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TENDINOPATIA DE AQUILES 
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 O tendão de Aquiles é o maior tendão do corpo humano. Ele conecta os 
músculos da panturrilha ao osso calcâneo, permitindo que importantes tarefas 
do dia-a-dia como correr, saltar e ficar na ponta dos pés, sejam realizadas. A 
tendinopatia de Aquiles caracteriza-se por uma condição inflamatória e/ou 
degenerativa do tendão, comumente associada a sobrecarga causada pela 
prática de esportes como por exemplo, a corrida.  

 A lesão do tendão de Aquiles normalmente ocorre quando os limites 
fisiológicos são ultrapassados, e não se permite o tempo necessário para que 
este tendão se recupere da sobrecarga. Dessa forma, o tendão vai acumulando 
micro traumas que vão enfraquecendo sua estrutura, trazendo dor e diminuição 
da funcionalidade. O Journal of the American Medical Association (JAMA) cita 
como possíveis causas de tendinopatia de Aquiles um rápido aumento da 
distância ou da velocidade da corrida, uma mudança na superfície onde o 
exercício é realizado e até mesmo uma mudança no calçado usado para a 
tarefa esportiva.  

 Os sintomas são normalmente dor localizada no meio do tendão e 
sensação de rigidez para caminhar, principalmente pela manhã. Alguns atletas 
podem referir dor no início e no final do treino.  Com a piora do quadro a dor 
passa a impedir a prática desportiva. O repouso pode diminuir os sintomas, 
mas é necessário um tratamento específico para evitar a recidiva da lesão. 

 O tratamento da tendinopatia de Aquiles inclui, em uma primeira fase, 
repouso, a aplicação de gelo e a laserterapia. A laserterapia tem se mostrado 
muito eficaz para a redução da dor e auxiliar no processo de cicatrização do 
tendão.  Passada a fase aguda inicial, a utilização de exercícios excêntricos 
são fundamentais para recuperação do tendão e para prevenção de recidivas. 
Estes exercícios auxiliam no processo de restabelecimento e reforço da 
estrutura do tendão.  Alongamentos e treino de equilíbrio são inseridos na 
reabilitação para permitir que o paciente recupere força e agilidade em tarefas 
dinâmicas. Além disso, é fundamental a correção do gesto desportivo que pode 
ser a causa da lesão, como por exemplo, uma pronação do pé. 

 A prevenção da tendinopatia de Aquiles pode ser realizada através de 
um programa de treinamento que prepare o atleta para a sua modalidade 
esportiva.  Além disso, a determinação de uma carga de treino adequada 
respeitando os limites individuais é fundamental. 


