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TENDINOPATIAS 
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 A tendinopatia é um termo abrangente para descrever a degeneração do tendão 

caracterizada por uma combinação de dor, edema e comprometimento do desempenho 

muscular. Os tendões são estruturas compostas basicamente por colágeno e tem diversas 

funções, como absorver impactos, estabilizar as articulações e transmitir forças.  A causa da 

tendinopatia não é clara, mas se sabe que fatores como idade, peso corporal, fator genético, 

sobrecarga e fraqueza muscular possam estar envolvidos. Dor repentina e sem explicação, bem 

localizada e que ocorre durante a atividade física é característica da tendinopatia.  

Pessoas com grande volume de atividade física ou volume de trabalho intenso são 

grupos que podem sofrer com a tendinopatia. Como a tendinopatia é um distúrbio bastante 

relacionado ao uso excessivo, é preciso tomar cuidado com a execução dos movimentos e com 

o uso adequado de equipamentos no trabalho e nos esportes. Também é preciso realizar os 

alongamentos adequados e a progressão gradual de exercícios.  

As tendinopatias são frequentes em pessoas que praticam esportes. 10% das pessoas 

que praticam corrida desenvolvem a tendinopatia de Aquiles, por exemplo. Pessoas que praticam 

esportes com saltos podem desenvolver a tendinopatia patelar. Atletas de esportes com grande 

exigência do ombro podem apresentar tendinopatia do manguito rotador, que também é bastante 

comum em pessoas idosas. As tendinopatias de cotovelo e punho são comumente relacionadas 

com movimentos repetitivos no trabalho.  

O principal objetivo do tratamento fisioterapêutico da tendinopatia é reduzir a dor, 

recuperar o tecido e permitir o retorno às atividades. As tendinopatias em geral não são lesões 

graves, mas podem ser de difícil recuperação. O tratamento com o fisioterapeuta tem bons 

resultados na recuperação do tecido lesionado e na prevenção de novas lesões, e envolve 

correções de padrão de movimento, fortalecimento muscular e melhora na flexibilidade. 

Um recurso muito importante no tratamento das tendinopatias é o uso da laserterapia de 

baixa potência: sua aplicação na região dolorosa resulta na diminuição da dor e da incapacidade 

em curto prazo. O exercício excêntrico também exerce um papel importante na recuperação do 

tendão: ele favorece a remodelação do colágeno durante a execução do exercício. Embora o 

tempo de recuperação varie de acordo com o local da tendinopatia, o tempo de recuperação dura 

entre três e seis meses.  


