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Resumo 

Introdução: O exercício físico, apesar de benéfico, quando em exagero e não regrado, 

pode trazer complicações músculo-esqueléticas. As lesões de sobrecarga surgem pela 

repetição excessiva e violenta de movimentos e estão a assumir-se cada vez mais como 

as principais lesões dos atletas. 

Objetivos: Realizar uma revisão sistemática sobre as lesões de sobrecarga mais 

frequentes, os desportos a que se associam, as suas principais manifestações, os achados 

do exame objetivo, os meios auxiliares de diagnóstico usados para confirmação e as 

terapêuticas indicadas. Expor medidas de prevenção que possam ser aplicadas para 

evitar o seu aparecimento. 

Desenvolvimento: Foram pesquisados artigos na base de dados PubMed, com as 

seguintes palavras-chave: overuse injuries, stress fractures, apophysitis, epiphysitis, 

spondylolysis, spondylolysthesis, osteochondritis dissecans, tendinopathy, bursitis. 

Somente os artigos em inglês serviram de referência para esta revisão. 

Conclusão: O risco de lesões de sobrecarga é uma constante da prática desportiva, pelo 

que as lesões e os locais mais afetados não devem passar despercebidos aos médicos e 

treinadores, de modo a ser feita uma referenciação e tratamento imediatos. O raio-X e a 

ressonância magnética são considerados os principais exames subsidiários. Repouso, 

analgesia, gelo e anti-inflamatórios não esteroides são as medidas gerais a aplicar. 

Medidas simples como evitar o agendamento excessivo de treinos ou competições ou 

usar equipamento adequado à atividade ajudam a prevenir o aparecimento destas lesões.  

Palavras-chave: overuse injuries, stress fractures, apophysitis, epiphysitis, 

spondylolysis, spondylolysthesis, osteochondritis dissecans, tendinopathy, bursitis. 
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Abstract 

Introduction: Physical exercise, even though being benefic, can bring muscle and 

skeleton complications when in exaggeration and without rules. Overuse lesions are 

result of the excessive and violent repetition of movements and are becoming athletes’ 

most significant lesions. 

Objectives: To elaborate a systematic review about the most frequent overuse lesions, 

which sports are involved, most common presentations, what is found in physical 

examination, which complementary means are used to confirm the diagnosis and the 

treatment that is recommended. To disclose about preventive measures that can be 

applied to avoid their development. 

Development: PubMed database was used in order to search for relevant articles, using 

the following key-words: overuse injuries, stress fractures, apophysitis, epiphysitis, 

spondylolysis, spondylolysthesis, osteochondritis dissecans, tendinopathy, bursitis. Only 

articles written in English were used as reference for this review. 

Conclusion: Overuse lesions risk is a constant in sports practice and the most frequent 

lesions and sites affected shouldn’t go unnoticed by doctors and coaches, so a prompt 

referral and treatment can be made. X-ray and magnetic resonance imaging are 

considered to be the main subsidiary exams. Rest from the activity, analgesia, ice and 

non-steroid anti-inflammatory drugs are the general measures. Simple measures such as 

avoiding training or competition over-schedulling or using proper gear help preventing 

these injuries. 

Key-Words: overuse injuries, stress fractures, apophysitis, epiphysitis, spondylolysis, 

spondylolysthesis, osteochondritis dissecans, tendinopathy, bursitis. 
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Introdução 

As lesões de sobrecarga ou de overuse são uma patologia originada pela aplicação de 

forças excessivas ou repetitivas sobre os tecidos. Habitualmente ocorre quando o 

exercício físico, por aumento da sua intensidade ou frequência, altera o balanço entre a 

síntese e a degradação de tecidos, afetando a integridade e a força do tecido 

envolvido.[1] Normalmente assintomáticas e insidiosas, rapidamente se tornam 

evidentes quando não há descanso que permita a sua reparação.[1] Como exemplos 

mais frequentes temos as tendinites, as bursites, as fraturas de stress e, nos atletas mais 

jovens, lesões nas fises.[2,3] Para além da dor e da perda de dias de exercício e de 

produtividade, quando não diagnosticadas e não tratadas, podem conduzir à persistência 

de dor residual, deformações e mesmo artrite.[2] 

Uma forma simples de classificação é a que permite a divisão de acordo com a sua 

génese: a que ocorre num atleta mal preparado quando este aumenta a intensidade do 

treino, a mais comum, e a que ocorre num individuo que atinge a capacidade física 

máxima no qual mesmo pequenas alterações do treino podem provocar lesões.[1] 

Podem também ser classificadas consoante a sua intensidade, em 4 estadios: quando 

aparece dor na área afetada após o exercício; quando ocorre dor durante a atividade 

física, não a restringindo; quando há limitação da atividade causada pela dor; quando a 

dor não desaparece mesmo com o repouso.[4] 

Lesões anteriores, deficiente preparação ou alterações anatómicas são os principais 

fatores intrínsecos que facilitam o aparecimento deste género de patologia. Também o 

nível de desenvolvimento físico e psicológico se apresenta como fator de risco de 

especial importância nas idades mais jovens.[5]  

Quanto aos fatores modificáveis, os relacionados com o treino (intensidade, duração, 

frequência) ocupam um lugar de destaque. Se a aquisição de novas técnicas for feita de 

modo incorreto a probabilidade de lesão é maior por aumento do stress sobre o tecido. 

Assim sendo, o treinador desempenha um papel fulcral na prevenção, devendo alertar 

atletas (e pais, no caso de crianças e jovens) para os riscos associados ao treino 

intensivo e evitar sobrecarregar os horários de treino. De referir que o equipamento deve 
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ser adequado à atividade desenvolvida e que este se deve encontrar em bom estado de 

conservação.[5] 

Estima-se que entre 35 e 44 milhões de jovens pratiquem desporto, um número que tem 

vindo a aumentar nas duas últimas décadas.[6] Sando e McCambridge (2013) referem 

que 2.5 milhões de jovens com idade inferior aos 19 anos recorrem aos serviços de 

urgência por lesões provocadas pelo desporto [6] e 50% de todas as lesões desportivas 

em pediatria correspondem a lesões de overuse.[4]  

Num estudo comparativo entre um grupo de atletas entre os 5-12 anos e outro entre os 

13-17 anos, Stracciolini et al. (2013) concluíram que as crianças mais velhas são as 

mais afetadas por lesões de sobrecarga (representavam 54,4% de todas as lesões), sendo 

o tratamento cirúrgico o mais frequente no mesmo grupo.[7] 

