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Resumo
Introdução: O corpo humano necessita de movimento para se manter saudável, no
entanto, no decorrer da vida movimentos excessivamente repetitivos acabam
gerando sobrecarga e consequentemente lesões em tendões, o que podemos
chamar de Tendinopatia. Ao passar por períodos de dores causadas por tais lesões,
tendemos a evitar movimentos e principalmente exercícios com cargas temendo
piorar determinados sintomas. Este estudo tem por objetivo mostrar através de
pesquisas recentes que o treinamento de força, ao contrário do que muitos ainda
acreditam, pode trazer resultados positivos para pessoas que sofrem com esta
patologia. Método: Revisão bibliográfica de artigos publicados nas bases de dados:
Pumed, scielo, Pedro, sites e revistas eletrônicas. Resultados e discussão: Ao se
falar de Tendinopatia é comum que haja confusão com processos inflamatórios
agudos, tendinite, sendo necessário saber diagnosticar corretamente o indivíduo
para que se possa pensar um programa de exercícios realmente eficiente. Muitos
estudos utilizam como forma de avaliação programas de exercícios excêntricos vs
exercícios concêntricos tendo como objetivo comprovar a maior eficiência da
recuperação das fibras tendinosas após um período entre 4 a 12 semanas de
treinamento tendo como principal objetivo fortalecimento muscular e consequente
mudanças nas estruturas dos tendões. Conclusão: Todos os artigos publicados
apontam que o treinamento resistido traz benefícios a curto, médio e longo prazo
para indivíduos que recorrem aos exercícios com ênfase na fase excêntrica desde
que estes sejam bem orientados.

¹ Bacharel em educação física, aluno do curso de Fisiologia do Exercício, na Saúde,
Doença e Envelhecimento, EEP HC-FMUSP, São Paulo-SP.

Introdução

O corpo humano necessita de movimento para se manter saudável, no entanto, no
decorrer da vida movimentos excessivamente repetitivos acabam gerando
sobrecarga e consequentemente lesões em tendões, o que podemos chamar de
Tendinopatia. Ao passar por períodos de dores causadas por tais lesões, tendemos a
evitar movimentos e principalmente exercícios com cargas temendo piorar
determinados sintomas. Este estudo tem por objetivo mostrar através de pesquisas
recentes que o treinamento de força, ao contrário do que muitos ainda acreditam,
pode trazer resultados positivos para pessoas que sofrem com esta patologia.

Métodos:

Este estudo traz como principal objetivo apresentar estudos recentes que mostram
por meio de pesquisas e testes os impactos do treinamento resistido no tratamento
de tendinopatias que acometem tendões das principais articulações do corpo
humano. Para compor essa monografia foram utilizados como base de dados
Pubmed, Scielo, Pedro, sites e revistas eletrônicas, tendo como critério os artigos
publicados nos últimos 5 anos.

Palavras chave: Tendinopatia, treinamento resistido, contração excêntrica,
reabilitação

Resultados e Discussão
Vários fatores podem levar a uma sobrecarga dos tendões que, por sua vez podem
passar por processos de desgaste cartilaginoso levando a diminuição de colágeno,
principal componente que confere elasticidade ao sistema musculoesquelético(1),
Do ponto de vista clinico, é de extrema importância saber distinguir as diferenças
entre tendinite, tendinose e tendinopatia, pois cada um desses diagnósticos nos faz
entender que o tendão ao que se refere está passando por processos diferentes, o
que vai impactar no método utilizado para a reabilitação do indivíduo.
Histologicamente o termo tendinite refere-se a um processo inflamatório no tendão,
o que leva o indivíduo a passar por períodos agudos de dor geralmente tornando
movimentos muito difíceis, tendo como principal tratamento procedimentos de
analgesia e anti-inflamatórios. O diagnóstico de tendinose indica que o indivíduo
está passando por um processo degenerativo no tendão, o que leva a apresentar
micro lesões nos seguimentos tendinosos, esse processo degenerativo tem como
causa a diminuição de fibras colagenosas, o que leva o tendão a sofrer disfunções,
no entanto não chega a apresentar células inflamatórias, essas disfunções no
tendão são classificadas como tendinopatia. (2)

Causas das Tendinopatias

É sabido que a gravidade, a tensão, a compressão e o estresse de cisalhamento
influenciam nas funções celulares. Como resultado, essas forças mecânicas têm um
papel crucial na manutenção da homeostase do tendão, bem como na reparação e
remodelação após lesões nos tendões. Enquanto as forças mecânicas são
benéficas da maneira descrita, a carga mecânica repetitiva dos tendões tem efeitos
prejudiciais que podem resultar em alterações fisiopatológicas nos tendões, o que se
define como tendinopatia. (3)

