. Na Copa América Futsal o percentual de 
casos positivos foi de 1%, na CONMEBOL Libertadores 
sub20, 0,9%, CONMEBOL Libertadores Futsal o 
percentual foi de 0,5% e nas demais competições os 
números variaram entre 0,1% e 0,2% (Figura 3).

Figura 1 - Teste Covid-19 Realizado

Figura 3 - Teste Covid-19 Porcentagem de casos positivos

Figura 2 - Teste Covid-19 Casos Positivos
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Impacto regional

A CONMEBOL e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidos assinaram um 
Memorando de Entendimento em Washington na quinta-feira, 8 de setembro, para promover diversas iniciativas 
em prol da saúde pública, como a vacinação contra a COVID-19.

O médico Osvaldo Pangrazio, presidente da Comissao 
Médica da CONMEBOL, destacou que as medidas 
da organização durante o pior da pandemia não 
se limitaram apenas aos torneios. “Desde o início 

da pandemia, protegemos toda a comunidade do 
futebol sul-americano, sendo cautelosos, inteligentes 
e desenvolvendo protocolos que tiveram uma 
porcentagem muito alta de eficácia”.

A CONMEBOL e os 

Estados Unidos assinaram 

um acordo para promover 

a saúde pública

CONMEBOL comprometida 
con la Salud Pública 
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Lesões

Já se passaram sete anos desde que começamos 
a coletar informações sobre lesões durante as 
competições oficiais da CONMEBOL. Inicialmente, 
começamos com as competições fechadas, que 
eram mais fáceis de monitorar e de acompanhar os 

jogadores afetados. Agora, pela primeira vez, incluímos 
nesta revista duas competições abertas, a CONMEBOL 
Libertadores 2022 e a CONMEBOL SUDAMERICANA 
2022, ambas para homens, com um acompanhamento 
completo desde o início até o final. Ao mesmo tempo, 

Preâmbulo 

Epidemiologia das lesões em competições 
oficiais da CONMEBOL
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Durante o ano de 2022, além da CONMEBOL Sudamericana e da CONMEBOL Libertadores, foram realizadas 
diferentes competições de futebol e futsal. Fazemos um resumo da epidemiologia das lesões em cada 
uma delas.

Realizada entre 1 e 19 de março em Montevidéu, Uruguai.
26 partidas foram disputadas com 10 equipes, e oito lesões foram registradas (Tabela 2).

Competições oficiais da CONMEBOL 2022, panorama epidemiológico das lesões

CONMEBOL Sub17 Femenina

Tabela 2 - CONMEBOL Sub17 Lesões Femininas

Diagnóstico Localização Lado

Distensão Tornozelo Esquerdo

Concussão com perda Cabeça -

Distensão m. reto anterior Direito

Deslocamento Cotovelo Esquerdo

Fratura Rádio e cúbito Direito

Contusão Ombro Esquerdo

Contusão Rosto Direito

Ruptura do menisco externo Joelho Direito

Realizado em Quito, Equador, entre 5 e 20 de fevereiro, 12 clubes participaram e jogaram 22 partidas. Contamos 
20 lesões, 40% das quais foram lesões nas coxas.

CONMEBOL Libertadores Sub20

Realizado em Assunção, no Paraguai, de 29 de janeiro a 6 de fevereiro, registrando três lesões (Tabela 1).

CONMEBOL Copa América Futsal 2022

Tabela 1 - CONMEBOL Copa América Futsal 2022 Lesões

Diagnóstico Localização Lado

Lesão muscular Coxa: m. bíceps femural Direito

Distensão Tornozelo Esquerdo

Distensão Joelho: Ligamento Colateral Medial Direito

as lesões sofridas no resto das competições da 
CONMEBOL foram coletadas. Tem sido um trabalho 
delicado que tem exigido a participação de muitas 
pessoas, e gostaríamos de agradecer o esforço e o 
cuidado com que têm trabalhado.

Mas não devemos ficar por aqui. Sabemos e temos 
muitas informações sobre a frequência das lesões, a 
localização e o diagnóstico de muitas delas. Mas há 
necessidade de uma melhor coordenação e unificação 
da terminologia. Às vezes, diagnosticar corretamente 
uma lesão requer esperar alguns dias para que o 
médico da equipe estabeleça o diagnóstico exato com 
um prognóstico de lesão e seria interessante ter uma 
imagem da lesão ou outros exames complementares 
que sejam considerados. Isso dará um valor definitivo 
à nossa tarefa, pois será possível divulgar, publicar, 
nossa experiência no mundo do esporte.

O gerenciamento de dados é feito com respeito e 
seguindo todas as regras estabelecidas pelo código 
de ética e com a privacidade exigida pelas leis 
internacionais, ninguém se aproveita ou utiliza essas 
informações, mas para fazer um trabalho científico é 
necessário que os dados sejam exatos e confiáveis e 
podem ser apresentados à comunidade médica e ao 

mundo do esporte que desejam e precisam 
acessá-los.

A CONMEBOL tem uma oportunidade única no mundo 
do futebol de estudar as lesões em um continente 
formado por apenas dez federações, com uma forte 
presença futebolística, com um desenvolvimento 
muito forte e de ponta do futebol feminino, e com 
muitas e variadas competições que são disputadas 
com níveis de altitude e com climas muito variados.

Nosso objetivo na nova temporada é continuar 
realizando uma coleta de dados confiável, utilizando 
os mesmos conceitos e uma novidade será 
acompanhar, por pelo menos uma semana, a evolução 
dos jogadores afastados de campo para ter a certeza 
do diagnóstico e fazer um prognóstico das lesões 
sofridas.

Se conseguirmos, será mais um exemplo de que 
a CONMEBOL “acredita grande”, uma verdadeira 
educação continuada e uma contribuição para a 
medicina do futebol.

10 equipes, começou em 6 de abril e terminou em 24 de abril, uma competição de 26 partidas na qual foram 
registradas 9 lesões (Tabela 3).

CONMEBOL Sub20 Femenina

Tabela 3 - CONMEBOL Sub20 Lesões Femininas

Diagnóstico Localização Lado

Contração muscular M. tríceps sural Esquerdo

Fratura Pulso Esquerdo

Lesão muscular Coxa: m. quadríceps Direito

Artralgia Joelho Direito

Traumatismo Rosto: ocular Direito

Contusão Cotovelo Direito

Contusão Pulso Esquerdo

Contusão Tornozelo Direito

Contusão Tornozelo Direito

Realizado entre 24 de setembro e 2 de outubro de 2022, em Buenos Aires  Argentina e com a participação de 12 
clubes da CONMEBOL. Foram registradas 7 lesões em 32 jogos, envolvendo 252 jogadores e comissão técnica 
(Tabela 4).

CONMEBOL Libertadores Futsal
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Tabela 4 - Lesões futsal da CONMEBOL Libertadores

Diagnóstico Localização Lado

Distensão Tornozelo Esquerdo

Distensão Tornozelo Direito

Distensão Joelho Direito

Deslocamento 5º dedo da mão Direito

Fratura Maxilar -
Contusão Perna Direito

Contusão Pulso Direito

Tabela 5 - Lesões CONMEBOL Libertadores Femenina

Total de lesões Lesões graves

8 3

Lesões por jogo 0,25 0,1

lesões por 1.000 min jogo 2,8 1

Realizada em Quito de 13 a 28 de outubro. 
Resumo da CONMEBOL Libertadores Femenina (32 partidas)

CONMEBOL Libertadores Femenina
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CONMEBOL Sudamericana 2022:
resumo epidemiológico das lesões

Pela primeira vez, a Comissão Médica da CONMEBOL 
monitorou toda a CONMEBOL Sudamericana e a 
CONMEBOL Libertadores 2022. 

O sistema tem permitido um acompanhamento 
das partidas durante as diferentes fases. 

A final foi disputada em 1º de outubro de 2022 na 
cidade de Córdoba, Argentina, vencida pela equipe 
equatoriana Independiente del Valle, de 2 a 0 contra 
o São Paulo FC.