Apesar de as forças geradas durante a prática desportiva serem menores, são os atletas 

mais jovens os mais afetados pelas lesões de overuse [3], uma vez que existem 

diferenças fisiológicas importantes entre esta faixa etária e os adultos, nomeadamente a 

imaturidade do esqueleto, o tamanho, a coordenação motora, a flexibilidade e o 

desenvolvimento psicológico.[8,9] 

Quando comparado com os adultos, os ossos dos mais jovens têm um teor de água mais 

elevado e um menor teor em minerais [8], apresentando também uma elevada 

quantidade de colagénio e tecido cartilagíneo, pelo que são mais frágeis que os 

ligamentos e tendões que os envolvem.[10] A principal diferença entre os atletas jovens 

e os adultos é a presença das fises nos primeiros, que por serem estruturas cartilagíneas 

são dos locais mais frequentes de lesão. Já nos adultos são as lesões de tecidos moles as 

mais prevalentes.[10]  

É importante não esquecer que há uma enorme variabilidade no desenvolvimento físico 

e psicológico, pelo que a maturidade é atingida em alturas diferentes, mesmo para dois 

jovens com a mesma idade. Assim sendo, um exercício que se encontra adaptado para 

um atleta pode ser demasiado violento para outro com a mesma idade.[11]  
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Lesões Ósseas 

Fraturas de Stress 

As fraturas de stress são uma causa importante de morbilidade nos atletas, estimando-se 

que representem 10% de todas as lesões desportivas.[12] A sua incidência aumenta com 

a idade [8] e estão frequentemente associadas a erros de treino.[13] Podem ser divididas 

em dois tipos: fraturas de fadiga ou de insuficiência.[14,15] 

As primeiras ocorrem no osso saudável por ação repetida de forças musculares 

anormais. São mais comuns quando há um esforço contínuo e repetido, havendo 

frequentemente um aumento de um dos componentes do treino associado. As raparigas 

são mais afetadas que os rapazes.[14,15] 

Por oposição, as fraturas por insuficiência ocorrem quando já há algum tipo de alteração 

óssea, pelo que ocorrem mesmo em situações de esforço considerado normal. Ocorrem 

por excelência em mulheres na pós-menopausa, mas podem aparecer em doentes mais 

jovens com patologia de base, como anorexia, osteogenesis imperfecta, escorbuto ou 

riquetsiose.[14,15] 

Podem ocorrer virtualmente em qualquer osso e em qualquer desporto, mas são os 

corredores os mais afetados.[12] A grande maioria das fraturas ocorre no membro 

inferior, afetando mais frequentemente a tíbia. Também são comuns as fraturas do 

perónio, do fémur, dos metatarsos e do calcâneo.[8,12,13] No membro superior ocorrem 

em atletas que executam lançamentos (por exemplo basebol) ou que praticam 

remo.[12,15] Entre os fatores de risco contam-se o sexo feminino, uma nutrição 

inadequada com aporte insuficiente de cálcio, vitamina D e calorias, ou uma superfície 

de corrida demasiado dura.[12] 

Philipson e Parker (2009) descreveram que não há um periodo de tempo previsivel entre 

o início da atividade física e o aparecimento da lesão. Há um período de latência entre a 

reabsorção feita pelos osteoclastos e a formação de osteoide pelos osteoblastos. É 

durante este periodo de osteopenia relativa (que é máxima às 6 semanas do treino) que, 

segundo os autores, o atleta se encontra mais vulnerável à fratura.[12] Foi também feita 
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uma associação entre o aumento de incidência destas fraturas e atletas femininas que 

apresentam uma tríade de fatores: distúrbios alimentares, alterações menstruais e 

osteoporose.[6,15] 

É típica a dor crónica insidiosa que exacerba com o exercício, podendo estar presente 

também em repouso.[8,12,15] De referir contudo que é necessário um elevado grau de 

suspeição, especialmente para as fraturas do fémur, já que não são palpáveis e 

geralmente se apresentam como dor difusa.[12]  

As radiografias, apesar de serem a primeira linha de exames auxiliares, podem não 

distinguir uma fratura de stress de uma patológica ou de osteomielite crónica.[14] 

Podem ser negativas durante várias semanas em dois terços dos atletas, positivando em 

apenas 50%.[6] É recomendada a realização de ressonância magnética (considerada o 

gold standard no diagnóstico imagiológico destas lesões, sendo usada também no seu 

seguimento) [14] ou cintigrafia óssea.[12]  

A grande maioria das fraturas de stress pode ser tratada conservadoramente, evitando a 

prática desportiva [12,15] e imobilizando o membro quando necessário.[13] O exercício 

não deve ser retomado até à resolução da fratura e da dor [8,15], devendo o regresso ser 

gradual.[12,15] 

 

Membro Superior 

Fraturas de stress do membro superior são raras, sendo os halterofilistas, ginastas, 

golfistas, tenistas e os lançadores no basebol os grupos que podem estar sujeitos a este 

género de fraturas.[14] 

Os halterofilistas desenvolvem fraturas ao nível da parte distal do úmero; já ginastas e 

lançadores estão sujeitos a fraturas no úmero proximal e na epífise distal do rádio. Os 

lançadores também tendem a lesionar a cintura escapular.[14] 

A avaliação radiológica deve ser considerada em atletas que apresentem dor insidiosa 

que agrave com o movimento e dor à palpação da área envolvida. O tratamento varia 
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com a localização da fratura, mas genericamente envolve repouso da atividade durante 

4-6 semanas.[16] 

 

Membro Inferior 

As fraturas de stress do membro inferior representam 95% [14,17] de todas as fraturas 

de stress em idades pediátricas, com igual incidência entre os géneros. Nos atletas mais 

velhos o mais frequente são as fraturas femorais e dos ossos do tarso, enquanto que, nos 

mais novos, as mais comuns são as da tíbia e perónio.[14,18] Quando se compara o tipo 

de exercício realizado com as fraturas, verifica-se que nas atividades de resistência as 

fraturas dos metatarsos são mais frequentes, por oposição às fraturas tibiais, mais típicas 

dos desportos que envolvem saltos e paragens bruscas da perna.[14] 

 

Fémur 

As fraturas do fémur são extremamente raras nos atletas jovens e podem facilmente ser 

confundidas com infeções ou osteomas, o que leva a tratamentos desnecessários e atraso 

no tratamento da fratura. O local mais comummente afetado é o córtex 

posterior/posteromedial da diáfise distal.[14] São mais frequentes em mulheres que 

apresentem a tríade de alterações menstruais, osteoporose e distúrbios alimentares.[17] 