As Tendinopatias podem ser causadas por movimentos repetitivos e/ou má postura o
que gera stress e sobrecarga nos tendões, levando o indivíduo a sentir dores, ter
diminuição de mobilidade e consequentemente perda da qualidade de vida. Por
serem as principais responsáveis por nossa mobilidade, as articulações costumam
sofrer mais sobrecargas sendo os pontos que sempre acabam sentindo as

consequências. É importante lembrar também da importância dos músculos que
quando enfraquecidos demandam ainda mais ação dos tendões.

Pensando na reabilitação de pessoas que sofrem com essa patologia foram
realizados muitos estudos que mostram os impactos do treinamento resistido, como
tratamento de tendinopatias.

Treinamento resistido

O termo treinamento resistido é usado para descrever um tipo de exercício que
exige que a musculatura corporal se movimente contra uma força oposta.
Amplamente difundido e conhecido como musculação onde geralmente é praticado
com uso de pesos livres ou equipamentos específicos. O treinamento resistido
consiste em fazer movimentos de extensão e flexão dos músculos. O mecanismo de
distenção-encurtamento consiste na contração excêntrica (alongamento) seguida
imediatamente da contração concêntrica (encurtamento). Esse mecanismo é usado
para gerar força muscular máxima. (3)
O treinamento resistido pode ser uma das ferramentas utilizadas não só para
prevenção de lesões musculo esqueléticas, mas também como forma de reabilitação
de pessoas que sofrem de Tendinopatias. Estímulos de contrações tanto
concêntricas quanto excêntricas são capazes de gerar adaptação muscular sobre
tudo nos níveis de força, no entanto, estudos indicam que exercícios de contração
excêntrica

aumentam

a
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neural,

força,

hipertrofia

muscular

e

consequentemente maior resistência de ligamento e tendões quando comparados a
exercícios de contração concêntrica. Apesar dos benefícios citados alguns estudos
também apontam que o exercício excêntrico quando feito repetitivamente pode
causar lesão muscular tendo como consequência quadro de dor e perda de força,
algo que deve ser levado em consideração ao pensar em um treino que visa
fortalecimento muscular como foco na diminuição dos sintomas da tendinopatia. (4)

Interação entre músculos e tendões nos movimentos

Os tendões são as extremidades dos músculos que os ligam aos ossos fazendo com
que sempre que os músculos estriados se contraiam ocorram os movimentos

voluntários. Por serem compostos por tecido conjuntivo denso e rico em fibras
colágenas os tendões tendem a ser pouco flexíveis. Cada articulação do corpo
humano é composta por diferentes grupos musculares que por sua vez
desempenham movimentos com ângulos e amplitudes diferentes (6), o tecido
conectivo é composto por três componentes: fibras, proteoglicanos e glicoproteínas,
por sua vez as fibras são construídas por colágeno e elastina. O que caracteriza o
colágeno é sua capacidade de resistir a tensão mecânica. Já os proteoglicanos têm
capacidade de resistir a forças compressivas. O tendão é constituído principalmente
por colágeno tipo I e o colágeno tipo III é responsável pela fase de cicatrização,
onde sua função principal é conferir força mecânica a uma matriz recém formada. As
fibras de colágeno do tendão possuem uma disposição paralela, o que permite a ele
resistir a forças de uma só direção e transmitir essa força a inserção óssea. O
tendão assim como o músculo responde aos exercícios e a imobilização tendo como
resposta o aumento da força, tamanho e rigidez mediante o realinhamento das fibras,
sendo assim, é possível pensar no treinamento resistido como método de tratamento
de

Tendinopatias.

Manguito rotador e bíceps braquial

O ombro é uma articulação bastante requerida no nosso dia a dia sendo uma das
articulações que frequentemente sofre lesões, quer seja em atletas, quer seja em
pessoas sedentárias. Entre as opções apresentadas como tratamento conservador
da tendinite, destaca-se o treinamento resistido. Para a realização dos exercícios
com foco na recuperação da articulação dá-se preferência para uso de parelhos
específicos, exercícios isométricos ou resistência manual (resistência gerada pela
força de uma outra pessoa). Baseado numa pesquisa de 108 artigos, foram
encontrados resultados positivos quanto ao benefício do treinamento resistido na
recuperação de força e mobilidade de pessoas com diagnóstico de tendinite em
manguito rotador. (7,8)
Joelho – Tendinopatia patelar