Um total de 69 lesões foi registrado, seis jogadores 

foram retirados de campo, dos quais três foram 
tratados no hospital.

Houve 0,25 lesões por partida ou 2,85 lesões por 
1.000 minutos jogados. 

As lesões graves eram de 0,16 por partida ou 1,8 por 
1.000 minutos jogados.
0,02 jogadores foram retirados por partida ou um 
jogador a cada 5 partidas ou 0,25 jogadores a cada 
1.000 minutos jogados, o que representa um jogador 
a cada quatro partidas.

A maior freqüência de lesões ocorreu na coxa (23) relacionada a lesões musculares, seguida pela cabeça (16), pé 
e tornozelo (11), perna (8), tronco (5), joelho (3), ombro (2) e quadril (1).

Localização de ferimentos

Figura 1 - Diagnóstico das lesões
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Foram contadas 25 contusões e 21 lesões musculares seguidas, entorse de tornozelo (5), ferimentos cortantes 
(5), duas concussões, uma distensão de joelho, uma ruptura do LCA, uma luxação do ombro e uma fratura do 
osso nasal.

Diagnóstico das lesões

Relatório da 
CONMEBOL 
Sudamericana
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Figura 2 - Localização das lesões

0
Cabeça Tronco Ombro mão/

pulso
Pélvis Hip Muslo Joelho Pperna Tornozelo

/pé

25

20

15

10

5

As duas concussões foram levadas para o hospital.

Novamente, as lesões mais frequentes foram as 23 musculares que ocorreram na coxa em 15 ocasiões e 4 
na perna, sem identificar as outras 4. Os músculos mais acometidos foram os isquiotibiais (5 ocasiões), o m. 
abdutor (?), o m. adutor e o m. reto anterior, e em 4 ocasiões os gêmeos. Em treze ocasiões o músculo lesado 
correspondia ao lado direito e em sete ao esquerdo.

Houve 31 feridos na primeira parte e o mesmo número na segunda.

Minuto no qual aconteceu a lesão

Figura 3 - Tempo de lesão
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Relatório da CONMEBOL 
Libertadores

Lesões CONMEBOL Libertadores 2022: 
resumo da epidemiologia das lesões

Diagnóstico das lesões registradas 

Pela primeira vez foi possível rastrear as lesões na 
CONMEBOL Libertadores desde a fase inicial até a final 
disputada em 29 de outubro de 2022 em Guayaquil.

Um total de 79 lesões foram registradas em toda a 
CONMEBOL Libertadores desde a fase de arranque.

Seis jogadores foram retirados de campo e três 
precisaram ser levados ao hospital.

As lesões musculares foram as mais frequentes (27). As 27 lesões musculares localizavam-se na coxa não 
especificada (7), o m. isquiotibiais (5), o m. quadríceps (1), o m. bíceps femoral (1), as panturrilhas (7) e o m. sóleo 
(1), o m. adutor (5). Eram 22 no lado direito e 10 no esquerdo. Contusões (26), entorses de tornozelo (6) e entorses 
de joelho (3), lesões (3), rupturas meniscais (2), uma fratura e uma “artralgia” não especificada.

Durante toda a competição, foram registradas 0,3 
lesões/partida; 3,4 lesões por 1.000 minutos de jogo.

Se focarmos nas lesões mais graves, houve 0,18 lesões 
graves por jogo ou 2,1 lesões graves por 1.000 minutos 
de jogo.

0,25 jogadores foram retirados do campo a cada 1.000 
minutos de jogo ou um jogador a cada 4.000 minutos

Localização das lesões registradas

As lesões mais frequentes foram na coxa (19), sendo a maioria lesões musculares, seguidas em frequência por 
lesões na cabeça e face (17), perna (16), tornozelo e pé (13), joelho (5), tronco (4), e depois o ombro e a pelve com 
uma lesão em cada segmento.

Refira-se que nas duas competições encontramos 9 concussões de graus variados, em três ocasiões com 
necessidade de transferência para o hospital.

Figura 1 - Diagnóstico de lesões
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Figura 3 - Tempo de lesão
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Minuto no qual aconteceram as lesões

Uma lesão ocorreu no aquecimento, 46 no primeiro tempo e 28 no segundo tempo.

Figura 2 - Localização das lesões
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Lesões durante as competições de 
futebol feminino da CONMEBOL

Há um número crescente de jogos e competições 
de futebol feminino de todas as idades e com as 
especialidades equivalentes ao futebol masculino. 

Durante o ano de 2022 a CONMEBOL realizou vários 
campeonatos femininos e apresentamos as lesões 
registradas como um todo, sem distinção entre os 
diferentes campeonatos realizados.

Diagnóstico de lesões registradas

Nas competições avaliadas, vale destacar uma concussão com perda da consciência por 30 minutos, um 
golpe de calor, um jogador relatou ter visão turva durante o jogo e outro teve uma lesão na conjuntiva que 
precisou ser avaliada e tratada por um oftalmologista. As contusões (169) destacaram-se pela frequência: 44 
concussões sem perda de consciência e duas com perda de consciência; 39 entorses de joelho e tornozelo; 
29 lesões musculares; 6 lesões faciais e 6 lesões cervicais; 4 feridas, uma delas de mordida; 2 rupturas do 
ligamento colateral externo do joelho; duas tendinites; uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma 
ruptura meniscal e um choque de disco no nível L4-L5. As duas fraturas foram do 5º metatarso e outra fratura 
de costela.

Lesões no 
Futebol Feminino
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Figura 1 - Diagnóstico de lesõesferidas 
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Tabela 6

Diagnóstico de lesões CONMEBOL 2022 competições

Ferimentos 4

Contusão 176

Contusão com perda 2 (uma de 30 min)

Contusão sem 44

Distensão 39

Fraturas 2

LLE 2

Menisco 1

Impacto de disco 1

LCA 1

Tendinite 2

Trauma facial 6

Trauma cervical 6

Lesões musculares 29

Localização da lesão

A localização foi na cabeça e face em 67 ocasiões, das quais foram relatadas pancadas ou ferimentos na boca 
(2), ouvido (1), olho (1) e nariz (1). Além disso, registramos 54 lesões no tronco, que corresponderam a 18 na região 
das costelas, 16 lesões na região lombar, 14 lesões no abdômen e 6 lesões na região cervical.

Também foram registradas 53 lesões no joelho, 46 lesões no tornozelo, 34 lesões nas pernas, 26 lesões na 
coxa, 12 lesões nos pés, 8 lesões no ombro, 7 lesões nas mãos e punhos, incluindo duas lesões no polegar, 5 no 
quadril, 2 no cotovelo e uma lesão no antebraço.

Figura 2 - Localização das lesões
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Tabela 7

Localização das lesões no futebol feminino CONMEBOL 2022

Tronco 54

Cabeça / face 67

Ombro 8

Cotovelo / antebraço 3

Mão / pulso 7

Quadril 5

Coxa 26

Joelho 53

Perna 34

Tornozelo / pé 58

O futebol feminino apresenta um elevado número de lesões registadas, uma elevada percentagem de 
contusões, mas também um elevado número de pancadas, com lesões, na face e na cabeça. Ao que tudo indica 
vamos continuar a analisar na próxima temporada, um número de lesões musculares inferior ao do futebol 
masculino, um maior número de entorses e um elevado número de contusões nas costelas e abdômen.
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Classificação das lesões musculares no início do campo.

Lesões musculares, podemos nos entender?

No futebol competitivo, a tomada de decisão em 
campo diante de uma lesão muscular ou tendinosa é 
difícil e vem acompanhada de forte pressão externa. 
Assim que o jogador sai de campo, ele pensa no 
tempo que ficará ausente, na gravidade da lesão e no 
tratamento que deve seguir. Essas lesões geralmente 
ocorrem durante a competição, então a decisão deve 
ser tomada imediatamente e sem ajuda técnica. 
Lesões musculares requerem um segundo exame, 
após algum tempo, para fazer um diagnóstico preciso 
e conhecer a evolução dos sintomas.