Radiograficamente não são verificadas quaisquer alterações nas fases mais precoces de 

uma fratura do colo do fémur. Posteriormente, é observada esclerose 

perpendicularmente às trabéculas. Pode também haver espessamento cortical e edema 

da medula, observável na ressonância magnética.[14,17] 

As fraturas do colo podem ser tratadas conservadoramente com sucesso se não houver 

deslocamento dos topos da fratura, bastando um período de alívio de carga. Se houver 

deslocamento, a fratura deve ser sempre reduzida e fixada cirurgicamente.[12] 

Confirmação da resolução da fratura com um meio de imagem é necessário antes de 

retomar a atividade.[14]  



9 
 

Tíbia e Perónio 

As fraturas da tíbia constituem 50% das fraturas dos atletas entre os 13 e os 61 

anos.[6,17,18] Dependendo da idade, a zona da tíbia afetada varia: nas crianças são 

mais frequentes as fraturas do terço proximal; nos adultos é mais frequente a fratura na 

junção do terço médio com o terço distal.[14,18]  

Podem ocorrer dois tipos de fraturas, as posteromediais (mais frequentes) e as 

anteriores, que se originam por ação de diferentes forças: no córtex posterior as forças 

são compressivas, enquanto que, no córtex anterior, as forças são de tensão. As fraturas 

anteriores apresentam uma maior incidência de não consolidação, sendo por isso de pior 

prognóstico.[12,18] 

Na história, é comum haver relato de um aumento da distância corrida, de alteração de 

uma das características do treino ou de alteração da dureza da superfície onde se pratica 

o desporto. Ao exame físico encontra-se dor à palpação associada a edema dos tecidos, 

podendo ou não sentir-se o calo ósseo.[6] 

O raio-X pode apresentar-se sem alterações nas primeiras 2-3 semanas de 

sintomatologia, especialmente se a atividade foi continuada apesar da dor. Mais tarde 

pode revelar reação do periósteo, formação de calo ósseo ou a linha de fratura. Nas 

fraturas anteriores pode observar-se um espessamento do córtex com uma linha lucente 

na diáfise.[6] 

O tratamento depende do tipo de fratura. A maioria das posteromediais resolve sem ser 

necessária intervenção cirúrgica após 1-2 meses de repouso, podendo ser útil a 

compressão mecânica externa. O regresso à atividade é possível passado 3-4 meses.[6] 

No caso de fratura anterior, a cirurgia precoce é a opção uma vez que o tratamento 

conservador leva 6 meses e o risco de não consolidação é elevado.[12] 

As fraturas do perónio, por seu lado, representam 5-10% das fraturas de stress nos 

adultos, subindo para 20% nas crianças.[14] A maioria ocorre na região distal do 

perónio, mas também pode ocorrer na região proximal.[14,18] 
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A maioria destas fraturas pode ser diagnosticada através da clínica, havendo dor à 

palpação. Radiograficamente as alterações são subtis e podem não ser observadas nos 

estadios iniciais. O seu tratamento passa pelo repouso e dura 3-6 semanas.[17] 

 

Pé 

No pé deve ser dado destaque às fraturas do escafoide, calcâneo e dos metatarsos. É 

necessário um grande nível de suspeição clínica e quando não tratadas pode ocorrer não 

consolidação. Às fraturas do escafoide deve ser dada especial atenção porque podem ser 

de diagnóstico e tratamento complicado, uma vez que o terço central deste está sujeita a 

altas pressões e é relativamente avascular.[6] 

Mais observadas nos atletas que usam apoios à partida (como os velocistas) e bailarinos, 

as fraturas do escafoide cursam com dor insidiosa ou sensação de cãibra no terço médio 

do pé, ao longo da arcada dorsal, agravada com o exercício.[6,14]  

Ao exame físico é observada dor à palpação e o raio-X por norma não é esclarecedor. O 

tratamento inicial consiste no alívio de carga (usando muletas) e aplicação de gesso 

durante 6-8 semanas. Se a dor ou a linha de fratura persistir pode ser necessária uma 

fixação cirúrgica. O tempo até regressar à atividade varia entre 4 e 6 meses.[6,14,17]  

Relativamente ao calcâneo, as fraturas são uma causa de dor que frequentemente é mal 

identificada, sendo que ao raio-X não se identificam 70% dos casos nos estádios 

iniciais.[14] A sua prevalência é elevada em corredores de fundo, estando habitualmente 

presentes ao exame físico dor à compressão e edema. Estas fraturas resolvem-se com a 

modificação da atividade, não sendo necessária imobilização com gesso nem 

cirurgia.[19] 

Os metatarsianos mais sujeitos a sofrer fraturas de stress são o segundo e o terceiro 

[12,17], uma vez que têm uma diáfise fina e se encontram sujeitos à ação de grandes 

forças durante a fase propulsiva da corrida.[12] Estas fraturas são bem observadas na 

ressonância magnética, onde se constata a presença de edema a envolver o osso. 

Também uma ecografia pode levar ao diagnóstico por permitir a visualização da 

formação de calo ósseo com perda da normal definição cortical.[14] Por norma, não é 
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necessária intervenção cirúrgica para a sua resolução.[12] O regresso à atividade pode 

ocorrer passadas 4-6 semanas.[17] 

Já as fraturas do quinto metatarsiano, embora mais raras, apresentam um maior risco de 

não consolidação.[6,18] Nestes casos, os atletas apresentam dor quando efetuam carga 

sobre o pé e também à palpação. Ao raio-X pode ser observada uma irregularidade 

cortical na região lateral do metatarso.[6] Quanto ao seu tratamento, depende do aspeto 

radiológico: se não houver sinais de esclerose intramedular, pode ser tratada 

conservadoramente com gesso e alívio de carga durante 6-8 semanas; se houver, o 

tratamento passa por curetagem do canal medular, enxerto com parte da tíbia e gesso 

com alívio de carga por 6 semanas. Foram também descritos bons resultados com 

fixação intramedular.[12] 

 

Coluna: Espondilolise e Espondilolistese 

Espondilolise é definida como uma fratura de stress na pars interarticularis.[20,21] 

Quando não resolvida, pode evoluir para espondilolistese, que é o deslocamento do 

corpo vertebral da vértebra superior sobre a inferior.[13,20] Ambas estão relacionadas 

com a hiperextensão da coluna e a carga a que está sujeita em desportos como ginástica, 

halterofilismo, bailado, futebol americano, futebol, voleibol e corrida.[22,13] Por norma 

são os rapazes os mais afetados.[14] 

A espondilolise é a causa de dor lombar mais comum nos jovens atletas [1], chegando a 

representar 50% das dores de costas [22], sendo rara antes dos 6-7 anos. A sua 

incidência aumenta durante a adolescência, atingindo um pico de 6% nos adultos.[1] 

