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O tendão é um feixe de fibras de colágeno organizadas paralelamente na direção da 

aplicação da força do músculo, que tem por função transmitir a força gerada pelo músculo ao 

osso para gerar movimento. Quando comparado ao músculo esquelético, a capacidade do 

tendão de adaptar-se ao exercício é mais baixa e lenta, uma vez que os tendões apresentam 

vascularização reduzida (1-2% da área total) com vasos pequenos e finos, dificultando a 

reparação (ou cicatrização) tecidual e favorecendo a ocorrência de processos degenerativos.  

A ocorrência de tendinopatias é frequente, principalmente em atletas recreacionais, 

sendo uma das lesões tendíneas mais comuns dos membros superiores a epicondilalgia lateral 

(dor na lateral do cotovelo). A epicondilalgia lateral afeta entre 1-3% da população mundial, 

principalmente causada por esforço repetitivo e é muito comum seu surgimento nos praticantes 

de tênis, por exemplo. Essa lesão é caracterizada por uma falha no processo de regeneração do 

tendão que apresenta uma cicatrização desorganizada acometendo com frequência o músculo 

extensor radial curto do carpo. 

Esta patologia é caracterizada por dor na lateral do cotovelo que pode estar associada 

ao movimento de preensão da mão, estender o punho, ao cumprimentar alguém com um aperto 

de mão, ao levantar uma cadeira ou mesmo ao girar a maçaneta de uma porta. Geralmente a 

lesão no tendão dos extensores de punho causa dor, perda de função e força do membro 

superior em gestos simples.  

Diversas modalidades terapêuticas vêm sendo estudadas na melhora clínica e funcional 

destes pacientes, e o treinamento excêntrico vem sendo utilizado no tratamento de diversas 

tendinopatias, apresentando bons resultados quanto aos níveis de dor e de recuperação para 

atividades de vida diária. Os exercícios excêntricos são aqueles em que o músculo realiza uma 

contração ao mesmo tempo em que está sendo alongado e geram adaptações nos tendões que 

aceleram sua cicatrização. A fisioterapia pode auxiliar a corrigir os padrões funcionais de 

movimento do membro superior, diminuir o risco de recidiva da lesão, acelerar o retorno ao 

esporte e diminuir a dor e limitações geradas pela epicondilalgia lateral. 