As lesões musculares encontram outro problema, 
a falta de uma linguagem comum, seguindo uma 
classificação adequada e precisa das lesões, com 
valor prognóstico e permitindo seguir o protocolo de 
tratamento mais adequado. 

A atividade física apresenta um alto número de lesões 
musculares em nosso registro, que representam 40% 
de todas as lesões e a maioria delas está localizada 
na coxa. Numa equipe de 25 jogadores, ocorrem 
em média 15 lesões musculares ao longo da época 

com um afastamento médio de 223 dias, sem poder 
participar em 148 treinos ou 37 jogos de competição 
[1][2]. A importância das lesões musculares torna-se 
ainda mais evidente quando comparadas às lesões 
do LCA, pois uma ruptura do LCA ocorre a cada três 
temporadas em uma equipe [3].

No entanto, o diagnóstico de uma lesão muscular 
nem sempre é fácil, a prevenção não é consensual, 
o tratamento é geral e poucos estudos avaliam o 
tratamento mais adequado para cada lesão.

Existem muitos músculos e tendões e cada um tem 
características próprias, tamanho e forma muito 
diversos, e o mesmo músculo tem uma massa 
muscular diferente dependendo do esporte e do 
atleta, por isso não deve incluir todos eles músculos 
e tendões na mesma gaveta. Daí a necessidade de 
estabelecer critérios comuns, apoiados em uma 
classificação lógica que permita que as pessoas falem 
a mesma língua e sigam um protocolo de tratamento. 
Os músculos mais acometidos são os biarticulares 
ou de estrutura complexa (m. adutor magno), com 

contrações excêntricas e fibras musculares tipo 2 de 
contração rápida. Isso explica porque os músculos e 
grupos musculares mais afetados são os isquiotibiais 
e m. bíceps femoral [4][5], seguido do m. reto femoral 
e a cabeça interna do m. gêmeo [4-7].

Reunimos os termos como as lesões musculares foram 
classificadas durante a CONMEBOL Sudamericana 
2022 e CONMEBOL Libertadores 2022, ambos homens, 

vendo que foram muito diferentes e às vezes difíceis 
de entender.

Registramos 27 lesões musculares na CONMEBOL 
Libertadores e outras 21 na CONMEBOL Sudamericana. 
A tabela 8 especifíca como eles foram classificados e 
quantas vezes isso foi feito.

Tabela 8 - Terminologia utilizada nos registros da CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL 
Sudamericana 2022

Termo utilizado Frequência

Cãibra muscular

Cãibra coxa 1

Contração muscular 5

Ruptura do adutor

Ruptura do tendão

Tensão muscular 9

Tensão muscular 4

Alongamento

Fibrilação muscular

Isquiotibiais

Isquiotibiais de grau IIIA

Lesão muscular 11

Lesão coxa superior

Mialgia 4

Muscular 2

Muscular isquiotibiais

Ruptura fibrilar 1

Sobrecarga muscular 2

Encontramos preponderância do lado direito (35 
casos) em relação ao esquerdo (17 ocasiões). Como 
você pode ver na tabela 1, existem todos os tipos de 
lesões e condições. Alguns são confusos, outros são 
difíceis de diagnosticar a campo, como “isquiotibiais 
grau IIIA”, fala-se em “mialgia” que é uma dor muscular, 
a princípio corresponde a todas as lesões musculares, 
às vezes o músculo é confundido com a lesão do 
“músculo isquiotibial”, “isquiotibiais” ou como “lesão da 
parte superior da coxa”. Dentro das patologias também 
existe uma variedade de diagnósticos de quebras 

muscular, fibrilar, passando por “cãibras”, “contratura”, 
“rasgo”, “distensão”, “alongamento” ou “sobrecarga”. 
Fala-se, inclusive, em “fibrilação muscular”, termo que 
não está relacionado a lesões musculares.

É difícil saber com uma primeira inspeção e no campo 
o grau e o tipo de lesão muscular, embora seja 
possível localizar a lesão e estabelecer o grau de dor 
e impotência funcional. Por isso é necessário evitar 
termos imprecisos (“distensão” ou “alongamento” 
ou “músculo hipertônico”) ou termos populares (“as 
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Na CONMEBOL pretendemos incluir uma classificação 
simples que possa ser utilizada e seguida por todos 
os médicos de times do futebol sul-americano. 
Atualmente, a planilha oficial de coleta de dados da 
Confederação não reflete eventos tão comuns como 
cãibras ou contusões, e as lacerações musculares estão 
incluídas na lista global de lesões não especificadas. 
Também não está estabelecida a sua gravidade inicial, 
nem sabemos se a lesão leva ao afastamento do 
jogador. Por isso, seguindo as classificações existentes, 
temos apostado naquelas que separam a parte clínica 
da imagem que será realizada posteriormente. 

Os registros da CONMEBOL coletam dados obtidos 
no momento em que ocorre a lesão do jogador e 
ajudam a suspeitar do tipo e gravidade da lesão. 
Apresentamos duas classificações para posterior 
avaliação da imagem, uma por ecografia e outra por 
ressonância magnética que suporta ou retificam o 
diagnóstico feito anteriormente no terreno.

A British Athletics Muscle Injury Classification [8][9] 
propõe 5 graus de lesão muscular, de 0 a 4, com base 

em fatos diagnosticados em ressonância magnética. 
Os graus 1 a 4 são, por sua vez, divididos em três grupos 
(a, b, c) de acordo com a localização e tamanho da 
lesão (a = lesão miofascial na junção músculo-fáscia 
na periferia do músculo; b = lesão da ventre muscular 
ou junção musculotendínea sem afetar a estrutura 
tendínea, e c = lesão tendínea, sempre com pior 
prognóstico e com maior índice de rerrupturas) [8]. 
A classificação numérica anglo-saxônica padece por 
não apresentar a característica da lesão, seu tamanho, 
nem fator prognóstico, e não considera lacerações 
causadas por agentes externos, nem lesões que 
muitas vezes são confundidas com roturas, como 
síndromes compartimentais ou atrasos musculares 
dor (DOMS)  patologia intimamente relacionada ao 
esforço excessivo e fadiga.

Maffulli et al., [10][11] propuseram a classificação 
ISMULT e consideram as lesões funcionais entre 
as quais distinguem: lesão tipo 1A: causada por 
fadiga e mudanças nos protocolos de treinamento, 
superfícies ou atividades de alta intensidade. 
Lesão tipo 1B: devido a um excesso prolongado de 

Classificação das lesões musculares

Tabela 9 - Localização de lesões musculares nos registros CONMEBOL Libertadores e 
CONMEBOL Sudamericana 2022

Grupo muscular ou músculo Frequência

Isquiotibiais 10

Gémeos 11

Abdutor do quadril

Adutor 6

Bíceps femoral 2

Reto anterior

Coxa 18

Quadríceps

sóleo 1

panturrilhas subiram”) que não significam nada nem 
ajudam a fazer seu prognóstico. O mesmo ocorre 
com a palavra inglesa “muscle strain”, que seria como 
uma deformação do músculo sem sentido, pois 
uma das características do músculo e do tendão é 
justamente sua deformação elástica; ou seja, muda 
seu comprimento e sua largura para retornar ao seu 
estado original quando cessam as requisições.

A localização também nem sempre foi clara (Tabela 2). 
Existem músculos muito bem definidos, mas as lesões 
de “gêmeos”, “panturrilha” ou “sóleo” se confundem, 
sendo mais evidentes as lesões musculares da coxa, 
embora a “coxa” às vezes tenha sido usada como local, 
deixando claro se são os músculos extensores ou 
flexores do joelho ou os músculos adutores. Em certa 
ocasião, falou-se em “músculo abdutor”, patologia rara 
que deve ser melhor especificada.

Lesões diretas:

Lesões indiretas, mais frequentes:

Contusões: Um golpe devido a trauma direto contra um adversário ou uma ferramenta esportiva (bola de 
futebol, traves, cercas, etc.) leve, moderado e grave, dependendo da deficiência que produzem. O jogador 
deve ser examinado 24 horas após o acidente para fazer uma nova avaliação e ver se as dores diminuíram ou 
desapareceram, para não superestimar a lesão.