Muitos defeitos da pars interarticularis são assintomáticos [14], apenas surgindo com o 

exercício.[22] Geralmente são bilaterais [21], podendo ser unilaterais. Nestes casos há 

uma hipertrofia compensatória do pedículo contra-lateral.[13] Contudo quando se 

desenvolve espondilolistese pode haver compressão radicular e consequente 

ciatalgia.[14] Esta dor é reportada como intensa e persistente, limitando mesmo as 

atividades de vida diária.[1] 
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Frequentemente, na história da espondilolistese é referida dor lombar crónica que se 

exacerba de modo agudo.[22] Aproximadamente 70% das espondilolisteses ocorrem 

entre L5-S1 e raramente acima de L3.[13]  

Ao exame físico, para além da dor à palpação da região lombo-sagrada, podem ser 

encontrados espasmos dos isquiotibiais, uma postura hiperlordótica e limitação do arco 

de movimento. A dor pode ser despoletada com uma perna em hiperextensão e outra em 

flexão (chamado de “teste da cegonha”).[22] Atividades que envolvam hiperextensão e 

torção da coluna exacerbam a dor, que desaparece com o repouso (exceto nos casos 

avançados).[1] 

Os achados do exame físico na espondilolistese são em tudo semelhantes aos da 

espondilolise, podendo em casos severos ser palpável uma deformidade da coluna 

lombar.[22] 

Quando a dor lombar se estende por mais de 3 semanas, devem ser realizadas 

radiografias com incidências ântero-posterior, lateral e oblíqua de modo a confirmar a 

presença destas patologias. Tipicamente, é vista na incidência oblíqua a fraturada pars 

interarticularis descrita como “scotty dog com coleira”.[23] Se as lesões não são 

visíveis, podem ser utilizados outros métodos: a ressonância magnética revela uma 

espondilolise ativa se for visível edema da medula dos pedículos vertebrais [23]; a 

tomografia computorizada revela o defeito no arco posterior e permite esclarecer se há 

alguma invasão do buraco de conjugação por fragmentos ósseos ou disco 

intervertebral.[13] 

Uma alta percentagem de atletas com espondilolise em estadios avançados pode não ter 

recuperação com reparação óssea, mas sim com formação fibrosa.[22] Diagnóstico 

precoce e instituição de medidas de suporte e reabilitação normalmente resultam na 

resolução completa dos sintomas e, no caso dos jovens, em crescimento normal. O 

fortalecimento dos músculos abdominais e dos isquiotibiais melhora o suporte estrutural 

da coluna e ajuda também a evitar a progressão. Na espondilolise ligeira, o atleta 

também beneficia do uso de anti-inflamatórios e alívio da carga.[1] No caso de doença 

severa, é necessário o uso de ortóteses até o doente estar assintomático, o que pode levar 

9-12 meses. O regresso à competição pode ser feito quando não há dor em qualquer 

movimento efetuado.[22] 
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Quando o grau de deslocamento é inferior a 50%, o tratamento da espondilolistese é 

semelhante ao da espondilolise, sendo necessário uma avaliação radiográfica a cada 6 

meses até ser atingida a maturidade esquelética para garantir estabilidade e não 

progressão da lesão. Se o grau de deslocamento é superior a 50% ou não há 

possibilidade de tratar conservadoramente pode ser necessária efetuar artrodese da 

coluna lombar.[22] Esta é uma solução frequente para atletas que querem manter a 

prática desportiva. 

 

Osteocondrite Dissecante 

A osteocondrite dissecante é uma lesão idiopática do osso subcondral, havendo 

separação deste e da cartilagem do osso vascularizado, podendo haver envolvimento da 

cartilagem articular. A causa é desconhecida e pode ser multifatorial: trauma, 

insuficiência vascular ou ossificação anormal dentro da epífise.[6,24] Ocorre dos 5 aos 

15 anos, com um aparecimento médio entre os 11-14 anos, e é três vezes mais 

prevalente nos rapazes que nas raparigas.[6,13] É a causa mais comum de corpos livres 

nos atletas adolescentes.[25] 

No membro superior afeta sobretudo a região do côndilo umeral e menos 

frequentemente a cabeça do rádio, em ginastas e lançadores do basebol, devido a forças 

compressivas. Pode também ocorrer em jovens que não pratiquem qualquer 

desporto.[13] 

Dor na zona do côndilo com edema associado e incapacidade em realizar a extensão da 

articulação são os sintomas encontrados, que no início da doença são mínimos.[13] 

O raio-X permite o estabelecimento do diagnóstico. É observado um achatamento da 

superfície articular, uma região esclerosada e fragmentos ósseos.[16] Contudo, nos 

estadios iniciais, pode ser necessário recorrer a ressonância magnética ou a tomografia 

computorizada.[13] Esta também permite determinar a estabilidade da lesão e qual o 

tratamento indicado.[16] 
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Se diagnosticada precocemente, o tratamento conservador com redução da carga sobre a 

articulação durante 6 semanas pode ter sucesso.[13,16] Existe, contudo, o risco de 

fratura do epicôndilo, com consequente aparecimento de um corpo livre intra-articular 

que deve ser removido cirurgicamente ou por artroscopia. Mosaicoplastia 

(autotransplante de tecido cartilagíneo) pode ser considerada se existir dano residual na 

superfície articular, evitando o desenvolvimento precoce de artrose.[13] O regresso à 

atividade deve ser feito gradualmente após 3-6 meses.[16] 

O joelho é a articulação mais afetada [24,26]; em cerca de 80%, a zona lateral do 

côndilo medial do fémur está lesada, e, destes, 75% dos casos são unilaterais. É duas 

vezes mais prevalente em rapazes, tendo a maioria dos afetados menos de 18 anos.[26] 

Caracteriza-se por uma dor insidiosa no joelho que agrava com a atividade.[24] Ao 

exame físico há dor quando se efetua a rotação interna do joelho afetado enquanto o 

atleta faz a extensão completa do mesmo (teste de Wilson). Embora útil quando 

positivo, este teste carece de sensibilidade e especificidade.[24] 

Radiograficamente apresenta-se, inicialmente, como uma irregularidade na margem da 

epífise. Mais tarde, revela uma zona esclerosada de alguns milímetros de espessura que 

cresce ao ritmo da epífise mas que se encontra separada da mesma. Apesar de permitir o 

despiste da osteocondrite, a radiografia simples não é suficiente para determinar a 

estabilidade da lesão, sendo necessário recorrer a ressonância magnética.[24,26] 