A tendinite patelar pode ter como causa a sobrecarga comum em atletas de esportes
que geram muito impacto nos joelhos e nos indivíduos que não praticam atividade

esportiva alguns fatores intrínsecos, como o ato de agachar de maneira errada,
passar muito tempo na mesma posição, sobrepeso, etc. Dentre outros tratamentos
conservadores o alongamento muscular e o treinamento excêntrico do quadríceps
são recomendados. O alongamento muscular é definido como qualquer técnica
aplicada para promover o aumento da amplitude de movimento, com base nisso
entende-se que todos os métodos de alongamento muscular melhoram a
flexibilidade e as variações em seus componentes podem compor métodos diversos
para a reabilitação. (9)
Visando não só o ganho de amplitude de movimento mas, também o ganho de força
uma estratégia na reabilitação de indivíduos com tendinite patelar tem sido a
realização de agachamento com ênfase na fase de contração muscular excêntrica,
sobre superfícies inclinadas a 25° uma vez que realizar o agachamento com pés
posicionados neste ângulo promove maior recrutamento do quadríceps. Exercícios
específicos de treino excêntrico resultam no fortalecimento do tendão pela
estimulação dos receptores, aumentando a produção de colágeno na região treinada
o que pode promover uma recuperação do tendão. Para avaliar os reais benefícios
dessa metodologia foram avaliados 24 indivíduos de ambos os sexos com idade
entre 18 e 40 anos. (9)

Cotovelo

A tendinopatia em epicôndilo é bastante recorrente não só em atletas, jogadores de
tênnis, por exemplo, mas também em indivíduos não praticantes de atividades
físicas, que desenvolvem tarefas de movimentos repetitivos. Geralmente costuma
afetar o epicôndilo lateral onde se localizam 6 tendões, os quais exercem ações de
supinação do antebraço e extensão do punho e dedos, principalmente. Pessoas que
apresentam TLC trazem como queixas, dor e limitação funcional.
Ainda não se chegou num consenso sobre o tratamento mais eficiente para a TLC,
estudo recente vem apontando que o treinamento resistido com ênfase nos
exercícios excêntricos vem apresentando resultados positivos. (10) Estudos de
casos clínicos e pesquisas em artigos atuais apresentam resultados satisfatórios
quanto ao uso de um protocolo de exercícios excêntricos para fortalecer músculos e
tendões do antebraço tendo resultado ganho de força, recuperação de amplitude de
movimento e diminuição do quadro de dor após seis semanas de exercícios. (11,12)

Tornozelo – Tendinopatia de Aquiles

A tendinopatia de Aquiles é muito comum entre atletas praticantes de corridas.
Pesquisas mostraram que o treinamento resistido apresenta resultados positivos
trazendo como principal benefício a diminuição da dor em um curto prazo. A longo
prazo, estudos sugerem que os tendões sofrem alterações estruturais. O resultado
da pesquisa feita para os efeitos do treinamento resistido no tratamento da
tendinopatia de Aquiles apontam que ao realizar exercícios de contração excêntrica
uma vez por dia, três vezes por semana durante doze semanas pode ser eficaz na
modificação da estrutura do tendão e na sua vascularização, o que tem impacto
positivo no fortalecimento e diminuição de dor.(13) Isso se da porque o treinamento
resistido contribui para melhorar o fluxo sanguíneo que por sua vez desempenha
papel importante na regeneração dos tendões.(14) existem diversos protocolos
conservadores que optam por utilizar a contração excêntrica como método de
fortalecimento muscular e consequentemente . O protocolo para tratamento consiste
na realização de exercícios excêntricos 2 vezes por dia, 3 series e 15 repetições 7
vezes por semana por 12 semanas (3 meses) onde estudos apontam que exercícios
de força com ênfase na fase excêntrica contribuem para melhora do quadro de
dor.(15,

16)

Conclusão

Com base em estudos científicos comprava-se que a tendinopatia é caracterizada
por um processo degenerativo das fibras colagenosas que compõem os tendões, o
que não necessariamente leva a processos inflamatórios agudos (tendinite). É de
extrema importância que se conheça a diferença entre os diagnósticos para que se
possa pensar em métodos eficazes de tratamento das Tendinopatias. Dentre os
tratamentos conservadores o treinamento resistido se mostrou eficiente promovendo
ganho de força, amplitude de movimento e diminuição dos sintomas de dor,
principalmente quando utilizado na rotina de treinos dos exercícios de contração
excêntrica.
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