Lacerações: É produzido pelo impacto contra uma superfície afiada. E pode deixar feridas superficiais ou 
profundas que afetam o músculo ou tendão.

Estruturais: A maioria das lesões estruturais são lesões indiretas, ou seja, por estiramento, causadas por uma 
força rápida que alonga o músculo além de seus limites de elasticidade durante uma forte contração (força 
interna). Eles geralmente estão localizados na junção mio-tendínea, que é a área de maior fraqueza. A maioria 
das lesões estruturais indiretas são lesões musculares parciais. Do ponto de vista clínico, podem ser de dois 
tipos [12]: pequenas ou parciais, e se afetarem o tendão ou a fáscia muscular, terão pior prognóstico.

Funcionais: São as lesões mais frequentes (sobrecarga, cãibras, fadiga...), 70% de todas as lesões musculares 
entre os jogadores de futebol, causando mais de 50% dos dias de folga e quando não tratadas adequadamente 
podem se tornar lesões estruturais. 

Com base nesses conceitos, propomos a seguinte classificação.

contrações excêntricas. Lesão do tipo 2A: geralmente 
associada a anormalidades da medula espinhal ou mal 
diagnosticada, como ocorre nas lesões intervertebrais 
leves que irradiam o nervo espinhal, alterando o 
controle do tônus muscular do músculo lesado e, por 
fim, lesão do tipo 2B: produzida por um desequilíbrio 
de controle dos sistemas neuromusculares. Já as 
lesões estruturais podem ser do tipo 3A, lesão parcial 
mínima que acomete um ou mais fascículos com feixe 
secundário, ou do tipo 3B, lesão parcial moderada que 
acomete pelo menos um feixe secundário, com menos 
de 50% de área de superfície quebrado. Finalmente, 
a lesão do tipo 4 é uma ruptura subtotal com mais 
de 50% da superfície quebrada ou ruptura muscular 
completa, incluindo o ventre muscular ou a junção 
músculo-tendão. As lesões estruturais, dependendo 
de sua localização, serão proximais (P), centrais (C) ou 
distais (D).

Mueller-Wohlfahrt et al., [12] No Consenso de Munique 
para Lesões Musculares, eles recomendam classificar 
as lesões estruturais em achados anatômicos e 
incluem em sua classificação que as alterações 
funcionais podem ser “com ou sem edema”. O edema 
como achado único, tanto na ultrassonografia quanto 
na ressonância magnética, geralmente significa que 
não há dano anatômico ou é mínimo e não visível 
com métodos de diagnóstico por imagem. O edema 
isolado está relacionado a contraturas musculares ou 
síndromes de sobrecarga.

Necessitamos de uma classificação que nos permita 
identificar as lesões músculo-tendíneas ao pé do 
campo e tendemos a dividir as lesões segundo o 
seu mecanismo de produção: direto ou indireto, e 
segundo a sua patologia: estrutural, há uma alteração 
na morfologia muscular, ou funcional, alteram a 
função sem produzir alterações morfológicas. 
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Diagnóstico por imagen

É conveniente fazer uma avaliação por imagem após 24 a 48 horas após ter sofrido a lesão. As técnicas de 
imagem indicadas nas lesões musculares são a ultrassonografia e a ressonância magnética. Será necessário 

Tabela 10 - Classificação das lesões musculares propostas para a CONMEBOL

Clínica de lesões funcionais

Eles são caracterizados por dor, peso e rigidez 
muscular que aumenta com o exercício e, às vezes, 
também durante o repouso. À palpação pode-se 
observar alguma rigidez muscular.

As lesões funcionais, sem alteração da estrutura, 
causam dor, peso e rigidez muscular, normalmente 
durante o exercício e também, ocasionalmente, em 
repouso. Nas lesões leves (tipo 1) a dor muscular 

ocorre tardiamente e durante o repouso, aparecendo, 
com rigidez muscular, algumas horas após a prática 
esportiva. Lesões graves (tipo 2) são dolorosas, 
acompanhadas de cãibras que geralmente melhoram 
após o alongamento. Às vezes estão relacionados à 
fadiga ou distúrbios neuromusculares que podem 
indicar patologias musculares subclínicas, mascaradas 
por carga intensa durante o treinamento.

Subgrupo Etiología Diagnóstico Localização Retirada

1. Diretas

1.1 Contusão Contra um jogador A: leve
B: ligeira
C: grave

P: proximal
M: media
D: distal

Sim
Não

1.2 Laceração Contra um objeto A: superficial
B: profunda

P: proximal
M: media
D: distal

Sim
Não

2. Indiretas

2.1 Estruturais a) Ruptura muscular A: leve
B: ligeira
C: grave

P: proximal
M: media
D: distal

Sim
Não

b) Arrancada Sim

2.2 Funcionais Excesso de esforço 
ou cansaço

- Sim
Não

Neurológico Sim
Não

Clínica de lesões estruturais

Lesões menores apresentam dor aguda desencadeada 
por um movimento específico. É localizado e fácil 
de apreciar na ponta do dedo. Às vezes, um clique é 
apreciado e nenhuma alteração estrutural é detectada.
 
Por outro lado, nas lesões moderadas, com menos de 
50% das fibras musculares danificadas, a dor é aguda 
e fácil de provocar com um movimento específico. 
Um estalo é apreciado seguido de dor e incapacidade 
funcional. A dor localizada é causada à palpação e 
um defeito morfológico pode ser apreciado. Um 
hematoma pode ser visto dentro de alguns dias após a 
lesão, especialmente quando o epimísio e o perimísio 

são afetados. O teste de extensibilidade é positivo e a 
contração contra resistência é impossível.

Rupturas ou avulsões totais ou subtotais do tendão 
apresentam-se com dor incômoda e são exacerbadas 
por um movimento específico; ouve-se um clique e 
há incapacidade funcional imediata. À palpação, nota-
se interrupção muscular com desenvolvimento de 
hematoma. A função da junção miotendínea é perdida.

Ultrasom

Ressonância magnética (RM) 

A ultrassonografia é uma ferramenta diagnóstica rápida e barata que também pode ser utilizada para 
determinar a evolução do tratamento. Entretanto, pode haver uma dissociação entre os sinais clínicos e a 
imagem ultrassonográfica. O ultrassom tem sensibilidade de 77% nas lesões não estruturais e de 93% nas 
estruturais. Além disso, permite o diagnóstico de lesão estrutural entre dois e quatro dias após o trauma, 
considerando que o edema começa a ser reabsorvido após 48 horas [12]. Para a avaliação ultrassonográfica 
Verdugo et al. [13] propuseram uma classificação que considera 6 graus (Tabela 11), contemplando um aspecto 
de interesse como a cicatriz.

A ressonância magnética detecta pequenas alterações. 
Tem sensibilidade de 92% para lesões não estruturais 
e permite avaliação de músculos profundos, onde 
o ultrassom não chega. A RM deve ser indicada em 
caso de suspeita de lesão morfológica e auxilia na 
determinação do edema e seu padrão, bem como no 
tamanho e localização das lesões [12] e também no 
acometimento dos tendões. No entanto, a ressonância 
magnética não é sensível para medir com precisão a 
extensão da lesão. Também não serve para determinar 
o tempo de retorno do jogador à competição [14], pois 
deixa cicatrizes por muito tempo.

As indicações da RM são o diagnóstico de lesões 
não estruturais, exclusão de lesões estruturais, em 
jogadores de futebol, quando há discrepância entre 
achados clínicos e ultrassonográficos, avaliação de 
músculos complexos ou profundos de difícil avaliação 

ultrassonográfica e em subtotal ou completa quando 
se suspeita que o tendão esteja afetado ou haja uma 
avulsão óssea.

O paciente deve estar ciente de que é difícil diferenciar 
lesões parciais leves de moderadas, principalmente 
quando a lesão é pequena. Na presença de líquido, a 
RM pode superestimar a extensão da lesão.