Esta lesão também pode ocorrer no terço médio da região lateral do astrágalo devido a 

inversões repetitivas do tornozelo. Dor crónica associada a edema intermitente é a 

história referida pelos atletas. O aspeto da imagem é semelhante ao do joelho.[26] 

Tal como no membro superior, o tratamento é usualmente conservador dado que a 

maioria das lesões é estável e o prognóstico é bom naqueles que apresentam uma 

superfície articular intacta.[26] Quando há fragmentos de dimensão considerável, estes 

devem ser removidos artroscopicamente ou fixados. O prognóstico quando é realizada a 

excisão dos fragmentos é pior, porque se associa a um aumento do risco de artrose.[13]  
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Lesões nas Placas de Crescimento e Centros de 

Ossificação 

Como referido anteriormente, o sistema esquelético dos jovens é diferente do esqueleto 

já completamente formado dos adultos. Esta imaturidade esquelética, caracterizada 

principalmente pelas placas de crescimento cartilagíneas (mais frágeis que os 

ligamentos e tendões que as envolvem) e pelo surto do crescimento experimentado 

pelos adolescentes, coloca-os em maior risco de lesões de overuse.[5,24] 

Durante o surto de crescimento, as células cartilagíneas das fises tornam-se mais ativas 

mas mais propícias a lesão por enfraquecimento dessa zona.[20,24] Foi também 

demonstrado que estas lesões podem não ser somente por lesões cartilagíneas da fise em 

si, mas envolver também fraturas da metáfise óssea adjacente.[20] 

Todas estas lesões têm ao exame físico uma característica comum: dor à palpação. Nos 

locais em que a fise é mais superficial, como a epífise distal do rádio ou a tuberosidade 

tibial, pode haver inflamação com edema dos tecidos envolventes nos casos mais 

severos.[20] 

 

Epifisite Umeral 

Até 10% da dor no ombro em idades pediátricas é causada por atividades que envolvam 

lançamentos, sendo a quantidade de repetições efetuadas um fator de risco.[16,27]  

É mais comum nos rapazes entre os 11 e os 16 anos praticantes de basebol [16,27], mas 

não é exclusiva deste desporto, podendo surgir em outros atletas que executem 

movimentos de rotação do ombro, como nadadores, ginastas, jogadores de voleibol e 

tenistas.[22] Resulta do microtrauma da fise proximal do úmero, podendo surgir fratura 

desta ou uma reação inflamatória na região.[20] 

A maioria dos atletas refere um início insidioso da dor, localizada na região proximal do 

ombro durante o lançamento ou movimento [22], que se associa a uma perda do arco de 

movimento da articulação glenoumeral.[20] No entanto, é comum adiarem a procura de 
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assistência médica até ao aumento da dor ou ao surgimento de diminuição na 

força/velocidade de lançamento da bola.[22]  

Alargamento da fise umeral proximal, com ou sem fragmentação, esclerose e osteopenia 

são os principais achados radiográficos. A realização de ressonância magnética ou de 

cintigrafia óssea é desnecessária, mas pode ser considerada se o raio-X for negativo e 

houver alta suspeição clínica.[23,27] 

Os atletas devem repousar a articulação durante 6 semanas, podendo recorrer a anti-

inflamatórios não esteroides (AINE’s) caso a dor seja persistente. Exercícios dirigidos à 

articulação e ao tronco são um importante ponto da reabilitação. Após a resolução da 

dor em todos os movimentos, pode retomar-se gradualmente os treinos. O regresso à 

competição pode ocorrer passados 3 meses, contudo a resolução radiológica pode 

demorar mais de 6 meses.[16] 

 

Apofisite do Epicôndilo Medial 

Mais frequente dos 9 aos 12 anos, principalmente em jogadores de basebol (podendo ser 

encontrada em ginastas e halterofilistas), é caracterizada por dor na região medial do 

cotovelo, durante ou após o lançamento, podendo haver diminuição da velocidade e 

força com que a bola é lançada.[20,22] Pode haver limitação da extensão do cotovelo, 

sem alterações no restante arco do movimento.[16] Deste modo o diagnóstico é feito 

clinicamente.[22] 

O raio-X, normal em 85% dos casos, deve ser considerado quando há história de 

trauma, dor ou deformidade óssea ou limitação dos movimentos.[16] Quando positivo, 

revela um alargamento da fise, com hipertrofia do epicôndilo medial e fragmentação em 

4-49% dos atletas.[23] 

Abster-se de lançamentos durante 4-6 semanas é o tratamento para estes casos. Gelo e 

AINE’s podem ser úteis para aliviar a sintomatologia, embora a dor seja, tipicamente, 

apenas durante ou logo após o lançamento. É necessária cirurgia no caso de suspeita de 

rotura do ligamento cubital colateral ou avulsões com deslocamento superior a 5mm, 

sendo seguida de reabilitação. Após este tempo, os atletas podem voltar gradualmente 
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ao exercício; no entanto o tempo para uma recuperação completa e regresso à 

competição ronda as 8-12 semanas.[16] 

 

Epifisite Radial 

Também conhecida como “pulso do ginasta”, é descrita como uma dor no pulso, de 

aparecimento gradual, que agrava com atividades que causem compressão do pulso em 

extensão. Afeta atletas dos 12 aos 14 anos, dos quais 80-90% são raparigas, e é bilateral 

em um terço dos casos.[28] Em casos severos pode ocorrer um encerramento prematuro 

das fises, cujo encerramento normal ocorre entre os 15-18 anos [20], o que pode causar 

um supercrescimento relativo do cubito, culminando em dor crónica e artrite 

precoce.[16] 

Radiograficamente, é observado, através de uma incidência lateral, um alargamento da 

fise radial, bem como irregularidades na metáfise que podem originar fraturas e 

esclerose. Quando observada a face palmar, pode ser notada uma diminuição da fise 

distal do rádio. A ressonância magnética é usada para confirmar suspeitas de 

encerramento precoce.[23] 

O tratamento consiste em evitar qualquer carga sobre o pulso durante 2-4 semanas para 

os atletas sem alterações radiográficas e até 3 meses para aqueles com alterações.[16] 

Com o repouso ocorre com frequência a reversão destas alterações radiográficas. 

