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Praticar atividades físicas esPoradicamente requer 
atenção. muitos atletas de fim de semana são acometidos 

Por lesões e ruPturas dos músculos. o tratamento é 
simPles e dePende exclusivamente do grau do machucado

evitável

lesões musculares

Por ViVian Lourenço
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Contusão

Nem bem o expediente se aproxima e a 

maioria dos trabalhadores está em contagem 

regressiva para que o fim de semana come-

ce logo. E os perigos que o rodam, também.

São nesses dois dias de descanso que 

muitos resolvem se aventurar e praticar ati-

vidades físicas, para poder “compensar” 

o sedentarismo e a má alimentação tidos 

durante a semana. Porém, a boa intenção pode 

acabar se tornando um mau negócio.

Os atletas de fim de semana são os que estão 

mais propensos a terem alguma lesão, seja por 

trauma ou rompimento dos músculos. Dentre os 

esportes mais praticados e apreciados pelos atle-

tas amadores, estão a corrida, andar de bicicleta, 

natação, caminhada ou o famoso futebol.
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EM AMAdorEs ou 
rEcrEAcionAis, 
sEdEntArisMo, sobrEpEso 
E fAltA dE AlongAMEntos 
dEsEncAdEiAM o problEMA. 
Já nos profissionAis As 
lEsõEs são cAusAdAs por 
fAdigA, ExcEssos dE trEinos 
E uM cAlEndário Absurdo

Segundo os médicos ortopedistas, a lesão po-

de ser tanto de grau leve ou mais intensa. E aten-

ção, os atletas amadores se assemelham muito 

aos profissionais quando se machucam, as lesões 

são as mesmas em ambos os casos.

O especialista do Núcleo de Ortopedia do Hospital 

Samaritano, Dr. Marco Antonio Ambrósio, expli-

ca que qualquer tipo de injuria que atinja o teci-

do muscular é considerada uma lesão muscular. 

Ela pode acontecer fundamentalmente de duas 

formas: trauma direto, tipo uma joelhada na coxa 

do adversário, ou trauma indireto, que são esti-

ramentos e distensões que podem acontecer du-

rante uma corrida, por exemplo.

Para o ortopedista do Hospital Alvorada, 

Dr. Paulo Satiro, as lesões musculares costumam 

ser frequentes em atletas. “Quando o músculo 

‘carrega’ uma carga acima de sua capacidade de 

resistência, podem surgir as lesões. Estiramento 

muscular (lesão grau I), rupturas (lesão graus II e 

III) ou hérnias musculares são alguns exemplos de 

como podem surgir os problemas musculares.”

O presidente do Comitê de Traumatologia do 

Esporte da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia (SBOT), Dr. Paulo Lobo, detalha 

que o paciente pode ter lesões que acometem 

as fibras musculares ou a própria fascia (camada 

que cobre o músculo) causando edema (inchaço), 

distensão dessas fibras e até rupturas. “A maio-

ria dos traumas é direta.”

Os riscOs dOs atletas espOrádicOs
O maior problema do esporte irregular é o pre-

paro inadequado para a realização da atividade 

desejada. A baixa resistência muscular pode ge-

rar lesões musculares e expor o atleta a traumas.

Há, também, possibilidade de surgirem riscos 

cardiovasculares por esforço acima da capaci-

dade. “O indicado é que o indivíduo faça uma 

avaliação médica das condições cardiovascula-

res e realize um preparo físico progressivo, para 

que esteja apto a movimentar o corpo sem que 

haja danos à saúde”, ressalta o ortopedista do 

Hospital Alvorada.

Além disso, outros riscos aos quais esses atletas 

são expostos estão na falta de condicionamen-

to físico adequado, aquecimento e alongamento. 

“Tais condições predispõem a musculatura, prin-

cipalmente das coxas e pernas, a contraturas, es-

tiramentos e distensões”, alerta Dr. Ambrósio.

Por esses fatores é que o risco aumenta mui-

to nos esportistas de fim de semana, pois, como 

eles não têm um preparo muscular, geralmen-

te forçam além do limite, causando uma lesão.

lesões mais cOmuns
Com tanto excesso de atividade, as lesões mais 

comuns dos esportistas esporádicos acabam sen-

do as mesmas, na maioria dos casos. Elas atin-

gem mais as áreas dos joelhos, coxas e tornoze-

los. O especialista em coluna pelo Hospital das 

Clínicas de São Paulo e membro da SBOT, Dr. 

Rogério Vidal de Lima, destaca que as mais co-

muns são dos músculos dos membros inferiores.

“Nesses atletas de fim de semana, as contra-

turas musculares e as lesões por fadiga são as 

mais frequentes e felizmente as de mais fácil re-

cuperação”, detalha o especialista do Núcleo de 

Ortopedia do Hospital Samaritano, Dr. Marco 

Antonio Ambrósio.