A ressonância magnética com gadolínio é indicada 
para avaliar a estabilidade da cicatriz de reparo após 
lesão estrutural.

Caso exista a possibilidade de realizar uma ressonância 
magnética, propõe-se seguir a classificação IMSULT 
[10][11]) (Tabela 12).

Tabela 11 - Classificação ultrassonográfica (Verdugo et al.)

decidir, de acordo com as circunstâncias, a técnica mais adequada. Quando há suspeita de lesão muscular, seja 
qual for o grau, é aconselhável fazer um teste diagnóstico objetivo para determinar seu tamanho e localização, 
acompanhar sua evolução e determinar o momento de seu retorno aos treinos.

Grau Caracteristicas Previsão

1. Ruptura miofascial, (fáscia e 
fibras superficiais)

A: pequeno (<3 cm)
B: moderado (3-6 cm)
C: grave (>6 cm)
edema periférico

Ok
sem sequelas

2.  Lágrima fibrilar espessura inferior a 2 mm
lesões <4 cm
edema periférico periferida

Ok
sem sequelas

3.  lágrima multifibrilar
edema aumentado

lesões >4 cm Pequenas cicatrizes

4.  Lágrima fascicular Fáscia afetada
Muscular ou periférico
Hematoma
>3 cm

5. Ruptura maciça ou total com 
ou sem avulsão óssea

Hematomas extensos

6.  Aderências lágrima periférica
abertura de cicatriz
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Tabela 13 - Regra geral de tempo de repouso

Tipo de lesão Tempo de repouso (dias)

Contusão

Leve 2 - 5

moderada 7 - 15

grave 15 - 25

lacerações

Depende do ferimento

Funcionais

5 - 15

Estruturais

3A 15 -18

3B 25 - 35

4 ≥60

Tabela 12 - Classificação ISMULT por imagem (Maffulli)

Subgrupo Ecografía / RM

Diretas Hematoma generalizado de tamanho maior ou menor.

2. Indiretas

2.1 Estruturais A, B Ultrassonografia: discreta área hiperecóica que depois se apresenta como não 
homogênea e hipoecóica, focalizada, muito desestruturada com ampla área 
anecóica dentro e fora do músculo.
RM: imagem edematosa e pequeno sinal de hipersinal devido a edema intersticial e 
perifascial ou pequeno extravasamento hemorrágico
O músculo está aumentado por edema, com sinal hiperintenso não homogêneo 
relacionado a edema intersticial ou perifascial ou extravasamento hemorrágico.

2.1 Estruturais C, D Ultrassom: áreas não homogêneas e desorganizadas, iso ou hiperecóicas. Apare-
cendo sucessivamente mudanças estruturais marcantes, tratamento das pontas 
quebradiças e amplas zonas anecóicas dentro e entre os músculos.
RM: retração da extremidade muscular, líquido hiperintenso causado por extravasa-
mento hemorrágico entre as duas extremidades musculares

2.2 Funcionais Ultrassom: negativo; alterações de hiper ou hipoecogenicidade com o tempo (3-5 
dias)
RM: negativa. edema limitado

Previsão

O prognóstico das lesões, de igual tamanho e gravidade, 
da porção proximal dos músculos isquiotibiais e do 
m. reto femoral têm um prognóstico pior do que as 
lesões centrais ou distais. Ao contrário, as lesões do 
m. O tríceps distal sural tem pior prognóstico do que 
os centrais ou proximais. A maioria das lesões dos 
isquiotibiais são moderadas e, portanto, requerem 
licença médica entre 8 e 28 dias [9], as lesões do 
músculo sóleo tendem a ser mais complicadas [15].

O conceito de retorno ao jogo após uma lesão 
muscular refere-se ao tempo que decorre até que 
o jogador de futebol volte a competir sem risco de 
reincidência e dependerá da decisão do jogador e da 
equipe médica e influenciará aspectos relacionados 
ao período da temporada e a importância das festas 
Como regra geral, os tempos propostos na Tabela 13 
podem ser seguidos.

Tratamento

Prevenção de lesões musculares

A maioria das lesões musculares responde bem 
ao tratamento conservador. A indicação cirúrgica 
depende da atividade esportiva, do grupo muscular 
acometido, lesões subtotais ou completas do ventre 
muscular ou antes de uma avulsão tendínea.

A base do tratamento é respeitar as cadeias 
musculares, restaurar a amplitude de mobilidade 
precoce, desde que não gere compensação, controlar 
a dor com a escala visual analógica (EVA), recuperar 
a propriocepção antes da força e manter a atividade 
cognitiva do músculo em ação, desde que a dor 
não seja maior que a EVA basal. São inúmeros os 
tratamentos propostos e utilizados, incluindo 

Diferentes protocolos [16] [17] têm sido propostos para prevenir lesões músculo-tendíneas, como NEH (Nordic 
Hamstring Exercise) e principalmente recorrências [18] [19], mas eles não previnem ou reduzem a gravidade das 
lesões [ 6]. Apesar do treinamento e aquecimento bem conduzidos e direcionados, as lesões musculares dos 
membros inferiores são uma praga nas competições oficiais de futebol [20].

protocolos como ICE, PRICE e POLICE, alongamentos 
ativos e passivos, fisioterapia, reabilitação funcional e 
treino personalizado. O tratamento deve ser baseado 
na classificação das lesões; diagnóstico clínico e 
por imagem e evidências científicas para orientar o 
método mais eficaz dependendo do tipo de lesão.

O objetivo do tratamento deve ser deixar a menor 
cicatriz, a menor quantidade de tecido fibroso possível 
após a cicatrização de uma lesão muscular. Para isso, 
recomenda-se seguir o protocolo PRICE ou POLICE 
(Tabela 14).

Tabela 14 - Protocolos básicos de tratamento

ICE PRICE POLICE

I: gelo P: proteção P: proteção

C: compressão R: repouso OL: carga otimizada

E: elevação I: gelo I: gelo

C: compressão C: compressão

E: elevação E: elevação
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Medição de temperatura 
e umidade em 
Torneios CONMEBOL

Medição de temperatura e umidade em Torneios CONMEBOL

Instrumento de medição

Seguindo os protocolos e cuidando da saúde e do desempenho dos jogadores, foi estabelecido um protocolo 
para evitar a desidratação e a insolação durante a prática de esportes de alto desempenho. Isto, por sua vez, 
reduz os riscos para os jogadores. 

A medição de temperatura e umidade é um valor 
conjunto que pode ser medido com diferentes 
instrumentos, mas a CONMEBOL decidiu usar um 
termômetro de bulbo.

A medição é realizada pelo médico de campo da 
CONMEBOL no centro do campo durante cada partida. 
Aos 90 e 60 minutos antes do pontapé de saída. 

Com este reflexo do frio do vento atual, são 
determinados os intervalos de reidratação durante 
a partida, isto se aplica a todos os torneios que 
acontecem em altas temperaturas. 
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Introdução

A Unidade Antidopagem desenvolveu um Plano Anual 
de Controle e Educação Antidopagem para todas as 
competições da CONMEBOL durante o ano de 2022, 
que foi executado 85% conforme planejado, devido ao 
fato de três competições terem sido adiadas para o 
ano de 2023.

Em relação ao Plano de Controle, foram coletadas 
amostras de urina em todas as competições realizadas, 

Calendário de Competições CONMEBOL 2022

Em 2022, foram realizadas 17 competições da CONMEBOL, 6 a mais que no ano anterior. Três destas competições 
foram realizadas em conjunto com a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA): A Finalíssima (UK), a 
Intercontinental Sub20 (URU) e a Finalíssima Futsal (ARG):

além de amostras de sangue na CONMEBOL 
Libertadores e Finalíssima. 30% das amostras 
recolhidas foram em controlos fora de competição, 
e 70% correspondem a amostras recolhidas em 
competição.