Contudo, em ginastas de alta competição, estas lesões podem persistir.[20] 

 

Apofisite Pélvica 

Descrita principalmente em corredores de fundo e ginastas, a apofisite pélvica pode 

ocorrer também em praticantes de desportos de combate, dançarinos e jogadores de 

futebol americano.[20] Resulta das forças de tração sobre as apófises da pélvis, o que 

provoca dor nos atletas entre os 11-17 anos, dor essa de início insidioso e gradual, 

associada ao esforço físico e à contração muscular (cerca de 2-8 semanas).[6,20] 
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As áreas mais sujeitas a este tipo de lesões são a tuberosidade isquiática (onde podem 

ser observadas lesões até mais tarde, entre os 21-22 anos) e as espinhas ilíacas antero-

inferior e antero-superior. Lesão do pequeno trocânter e da crista ilíaca são menos 

frequentes, sendo raro o envolvimento do grande trocânter.[6] 

Ao exame objetivo é frequente existir tensão na banda iliotibial, nos flexores da anca ou 

no reto femoral. Um sinal característico é o despoletar de dor quando o atleta se deita 

sobre o lado não afetado e é feita uma abdução da anca contra resistência.[20] O raio-X 

pode ser normal ou apresentar alargamento e esclerose das apófises.[6] 

O tratamento envolve limitação da atividade, limitação na sustentação de pesos e 

repouso por pelo menos 4 semanas.[20] Se o atleta mantém a atividade física há um 

aumento do risco de avulsão da apófise. Inicialmente pode ser necessário o uso de 

muletas, se houver dor ao caminhar. A fisioterapia deve focar-se no aumento da 

flexibilidade e na manutenção do arco de movimento, com fortalecimento da 

musculatura pélvica e do membro inferior. Após 4-8 semanas, o atleta pode voltar à 

prática desportiva.[6] 

 

Apofisite do Tubérculo Tibial (Doença de Osgood-Schlatter) 

Considerada a lesão de overuse mais frequente dos atletas adolescentes [20], ocorre 

entre os 10 e os 15 anos em desportos que envolvam saltos, agachamentos ou remates 

[26,29] (como futebol, basquetebol, voleibol e ginástica) [22], sendo mais frequente em 

rapazes.[20] Resulta da tração do centro de ossificação secundária do tubérculo tibial 

por contrações sucessivas e forçadas do quadricípite, sendo classificada como uma lesão 

de avulsão.[26,29] 

Os sintomas, bilaterais em 20-50% dos casos [26], incluem dor na região anterior do 

joelho durante corridas, saltos, agachamentos ou quando o atleta se ajoelha. Pode 

tornar-se persistente ao caminhar quando há progressão da inflamação por falta de 

descanso adequado. Ao exame físico, é frequente a presença de uma proeminência do 

tubérculo tibial, havendo dor à extensão e flexão passiva contra resistência. O 

diagnóstico pode ser feito através da história e dos achados do exame físico.[6] 
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As radiografias revelam fragmentação e ossificação irregular do tubérculo tibial [23], 

não sendo contudo necessária a sua realização quando os sintomas são bilaterais.[6] 

Quando há dúvidas no diagnóstico deve proceder-se à realização de uma ressonância 

magnética. Para além da inflamação dos tecidos moles, é observada perda da gordura 

infrapatelar, espessamento e edema do tendão rotuliano inferior, e bursite 

infrapatelar.[23] 

É por norma autolimitada, ficando resolvida quando é atingida a maturidade do 

esqueleto.[6,29] O tratamento é conservador e assenta no repouso, uso de gelo, 

analgésicos e AINE’s. Pode ser necessário o uso de uma banda imobilizadora. Após a 

resolução dos sintomas agudos, podem ser feitos exercícios de alongamento do 

quadricípite e dos músculos isquiotibiais.[9,26,29] A maioria dos atletas pode regressar 

à atividade passadas 2-3 semanas.[22] 

 

Apofisite Inferior da Rótula (Doença de Sinding-Larsen-Johansson) 

Com incidência entre os 10-13 anos, é consequência da tração do polo inferior da rótula 

na inserção proximal do tendão rotuliano. É mais frequente em desportos de corrida e 

nos que envolvam saltos ou remates. Cursa apenas com dor à palpação e um grau 

variável de edema, não havendo mais nenhuma alteração ao exame físico.[6,26,29] O 

tendão rotuliano em si não se encontra afetado.[28] 

De diagnóstico clínico, as radiografias, quando usadas, podem evidenciar fragmentação 

do polo inferior da rótula e calcificação do tendão rotuliano, mas frequentemente não 

revelam alterações.[6,26] Para uma melhor caracterização pode ser feita uma 

ressonância magnética a qual, para além de permitir descartar patologias intra-

articulares, pode mostrar fragmentação, espessamento do tendão rotuliano na sua 

inserção e edema da gordura infrapatelar. Para seguimento da lesão podem ser 

realizadas ecografias periódicas.[26] 

Tal como a Doença de Osgood-Schlatter, é uma condição autolimitada, resolvendo após 

3-12 meses, sendo necessárias apenas medidas conservadoras como gelo, anti-
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inflamatórios e alongamento dos músculos extensores da perna.[28,29] A cirurgia fica 

reservada para os casos refratários e envolve a excisão da área afetada do tendão.[26]   

 

Apofisite do Calcâneo (Doença de Sever) 

A doença de Sever é uma apofisite do centro de ossificação secundária do calcâneo, 

sendo teorizado que resulta do microtrauma provocado por rápidos surtos de 

crescimento [26]: a tração originada pelo complexo gastrocnémio-solear leva a uma 

inflamação e fragmentação na zona de inserção do tendão de Aquiles.[6,28] Bilateral 

em mais de 60% dos casos, é mais frequente em rapazes e ocorre entre os 9 e os 12 

anos.[28] 

Esta apofisite é mais frequentemente observada em atletas que pratiquem desportos que 

envolvam corrida, especialmente nos que requerem chuteiras (futebol), ou que os 

obriguem a andar descalços (dança e ginástica).[6,29] Ao exame objetivo o sinal 

positivo é o despoletar de dor à compressão medial e lateral do calcâneo [6]. A 

dorsiflexão pode agravar a dor por estiramento do tendão de Aquiles.[20] 

O diagnóstico é feito clinicamente, de modo que exames de imagem apenas são 

necessários para excluir outras causas de dor no calcanhar.[6,26] Quando realizados, 

pode ser observada uma apófise fragmentada com uma área hiperdensa de necrose, ou 

não serem observadas quaisquer alterações radiológicas; de notar que esta fragmentação 

pode estar presente em crianças sem qualquer dor.[6]  

Repouso, gelo, analgésicos, alongamentos do complexo gastrocnémio-solear, elevação 

do calcanhar com palmilhas viscoelásticas e ortóteses são as medidas terapêuticas a 

aplicar.[9,22] É também benéfica a realização de alongamentos do tendão 

diariamente.[9] A maioria dos pacientes regressa ao exercício passadas 3-6 semanas, 

sem qualquer dor.[22] No entanto, como os jovens muitas vezes não são cooperantes 

com o tratamento com alongamentos e ortóteses, a opção mais indicada é a imobilização 

da perna com gesso. Esta proporciona um alívio sintomático em 4 semanas.[20] 
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Apofisite Proximal do Quinto Metatarso (Doença de Iselin)   