As lesões da região inguinal (virilha), coxa e pan-

turrilha são a maioria dos casos de atendimen-

to. A lesão número um no esporte é a distensão 
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EspEcial saúdE

Tipos de lesões 

Lesões grau III
afetam acima de 

50% da musculatura. 
Geram incapacidade 

funcional e o 
prognóstico é 

indeterminado, pois 
podem proporcionar 

sequelas. A 
recuperação é lenta

Fonte: ortopedista do Hospital Alvorada, Dr. Paulo Satiro

Lesões grau I
afetam menos de 5% do 

músculo. Constituem um ponto 
doloroso e têm bom prognóstico 

com recuperação rápida

Lesões grau II
afetam de 5 a 50% da 
musculatura. exigem 

redução ou paralisação 
temporária das atividades 

com recuperação 
a médio prazo

lesões musculares
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As lesões mais comuns 
dos esportistas 

esporádicos acabam 
sendo as mesmas, na 
maioria dos casos. 
Elas atingem mais 

as áreas dos joelhos, 
coxas e tornozelos

(ruptura) do músculo bíceps femoral (região pós-

tero lateral da coxa perto do joelho).

Os especialistas revelam algumas poucas dife-

renças entre as lesões nos atletas profissionais e 

nos amadores. “Nos atletas profissionais estão 

entres as causas mais frequentes de afastamen-

to das atividades físicas, pois têm evolução len-

ta e culminam com a incapacidade de exercer a 

profissão”, destaca o Dr. Satiro. Portanto, o ob-

jetivo é restabelecer de uma forma mais eficien-

te as lesões nestes atletas.

Com relação aos amadores, a prevenção é qua-

se prioritária, por conta da menor estrutura de 

reabilitação em relação aos atletas profissionais.

O que é diferente, segundo Dr. Lobo, é a cau-

sa. Em amadores ou recreacionais, sedentaris-

mo, sobrepeso e falta de alongamentos desen-

cadeiam o problema. Já nos profissionais as le-

sões são causadas por fadiga, excessos de trei-

nos e um calendário absurdo, obrigando com-

petições sem intervalo para repousar o músculo.

Por fim, o Dr. Ambrósio, do Hospital Samaritano, 

ressalta que geralmente as lesões em profissio-

nais, por terem a musculatura mais forte e resis-

tente, quando ocorrem são mais severas que nos 

amadores e necessitam – via de regra – de um 

tratamento mais agressivo e precoce.

Porém, pode-se dizer que em termos anatômi-

cos não existe diferença quando ocorre um ede-

ma ou uma ruptura da musculatura. “A única di-

ferença é que nos profissionais o tratamento é 

muito mais intenso e começa rapidamente após a 

lesão. Nesses casos, a recuperação é muito mais 

rápida”, alerta o Dr. Rogério Vidal de Lima.

TrATAmEnTo, rEcupErAção E oriEnTAção
Passar o fim de semana com dor e encarar a 

semana de trabalho mancando não é a situação 

que os atletas amadores imaginavam passar; da 

diversão o esporte pode se tornar um martírio. 

Porém, como ressaltado pelos médicos, essa é uma 

situação mais comum do que se imagina, princi-

palmente pela falta de condicionamento físico.

Para cada tipo de lesão há um tratamento dife-

rente. O presidente do Comitê de Traumatologia 

do Esporte da SBOT, Dr. Paulo Lobo, detalha que 

aquelas lesões por contusão, o chamado “tostão”, 

têm como tratamento a crioterapia (gelo) e quan-

to antes voltar a se exercitar melhor. “Tem as le-

sões por rupturas e o tratamento, assim como o 

tempo de recuperação, variam de acordo com o 

grau: grau I (estiramento), grau II e o grau III, a 

mais grave que causa até grande edema e equi-

mose (cor azulada na pele pelo sangramento).”

Além disso, os tratamentos dessas lesões in-

cluem: fisioterapia ou o uso de muletas como 

proteção e medicação analgésica e/ou anti-infla-

matório. O especialista ainda observa que alguns 

serviços utilizam do PRP (plasma rico em plaque-

tas) aplicado dentro da lesão para acelerar a re-

cuperação, mas isso não é um consenso.

O especialista do Hospital Samaritano, 

Dr. Ambrósio, avisa que, na maioria das vezes, o 

tratamento a ser recomendado é bem conserva-

dor e é realizado usando gelo, analgésicos, re-

pouso e retirada da carga inicialmente e, como 

já dito, medidas de fisioterapia.

“O tempo de recuperação é muito variável de-

pendendo do músculo acometido, do tipo de le-

são e de sua gravidade. Lesões pequenas podem 

ficar boas em menos de uma semana, enquanto 

aquelas mais graves podem superar três meses.” 
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