As amostras coletadas são enviadas para Laboratórios 
credenciados pela WADA.
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De todos os eventos de 2022, seis deles foram competições femininas e onze masculinas. Também. Uma 
corresponde à disciplina de futebol de areia a cinco  são do futsal e onze são do futebol de campo. Assim, as 
amostras coletadas por disciplina são divididas da seguinte forma: 

Tabela 1 - Controles totais por disciplina

Playa 2%

Campo 88%

Futsal 10%

Verificações totais por disciplina Total

Futbol de Campo 2579

Futsal 292

Futbol Playa 56

Total 2927

Figura 1 - Calendário da Competição CONMEBOL 2022

Oficiais Antidoping 2022

A equipe de Oficiais Antidoping da CONMEBOL é 
formada por um total de 76 médicos de 10 países da 
América do Sul e da Espanha. Destes, 58 correspondem 
a médicos do sexo masculino e 18 são do sexo feminino. 
No ano de 2022, foram incorporados 13 novos diretores, 
o que corresponde a um crescimento de 15% em 
relação a 2021. 

Distribuição Geográfica de 
Funcionários Antidoping

Os novos dirigentes que ingressaram em 2022, 
distribuídos por país de residência, são provenientes de: 

Tabela 2 - Distribuição Geográfica de Funcionários Antidopagem

17

1

10
5

5

4

4

9

7

5

9

País Total

Argentina 10

Bolivia 4

Brasil 17

Chile 9

Colômbia 7

Equador 5

Espanha 1

Paraguai 9

Peru 4

Uruguai 5

Venezuela 5

Total geral 76
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Figura 2 - Residência para Novos Oficiais Médicos (Incorporados em 2022)

Argentina
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Plano de controle de doping 2022

Em todas as competições da CONMEBOL em 2022, o Plano de Controle Antidoping foi regido e aplicado com 
base no Regulamento Antidoping 2021 e nos protocolos estabelecidos após a pandemia do COVID-19.

A coleta de amostras de urina foi realizada em conformidade com o Código Mundial Antidopagem de 2021 - 
WADA, no âmbito do acordo assinado entre a WADA e a FIFA. Todos os materiais antidoping utilizados foram 
da renomada marca suíça Lockcon.
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Tabela 3 - Número de amostras coletadas por competição

Competição Quantidade de amostras coletadas

CONMEBOL Libertadores 2022 864

CONMEBOL Sudamericana 2022 807

Copa América Femenina - Colômbia 2022 235

CONMEBOL Libertadores Femenina - Equador 2022 187

SUB20 Femenina - Chile 2022 144

Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA - Catar 2022 113

Copa América Futsal - Paraguai 2022 108

CONMEBOL Recopa 2022 90

CONMEBOL Libertadores SUB20 - Equador 2022 73

CONMEBOL SUB17 Femenina - Uruguai 2022 60

CONMEBOL SUB20 Futsal Femenina - Brasil 2022 56

CONMEBOL Copa América Futebol Playa- Paraguai 2022 56

CONMEBOL Libertadores Futsal Femenina - Bolívia 2022 56

CONMEBOL Libertadores Futsal - Argentina 2022 56

Final Four Futsal - Argentina 2022 16

Finalissima 2022 4

Intercontinental SUB20 - Uruguai 2022 2

TOTAL 2927

Figura 3 - Quantidade de Amostras por Mês (EC y FC)

Número de amostras coletadas

Em 2022, a Unidade Antidoping coletou um total de 2.927 amostras antidoping em todas as competições 
do ano, com base na execução do Plano Anual de Controle. Em relação aos anos anteriores, isso indica uma 
queda de 88,1% em relação ao ano anterior, o que se explica pelo adiamento de três competições para 2023; 
CONMEBOL Libertadores Beach Soccer, CONMEBOL Sub17 Futsal e CONMEBOL Sub20 Futsal. 

Argentina (3), Chile (3), Brasil (3), Bolívia (2), Colômbia (1) e Venezuela (1), este de forma a reforçar a equipe de 
trabalho em pontos geográficos chave para responder à necessidade logística da Unidade Antidoping.

Da mesma forma, em resposta ao aumento das competições femininas, tem sido priorizada a incorporação de 
mulheres oficiais médicas. Por isso, 7 dos diretores incorporados em 2022 são mulheres, além dos 6 homens 
que ingressaram no mesmo período.  
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Figura 4 - Tipos de Controles Antidoping (EC y FC)

Tipos de Amostras Coletadas

 2% de amostras de sangue (62 amostras coletadas)
 98% de amostras de urina (2.865 amostras coletadas

98%
2865

2%
62

Urina

Sangue

Figura 5 - Tipos de Amostras Coletadas (Urina e Sangue)

O procedimento de coleta é o mesmo CE e FC.

Tipos de Controles Antidoping

 73% em competição (2137 amostras recolhidas)
 27% fora da competição (790 amostras coletadas)

GHRF
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Figura 6 - Análises Complementares (Amostras de Urina e Sangue)

Figura 7 - Amostras armazenadas discriminadas por competição (EC e FC)

As Análises Complementares foram aplicadas a um total de 10% de todas as amostras recolhidas, cumprindo 
assim o disposto na Norma Internacional de Controle e Investigação.

O Código Mundial Antidoping (WADA) de 2021 estabeleceu que as organizações antidoping devem, dentro de 
sua distribuição de Plano de Testes, armazenar uma série de amostras para futuramente realizar reanálises com 
novas tecnologias ou procedimentos, a implementação de novos métodos de detecção e o surgimento de 
instrumentação e maquinaria cada vez mais precisas permitirá detectar formas de dopagem que atualmente 
poderiam passar despercebidas pelos sistemas de controle, razão pela qual são armazenadas.

Análises Complementares

Armazenamento de Amostras

A Unidade Antidoping da CONMEBOL decidiu armazenar 513 amostras de urina por um período de 10 anos (o 
que corresponde a 17,5% de todas as amostras coletadas nas competições da CONMEBOL em 2022).
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Ao longo de 2022, foram processadas 32 solicitações de localização das diferentes equipes que participaram 
de instâncias decisivas em nossas competições. Estes pedidos de localização são preenchidos de forma a 
responder a necessidades logísticas de controlos Fora de Competição nestas equipas. Foi recebido o paradeiro 
das seguintes equipes (detalhado de acordo com a competição em que se encontravam no momento 
da solicitação):

Paradeiros

Seleções

Clubes

Seleção Argentina de Futebol
Eliminatórias Sudamericanas da Copa do Mundo da FIFA 
- Catar 2022

Seleção Argentina de Futebol Feminino
Copa América Femenina – Colômbia 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Brasileira de Futebol
Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da  
FIFA - Catar 2022

Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20
CONMEBOL Sub20 Femenina – Chile 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Brasileira Feminina de Futebol
Copa América Femenina – Colômbia 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Chilena de Futebol Feminino
Copa América Femenina – Colômbia 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Colombiana de Futebol Feminino Sub 20
CONMEBOL Sub 20 Feminina – Chile 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Colombiana de Futebol Feminino
CONMEBOL Copa América Femenina – Colômbia 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Paraguaia de Futebol Feminino
CONMEBOL Copa América Femenina – Colômbia 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Uruguaia de Futebol Feminino Sub 20
CONMEBOL Sub 20Femenina – Chile 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Venezuelana de Futebol Feminino
CONMEBOL Copa América Femenina – Colômbia 2022 – 
Fase Semifinal

Seleção Venezuelana de Futebol Feminino Sub 20
CONMEBOL Sub 20 Femenina – Chile 2022 – 
Fase Semifinal

Clube Atlético Vélez Sarsfield – ARG
CONMEBOL Libertadores 2022 – Fase Semifinal

Clube Atlético Boca Juniors Feminina - ARG
CONMEBOL Libertadores Femenina 2022 –  
Fase Semifinal

Atlético Clube Goianense - BRA
CONMEBOL Sudamericana 2022 – Fase Semifinal

Clube Atlético Paranaense – BRA 
Recopa 2022 / CONMEBOL Libertadores 2022 – Fase 
Semifinal / CONMEBOL Libertadores 2022 – Fase Final 
(x2) 