O curto peronial insere-se na tuberosidade dorso-lateral do quinto metatarso. Esta zona 

corresponde ao centro de ossificação secundário do osso, pelo que a ação excessiva do 

músculo sobre a cartilagem da apófise pode causar uma apofisite de tração durante o 

surto de crescimento dos adolescentes. Pode também ocorrer quando há lesões de 

inversão do pé.[20] 

Tipicamente, manifesta-se pelo início insidioso de dor na região lateral do pé em atletas 

dos 8 aos 12 anos, sendo exacerbada por corrida, saltos, inversão do pé e calçado 

apertado. Quando aguda, a dor pode sugerir uma avulsão da base do quinto 

metatarso.[6] 

Eritema e hiperqueratose podem estar presentes ao exame objetivo, assim como dor à 

eversão com resistência e dorsiflexão/flexão plantar extremas.[20] 

Ao exame radiográfico é visível um fragmento de osso paralelo à base do quinto 

metatarso; se fosse observada uma linha perpendicular ao osso era indicativo de fratura. 

À cintigrafia óssea pode ser verificado um aumento da captação na apófise.[6] 

Repouso, modificação da atividade, alívio da carga com muletas, AINE’s e fisioterapia, 

para alongar e fortalecer os músculos peroniais, é o recomendado para estes casos. 

Quando os sintomas são severos ou não há adesão à terapêutica é aconselhado um 

período de imobilização com gesso de 2-4 semanas, seguido de fisioterapia.[6,20] 
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Lesões de Tecidos Moles: Tendinopatias e 

Bursites 

As lesões de overuse dos tendões são das lesões mais frequentes do desporto.[30] São 

mais frequentes em adultos uma vez que nos mais jovens as apófises são mais frágeis e 

suscetíveis a lesão que o tendão.[28] Segundo Sando e McCambridge (2013), as lesões 

de overuse dos tendões devem ser referidas como tendinopatias, sendo que os termos 

tendinite e tendinose seriam aplicados após confirmação histológica.[6] 

Entre os tendões mais suscetíveis de serem lesados contam-se o rotuliano, o tendão de 

Aquiles, os da coifa dos rotadores e os dos músculos extensores do pulso.[30] 

Segundo Reinking (2012), o risco de desenvolver tendinopartias não é igual em todos os 

indivíduos. Há fatores de risco intrínsecos ao individuo que não se conseguem 

modificar, como a idade, o género e a genética. Relativamente a fatores intrínsecos mas 

modificáveis podem ser referidos movimentos anormais, diminuição da flexibilidade 

muscular ou obesidade. Quanto a fatores extrínsecos, tem-se o tipo de desporto, o 

volume de treino e a superficie em que se treina.[30] 

Nas bursas, as cápsulas sinoviais podem ficar inflamadas e hipertrofiadas como 

resultado de movimentos repetitivos.[6] Estas bursites associam-se frequentemente a 

tendinopatia concomitante. 

 

Ombro 

Várias estruturas conferem estabilidade à articulação gleno-umeral. Destas faz parte a 

coifa dos rotadores, que engloba 4 músculos: supra e infra-espinhoso, sub-escapular e 

pequeno redondo. Estes estabilizam a cabeça do úmero, aproximando-a da cavidade 

glenóide [28] e impedindo que o úmero se desloque superirormente.[16] 

Esta patologia é mais frequente em nadadores e nos desportos que envolvam 

lançamentos acima do ombro, especialmente em atletas com instabilidade 

multidirecional ou lassidão da cápsula glenoumeral.[28] 
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O movimento articular excessivo provoca irritação crónica que inflama tendões e 

bursas, principalmente o tendão do supra-espinhoso e a bursa subacromial.[31] Embora 

mais frequente em adultos pode ocorrer também em adolescentes.[16] 

Os atletas queixam-se de dor com os movimentos de elevação do braço acima do nível 

da cabeça [28], podendo limitar a atividade diária. Ao exame físico pode haver 

sensibilidade à palpação na inserção dos tendões e limitação do arco do movimento da 

articulação gleno-humeral.[16] É frequente apresentarem instabilidade multidirecional e 

impingement anterior.[28] 

De diagnóstico clínico, não são necessárias radiografias exceto se há suspeita de lesão 

traumática ou para ser feito o diagnóstico diferencial.[16] O tratamento envolve 

fortalecimento dos músculos da coifa, do bíceps braquial, do peitoral e dos músculos 

peri-escapulares, AINE’s e evitar a realização de movimentos que despoletam dor até à 

melhoria da inflamação.[16,28] 

 

Cotovelo 

A epicondilite lateral do cotovelo, vulgarmente denominada por “cotovelo do tenista”, é 

mais comum na meia-idade e mais refratária na mulher. Trata-se de uma inflamação da 

origem comum dos extensores, caraterizada por dor sobre o epicôndilo lateral do úmero. 

É encontrada em atletas que façam contrações excêntricas associadas a preensão 

manual, como no caso do ténis.[32] 

A epicondilite medial do cotovelo é muito semelhante à lateral, sendo, no entanto, 

menos prevalente. Associa-se a atividades que envolvam movimentos de flexão com 

preensão manual, como o caso do golfe (daí o nome de “cotovelo do golfista”).[33,34] 

De diagnóstico clínico, o tratamento inicial é preferencialmente conservador, podendo 

recorrer-se à imobilização parcial com banda, anti-inflamatórios, infiltrações e 

fisioterapia.[33,34,35] Em casos persistentes a cirurgia é a opção.[33,34,36] 
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Punho 

A patologia que, nesta área, mais afeta o atleta é a tenosinovite de De Quervain, seguido 

pela tendinite do extensor cubital do carpo. A primeira afeta principalmente jogadores 

de golfe, squash e badminton enquanto que a segunda é característica dos 

remadores.[37] 

O diagnóstico é clínico, sendo que, nesta tenosinovite o teste de Finkelstein (dor 

despoletada pela flexão do polegar quando é feito um desvio cubital do pulso) é 

patognomónico.[37,38] 

Imobilização e terapia de suporte são úteis em fases iniciais, sendo que alguns casos 

poderão necessitar de cirurgia.[37] 

 

