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Introdução: A adolescência é a fase do ciclo vital onde provavelmente o desporto assume maior relevo, quer
pelo número de participantes, quer pela exigência competitiva associada. Esta característica evidencia a
necessidade de uma vigilância de saúde mais alargada e presente.A presença dos enfermeiros nos vários
contextos desportivos pode resultar em várias intervenções que beneficiam os atletas adolescentes no âmbito da
promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento, reabilitação e reinserção social.
Objetivos: Como objetivo geral pretende-se, através de uma revisão integrativa da literatura, identificar as
intervenções do enfermeiro com o adolescente no contexto desportivo.É assim objetivo específico enumerar as
áreas de atuação do enfermeiro no desporto com o adolescente e reconhecer necessidades formativas para a
prática de enfermagem no desporto.
Metodologia: Revisão integrativa da literatura. Quais as intervenções de enfermagem ao adolescente no
contexto desportivo? Recorreu-se à Cochrane para a elaborar a questão: Population= adolescentes, Exposure=
enfermagem em contexto de desporto, Outcome= intervencões de enfermagem. A pesquisa foi realizada na
plataforma EBSCO Host® com a estratégia: sport* medicine AND nurs*. Consideraram-se como critérios de
inclusão: data de publicação (janeiro de 2005 a junho de 2015), idioma (português, inglês ou espanhol),
disponibilidade (texto integral) e critério de exclusão artigos relacionados com atividade física não desportiva.
Decorreu de julho a setembro de 2015.
Resultados: Partiu-se de 31 estudos identificados e obteve-se uma amostra final de 10 estudos. A seleção foi
confrontada etapa a etapa por dois revisores, de forma independente, atendendo-se ao protocolo PRISMA para
este processo. A origem dos estudos foi Estados Unidos da América e Inglaterra (4) e do Brasil e Espanha (1). O
ano de publicação foi de 2012 (3), 2010 (2) e, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2013 (1). O nível de evidência foi de 5c
(8) e, 3e e 4d (1), segundo as recomendações da JBI.Identificou-se como intervenções de enfermagem no
desporto com adolescentes: desenvolver programas de cuidados de saúde (incluindo as áreas da prevenção,
tratamento e reabilitação), gerir necessidades psicossociais dos atletas, intervir em urgências/emergências,
promover o rendimento dos atletas, gerir lesões agudas e crónicas, gerir material de apoio e promover ambiente
seguro. Quanto às necessidades formativas foram nas áreas da urgência/emergência, cardiologia, biomecânica,
lesões desportivas, pediatria, gestão técnicodesportivo, estágio multidisciplinar, exame físico e cuidados
prehospitalares.
Conclusões: Conclui-se que os resultados obtidos nesta revisão integrativa da literatura que suportam a
importância da presença do enfermeiro no contexto desportivo com o adolescente. As necessidades formativas
identificadas traduzem também a carência de estudos na área específica da enfermagem no desporto. As
limitações do estudo são a escassez de estudos científicos no âmbito desta temática e outra será o facto de não
ter sido possível aceder a 2 artigos em texto integral.
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