Clube de Regatas do Flamengo – BRA 
CONMEBOL Libertadores 2022 – Fase Semifinal / 
CONMEBOL Libertadores 2022 – Fase Final (x2)

São Paulo Futebol Clube - BRA
CONMEBOL Sudamericana 2022 – Fase Semifinal / 
CONMEBOL Sudamericana 2022 – Fase Final

Sociedade Esportiva Palmeiras - BRA
Recopa 2022 / CONMEBOL Libertadores 2022 – 
Fase Semifinal

Sociedade Esportiva Palmeiras Feminina - BRA
CONMEBOL Libertadores Femenina 2022 – 
Fase Semifinal

Associação Desportiva de Cali Feminina - COL
CONMEBOL Libertadores Femenina 2022 – 
Fase Semifinal

América de Cali Feminina - COL
CONMEBOL Libertadores Femenina 2022 – 
Fase Semifinal

Clube Independente Do Vale - EQU
CONMEBOL Sudamericana 2022 – Fase Semifinal / 
CONMEBOL Sudamericana 2022 – Fase Final

Fo Club Melgar - PER
CONMEBOL Sudamericana 2022 – Fase Semifinal

Cada solicitação de localização deve indicar: 
     Nome e sobrenome do médico responsável pela equipe (celular e e-mail).
     Datas, horários de viagem programados para a Fase das Semifinais da partida IDA e VOLTA 
     Dados (nome do local, endereço, cidade, país, telefone, informações adicionais).
     Residência/Hotel Noturno - 23h00 às 05h00 (local onde a equipe ficará hospedada).
     Atividades habituais, treinamentos, reuniões, etc. (6h00 às 22h00).
     Partidas locais agendadas.

Argentina

2

2

3

13

1 1

2

1

1

1

1

Brazil Chile Paraguai UruguaiColômbia

2

Venezuela

Masculino

Femenino

Figura 8 - Localização Processadas - 2022

A Unidade Antidoping da CONMEBOL realiza controles 
antidopagem dentro e fora das competições dos 
jogadores que participam de nossas competições, 
coletando amostras de urina e/ou sangue.

A seleção de jogadores de teste designados pode ser 
determinada de duas maneiras;

Aleatoriamente: através do método de loteria. É 
realizado durante a partida (no caso de controles em 
competição), de acordo com cada disciplina:

     Futebol De Campo: Minuto 75 da Partida
     Futsal: Após 2 minutos do segundo tempo

Método de Seleção de Jogadores

      Futebol De Areia: Após 2 minutos do terceiro 
tempo 

Em todos os casos, poderá contar com a presença 
dos representantes de cada equipe.

Controles Dirigidos: em que qualquer jogador 
presente na Lista de Boa Fé e na Folha de Formação 
da partida (no caso de controle de competição) pode 
ser selecionado.  

Na soma dos controles realizados em todas as 
competições da CONMEBOL durante 2022, 19% 
de todas as missões criadas foram realizadas pelo 
método Dirigido para a seleção de jogadores que 
passam pelo controle, com os 81% restantes dos 
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Figura 9 - Método de Seleção (Comparativo 2021-2022)

Os riscos de doping e o uso eficaz de recursos são 
cuidadosamente avaliados para otimizar a detecção. 
No futebol, como esporte de equipe, os controles 
direcionados são realizados principalmente para 
detectar o doping sistemático. Este método 
consiste na análise de dados estatísticos de jogo, 
personalizados por clube/equipe e por jogador, que 
são acompanhados ao longo da competição através 
da análise do desempenho individual e coletivo. Para 
isso, utiliza-se a relação entre os minutos jogados com 
o desempenho de cada jogador, somando-se fatores 
como cartões amarelos e vermelhos, gols convertidos 
e sofridos, idade, constituição física, posição de 
jogo, parâmetros biológicos anormais (parâmetros 
sanguíneos, perfis de esteroides, etc.), lesões, falha em 

relatar o paradeiro, histórico de testes do jogador e 
reabilitação após um período de suspensão. A seleção 
desses critérios se dá de acordo com o Padrão 
Internacional de Testes e Investigações da WADA e da 
Unidade Antidoping da CONMEBOL.

Este método de seleção otimiza a coleta, avaliação 
e processamento de informações antidoping das 
fontes disponíveis, de forma a implementar um plano 
de controle eficiente e inteligente, estabelecendo 
uma base de pesquisa de nossos jogadores em todas 
as nossas competições.

controles pelo método de sorteio para dita seleção. Isto implica um aumento considerável de 10% face ao ano 
anterior na utilização do método dirigido de seleção de jogadores.

Isso se explica pelo fato de que a Unidade Antidoping da CONMEBOL vem aperfeiçoando seu sistema de 
classificação de jogadores no que diz respeito aos controles direcionados, por meio de um Plano de Risco. Este 
Plano é baseado em dados estatísticos e fatores para a categorização das ações dentro do campo de jogo, 
que são vistos como parâmetros para a seleção dos jogadores que serão submetidos a este tipo de controle.

Todas as amostras coletadas foram processadas por laboratórios credenciados pela WADA; A CONMEBOL 
trabalha com dois deles:

Logística e Laboratórios

LAB-Cologne-Ger

81%

UCLA

19%

Figura 10 - Laboratórios Credenciados pela WADA para os quais a 
CONMEBOL envia amostras
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Figura 11 - Fluxograma para envio de amostras por mês ao Laboratório

Figura 12 - Tipos de conhecimentos de transporte DHL gerados (2022)

As amostras de urina foram enviadas pelo Courier 
DHL e as amostras de sangue foram transportadas 
pessoalmente pelo pessoal da Unidade Antidopagem 
desde o ponto de recolha até ao Laboratório. 

Por meio da Plataforma DHL, foram geradas 90 guias 
de envio de materiais para nossos funcionários 

na América do Sul e outras 336 guias de envio 
de amostras do local de coleta de amostras aos 
laboratórios designados pela Unidade Antidoping 
para cada competição.

Ao todo, foram gerados 426 guias ao longo do ano. 

número da remessa 
de amostra 

79%

número do transporte 
de material 

21%

Um jogador pode sofrer de doenças ou enfermidades 
que exijam o uso de medicamentos. Se a substância 
que o jogador precisa tomar estiver na Lista Proibida 
atual, uma Isenção de Uso Terapêutico pode permitir 
que o jogador tome esse medicamento proibido.

Existem critérios para a concessão de uma AUT e 
estes são descritos a seguir:

1.  Qualquer jogador que consulte um médico que 
lhe prescreva um tratamento ou medicamento para 
fins terapêuticos, deve perguntar se a receita contém 
substâncias ou métodos proibidos. Se for o caso, o 
jogador precisará solicitar um tratamento alternativo.

2.  Se não houver tratamento alternativo, um jogador 
com um histórico médico documentado que exija 
o uso de uma substância ou método proibido deve 
primeiro solicitar uma AUT. No entanto, as AUTs 
são concedidas apenas nos casos em que há uma 
necessidade clínica clara e imperiosa e nenhuma 
vantagem desportiva é obtida para o jogador.

3.  As IUTs são solicitadas e aprovadas de acordo com 
um procedimento rigoroso, conforme estabelecido na 

Isenções de Uso 
Terapêutico (AUT) 

Norma Internacional da WADA para Isenção de Uso 
Terapêutico e na atual política da CONMEBOL TUE.

Para a aprovação ou rejeição da referida AUT, a 
CONMEBOL se vale dos seguintes 
documentos vigentes: 

      Regulamento Antidoping da CONMEBOL 2021
      Código Mundial Antidoping (CMA) de 2021, 
publicado pela WADA 

Norma Internacional para Isenção de Uso Terapêutico 
2021 (EIAUT)

Durante todas as competições da CONMEBOL em 
2022, a Subcomissão AUT processou um total de 34 
solicitações, das quais 17 foram aprovadas (8 delas 
retroativas) e 17 foram rejeitadas. O motivo da rejeição 
é devido à falta de documentação ou exames médicos 
necessários para validar o pedido, ou porque o pedido 
não correspondeu.
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Figura 13 - Aplicações TUE Processadas (2022)

Figura 14 - Quantidade de Missões e Formulários. Controle de doping criado (2022)

O Plano de Controle 2022 foi executado, utilizando as plataformas ADAMS (WADA) para execução do plano, 
geração de Missões, carregamento de formulários de controle e vinculação de resultados de amostras com o 
laboratório; e MODOC (PWC), para realização de controles por meio de formulários digitais.