Joelho 

Atletas cuja atividade envolva saltos ou uma flexão acentuada da perna aumentam o 

esforço exercido sobre o tendão rotuliano, podendo desenvolver tendinopatia sobre o 

mesmo, designada por “jumper’s knee”.[6] À ressonância magnética podem ser 

observadas alterações de sinal na zona da inserção do tendão.[23] O tratamento passa 

pela modificação da atividade e fisioterapia dirigida e especializada.[28] Podem ser 

aplicados gelo e AINE’s na fase aguda.[6] 

Dor e edema na face medial do joelho podem traduzir uma tendino-bursite da inserção 

comum dos músculos sartório, grácil e semitendinoso (“pata de ganso”).[31,39,40] Esta 

lesão é observada em corredores de longa distância e é mais comum nas mulheres dado 

o maior stress valgo.[39] A distinção entre tendinite e bursite pode ser clinicamente 

difícil; no entanto, tem pouca importância pois o tratamento é semelhante: conservador 

em fases iniciais, infiltração de corticoides [31,39] ou até cirurgia nos casos 

refratários.[39] 
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Tornozelo 

A tendinopatia do tendão de Aquiles é uma das lesões de overuse no adulto mais 

frequente, particularmente no atleta mais velho. Mais prevalente nos homens, associa-se 

a desportos que envolvam saltos e, principalmente, corrida. De referir que uma elevada 

percentagem de doentes com esta patologia possui alguma forma de mau alinhamento 

ou deformidade do pé ou tornozelo.[41] 

No tratamento específico desta tendinopatia foram encontrados benefícios na 

reabilitação com exercícios excêntricos do tríceps sural durante 12 semanas.[42,43] A 

cirurgia deverá ser reservada aos casos refratários.[41] 
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Prevenção 

É certo que o risco de lesão aumenta à medida que se evolui para um desporto 

organizado e mais competitivo, mas de um modo semelhante também aumentam os 

momentos para a sua prevenção.[1] Quando feita logo desde as idades pediátricas, 

torna-se importante na redução do impacto pessoal, social e económico das lesões, a 

curto e a longo prazo.[9,13]  

Christopher e Congeni (2002) referem que os programas de treino se devem focar no 

treino geral e não apenas numa determinada caracteristica, especialmente em idades 

pediátricas. O aumento da capacidade e resistência física deve ser considerado como o 

objetivo primário quando se inicia qualquer atividade. A introduçao de treinos dirigidos 

a características específicas deve ser feita apenas quando há maturidade física e 

psicológica para tal.[1] 

A maioria das lesões de overuse ou o seu agravamento pode prevenir-se através de 

algumas medidas simples [1,5,9,12]: 

 Preparar um regime de treino 6-8 semanas antes do início da época para permitir 

uma adaptação lenta e gradual aos incrementos da intensidade e frequência do exercício; 

 Promover a diversificação desportiva nas idades mais jovens; 

 Realização de exames prévios à prática desportiva, numa tentativa de identificar 

padrões lesionais; 

 Detetar condições que possam predispor a lesões e problemas músculo-

esqueléticos que necessitem de ser resolvidas antes de iniciar a prática desportiva; 

 Avaliar a maturidade física e psicológica do atleta; 

 Adaptar o treino durante o surto de crescimento dos adolescentes; 

 Verificar a adequação do equipamento utilizado e o seu estado de conservação; 

 Evitar erros durante a aquisição de novas competências durante o treino bem 

como evitar um aumento das diferentes características do treino (intensidade, frequência 

ou duração) superior a 10% por semana; 

 Garantir 1-2 dias de descanso semanais e evitar uma marcação excessiva de 

treinos; 



27 
 

 Limitar ou impedir a prática de exercício caso o atleta apresente dor ou lesão, de 

modo a evitar o agravamento da situação. Para isto é necessário um bom 

acompanhamento por parte dos treinadores (e pais); 

 No caso das mulheres, estar alerta para os riscos associados a disfunções 

menstruais. Nestes casos também a dieta das atletas deve ser otimizada não só de modo 

a evitar oligomenorreias como a garantir um peso e distribuição de massa gorda 

adequado. 
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Conclusão 

O aparecimento de lesões músculo-esqueléticas é um risco inerente à prática desportiva 

devendo os locais mais afetados e os padrões das lesões ser conhecidos pelos 

profissionais de saúde e treinadores.[9,13] Deste modo permite-se uma atuação rápida e 

eficaz, evitando-se consequências de maior para os atletas. 

O uso de métodos de imagem é importante para um correto diagnóstico, prognóstico e 

escolha do modo de intervenção.[12] O raio-X simples, apesar da sua baixa 

sensibilidade [14], deve ser o exame auxiliar de eleição, mostrando-se suficiente na 

maioria dos casos. A ressonância magnética apresenta-se como um meio sensível e 

especifico para detetar, estadiar e monitorizar lesões do esqueleto em crescimento. 

Podem também dar informação sobre o estado da medula óssea e tecidos adjacentes. 

Cintigrafias e tomografias, apesar de sensíveis e específicas, respetivamente, devem ter 

um papel mais reduzido dado submeterem os atletas a radiação acrescida.[23]  

Para a maioria das lesões, o tratamento imediato passa por analgesia, gelo, anti-

inflamatórios não esteroides e repouso da atividade, evitando deste modo os 

movimentos que desencadeiam a dor. Devem então os atletas ser encaminhados para um 

especialista de modo a ser aplicado o tratamento específico da patologia e se programar 

o regresso ao desporto.[6] 

Treinadores e pais, no caso de menores, podem minimizar o risco de lesão através de 

uma seleção das competições adequadas para o nível do atletas e sua quantidade, do uso 

de equipamento apropriado, da aplicação de regras que permitam uma prática desportiva 

segura e de supervisão adequada.[13] 

Conhecimento acerca dos diferentes aspetos do treino (intensidade, frequência e 

duração), assim como do tempo de descanso necessário para que haja recuperação e 

reparação dos tecidos, é necessário para evitar lesões.[13] A intensidade deve ser 

aumentada progressivamente, tendo sido demonstrado que um aumento fisiológico do 

treino reduz a incidência de fraturas. Os períodos de descanso devem ser parte 

integrante do horário de treino.[12] 
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Devido ao aumento da intensidade e frequência do treino, houve um aumento da 

incidência e gravidade das lesões de overuse. Como é um fenómeno relativamente 

recente os efeitos a longo termo sobre os atletas ainda não foram investigados na sua 

totalidade, havendo a possibilidade de existir dano permanente.[26] Apesar do seu 

impacto negativo sobre o atleta a curto e longo prazo, os benefícios sociais, psicológicos 

e de saúde que a prática desportiva proporciona continuam a ser uma mais-valia em 

qualquer idade.[13] 
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