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ENTORSE DE TORNOZELO 

Autor: Fisiot. Filipe Mello Medeiros 

A entorse de tornozelo é uma das lesões mais comuns na prática esportiva. Ela 

comumente ocorre com o pé virando para dentro (entorse em inversão) e raramente 

para fora (eversão). 

A classificação da entorse se dá pelo grau da lesão nos ligamentos e pelo 

aspecto clínico do tornozelo, sendo observada a presença e extensão de edema 

(inchaço) e hematoma. Em algumas situações a entorse pode ser acompanhada de 

fratura, normalmente da fíbula (osso da parte lateral da perna). 

Para um bom diagnóstico deve ser realizado um exame de raio x e ressonância 

magnética, além de um exame físico completo com testes específicos para o tornozelo. 

A intervenção cirúrgica raramente é indicada, sendo reservada aos casos mais 

graves e com fratura associada. Logo após a entorse o tornozelo deve ficar imóvel e 

inicia-se a aplicação de gelo de 2 em 2 horas por 20 minutos com o tornozelo afetado 

em elevação, principalmente na primeira semana. Após esse período, pode-se realizar 

também contraste. O contraste consiste na aplicação sucessiva de calor e frio para 

acelerar a drenagem do edema.  

Uma atitude errada, porém comum, é simplesmente esperar o tornozelo 

desinchar e voltar às suas atividades normais sem a realização de um programa de 

reabilitação adequado. O problema é que os ligamentos são estruturas muito 

importantes para a propriocepção (percepção da posição corporal) e uma vez que eles 

são lesionados o corpo perde parte deste sentido. Por isso grande parte das pessoas 

que torcem o tornozelo uma vez e não tratam adequadamente tem grandes chances de 

torcer novamente no futuro, tornando o tornozelo instável e cada vez mais suscetível à 

esta lesão.  

Através de um programa de reabilitação adequado as estruturas responsáveis 

pelo controle e estabilidade do tornozelo (músculos, ligamentos, ossos e nervos) serão 

fortalecidos e treinados para que na próxima vez que houver uma situação perigosa, o 

tornozelo tenha o controle neuromuscular necessário para evitar a entorse. 