Usando essas ferramentas, os seguintes resultados foram alcançados:

O número total de amostras coletadas em 2022 pela Unidade Antidoping da CONMEBOL representa uma 
redução de 12,6% em relação ao ano anterior. Isso ocorreu devido ao reajuste do calendário da CONMEBOL 
Libertadores e Sudamericana 2020 devido ao COVID-19, cujas fases semifinal e final foram realizadas no início 
de 2021. Além disso, três competições que inicialmente seriam realizadas em 2022, para o ano de 2023. Para 
coletar essas amostras, 566 missões antidoping foram criadas nas plataformas ADAMS e MODOC. Todos os 
Formulários de Controle de Doping (DCF) foram carregados em ambas as plataformas.

Software de Controle de Doping 
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Figura 15 - Número de controles antidoping anuais realizados (2014-2022)

De todas as amostras coletadas em 2022, foram obtidos cinco RAAs (Resultados Analíticos Adversos). Abaixo 
estão os clubes dos jogadores com RAA, a competição em que foram controlados e a substância que foi 
encontrada na amostra:

     Clube Cienciano (PER) – CONMEBOL Sudamericana 2022
     substância: Dexametasona (S9. Glucocorticoesteroides)

     Clube Santo Domingo (EQU) – CONMEBOL Libertadores Futsal Feminino 2022 (duas jogadoras).
     substância: Acetazolamida (S5. Diuréticos e Agentes Mascarantes) – (ambas as jogadoras)

     Clube Deportivo Meta (COL) – CONMEBOL Libertadores Futsal 2022
     Substância: Carboxy-THC (S8. Cannabinoides)

     Seleção da Colômbia – CONMEBOL Sub20 Futsal Feminino 2022.
    Substância: Acetónido de Triamcinolona (S9. Glucocorticoesteroides)

Comparativamente com os anos anteriores, observa-se que pelo terceiro ano consecutivo se mantém a 
percentagem de casos de RAA relativamente ao número de amostras recolhidas em 0,1%, o que indica que o 
Plano Educativo implementado pela Unidade Antidopagem tem trazido bons resultados no combate ao doping 
nas competições da CONMEBOL, conscientizando jogadores e equipe de apoio.

Resultados Analíticos Adversos (RAA)
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Esta atividade busca atingir jogadores e equipe de apoio, utilizando palestras educativas como ferramenta 
pedagógica.

Cada palestra tem duração de 45 minutos e é orientada por um EDUCADOR especializado no assunto, que 
busca influenciar e conscientizar diretamente sobre o combate ao doping no futebol sul-americano.

Fornecer informações básicas aos jogadores e equipe de apoio sobre a importância dos riscos que o doping 
implica em sua saúde, conscientizando-os para adicioná-los e lutar contra o doping, promovendo valores e 
princípios éticos de jogo limpo.

As palestras educativas são direcionadas a:
      Jogadores profissionais
      Pessoal de apoio: médico, treinadores, nutricionistas, psicólogos, gestores, pais etc

Plano de Educação Antidoping 2022

Palestras Educativas

Meta
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Tabela 4 - Relação anual entre amostras coletadas e Resultados Analíticos Adversos (RAA)

Tabela 5 -Partes da Palestra Educacional Antidopagem

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nº Controles 1412 1382 1573 1820 2677 1781 3351 2927

Nº RAA 14 6 11 3 12 2 6 5

Porcentagens 0,90% 0,40% 0,70% 0,20% 0,40% 0,10% 0,10% 0,10%

Introdução Chuva de idéias durante a interação com o público para identificar violações de regras 
antidoping e as causas que levam a elas.

Parte Principal Apresentação com slides, vídeo CONMEBOL dos temas a serem discutidos.

Final Fechamento com uma atividade lúdica de motivação e análise que leva a um compromis-
so de luta contra o doping no futebol.

Lista de Substâncias e Métodos Proibidos;
Riscos Envolvidos por Suplementos Nutricionais;
Violações das regras antidopagem;
Consequências do Doping: Sanções, Danos à Saúde e Sociais;
Procedimentos de Controle de Dopagem;
Direitos e Responsabilidades dos Jogadores e seu Pessoal de Apoio;
Isenção de Uso Terapêutico;
A Ofensa que o Doping Supõe para o Espírito Desportivo.
Requisitos aplicáveis relativos à localização/paradeiro dos jogadores.

Os temas desenvolvidos foram: 

Jogadores e pessoal 
de apoio 

Oficiais médicos 

Médicos assistentes 

2886

120

3.084 Pessoas treinadas

78

Figura 16 - Ouvintes de palestras educativas antidoping 2022 (2022).
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VIII Seminário 
Comissão Médica e 
Unidade Antidopagem 2022

A Confederação Sul-Americana de Futebol 
(CONMEBOL) reuniu 71 Médicos, pertencentes às 10 
Associações Membro, no VIII Seminário da Comissão 
Médica & Unidade Antidoping, voltando ao formato 
presencial após 2 anos de Pandemia. Seu objetivo 
é analisar o trabalho realizado durante 2022 nas 
competições da CONMEBOL e traçar estratégias para 
o próximo ano.

Destinado a Médicos Oficiais que atuam em 
competições da CONMEBOL como oficiais médicos de 
campo e/ou antidoping.

Realizou-se na sexta-feira, dia 11 de novembro, a 
primeira fase do Seminário, com o relatório de 
gestão 2022 da Comissão Médica, protocolos que 
foram cumpridos para o regresso às competições 
do COVID-19, foi também realizada uma introspecção 
dos sistemas de segurança. Implementado durante 

os momentos de pico da pandemia, o que permitiu 
o desenvolvimento seguro dos torneios organizados 
pela CONMEBOL. 

O segundo módulo do Seminário, realizado no sábado, 
dia 12 de novembro, teve início com o relatório de 
gestão 2022 da Unidade Antidoping, temas como 
Lista de Proibidos 2023 (Anabolizantes, Diuréticos e 
Glicocorticóides), Medidas Disciplinares, Acordos (FIFA, 
UEFA, WADA ), processos de recolha e manuseamento 
de materiais de amostra (urina/sangue) e software de 
controle antidopagem, bem como a abordagem ao 
passaporte biológico e análise de gotas de sangue 
seco, entre outros temas.

Tal evento permite o recredenciamento de oficiais 
ano após ano, em que seus conhecimentos são 
medidos teoricamente por meio de uma ferramenta 
de avaliação.

Contou com a presença de palestrantes de destaque com temas inovadores tanto da CONMEBOL quanto do 
cenário internacional como:

Alejandro Domínguez W-S, Presidente CONMEBOL
Nery Pumpido, Secretário Geral Adjunto – Futebol e Diretor de Desenvolvimento CONMEBOL
Frederico Nantes, Diretor de Competições y Operações CONMEBOL
Graciela Garay, Diretora Ética e Cumprimento CONMEBOL
Enrique Cáceres, Presidente Comissão de Árbitros CONMEBOL
Mariano Zavala, Diretor de Órgãos Judiciais CONMEBOL
Fabimar Franchi, Gerente Futebol Feminino CONMEBOL
Dr. Francisco Forriol, Subcomissão Educacional CM y UA CONMEBOL
Dr. Zoran Bahtijarevic, Diretor Médico UEFA
María José Pesce, Diretora Escritório Latinoamerica WADA
Dr. Hans Geyer, Diretor Centro de Investigação e Prevenção da Dopagem - Laboratório de Colônia Alemanha
Monika Egli, CEA Sales Lockcon
Jorge Domínguez e Manuel Montenegro, Coordenadores PWC

Convidados especiáis 

Programa
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