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PREFÁCIO
A Medicina do Exercício e do Esporte é uma grande área da medicina que agrega 

conhecimento de diversas especialidades, como ortopedia, cardiologia, endocrinologia, 
nutrologia, pneumologia, dentre tantas outras.

E as funções do médico do exercício e do esporte incluem desde atuar no cuidado glo-
bal de pacientes sedentários que desejam ou necessitam (por qualquer condição clínica), 
iniciar a prática de exercício ou mudança de estilo de vida, até orientar pacientes ativos e 
atletas amadores e profissionais (envolvidos no alto rendimento esportivo).

Os ambientes de atuação também são distintos, tais como consultório, centros de 
reabilitação, departamentos médicos de clubes, associações e federações, bem como 
locais de treinos ou de competições. Portanto, organizar e produzir um livro atual sobre 
esta área é uma tarefa empolgante, árdua e desafiadora ao mesmo tempo. 

E para tal tarefa, os dois organizadores desta obra, com formação e larga experiência 
na medicina do esporte, inclusive trabalhando com atletas profissionais e olímpicos, reu-
niram um grupo excepcional de autores, que o leitor irá conhecer nas próximas páginas, 
produzindo capítulos com temas que envolvem o cuidado do paciente com comorbidades 
crônicas, como diabetes e hipertensão, fisiologia do exercício, lesões musculoesqueléticas 
relacionadas ao exercício, saúde mental, medicina do sono, nutrologia e muito mais.

Introduzir este livro escrevendo este prefácio é para mim um motivo de prazer e or-
gulho, já que são colegas de trabalho e que pude contribuir com uma pequena parcela 
para a formação de ambos, como médicos que trabalham no e com o esporte. 

Se você já atua nesta área ou deseja iniciar os seus estudos e prática pela primeira vez, 
ou apenas tem curiosidade sobre as fronteiras da medicina do esporte, está sem dúvida 
é uma obra que lhe ajudará muito.

Desejo a todos uma boa leitura.

André Pedrinelli
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1. INTRODUÇÃO

As lesões do ombro ocorrem entre 8% e 13% das lesões nos atletas¹, e podemos divi-
di-las em lesões traumáticas e lesões atraumáticas. Em estudos realizados em território 
nacional, as lesões atraumáticas, que são muito comuns no dia a dia do médico do esporte, 
apresentam números altos; e em esportes como natação, a incidência de dor no ombro 
chegou a 63,4% em atletas de alta performance², e no vôlei, mais de 10% das lesões que 
afastam o jogador de elite de quadra.³Nas lesões traumáticas, rúgbi, handebol e lutas 
estão entre os esportes mais frequentes dessas lesões, e as fraturas e luxações são os 
diagnósticos mais vistos. Nas lesões atraumáticas, os esportes considerados de arremesso 
estão entre os mais prevalentes como: beisebol, vôlei, tênis, polo aquático etc. Isso porque 
ocorrem alterações específicas no ombro desses atletas, que são as origens das lesões que 
se serão discutidas mais à frente neste capítulo.

2. ANATOMIA

O ombro é um conjunto de articulações que juntas levam a uma grande mobilidade 
e amplitude de movimento e são chamadas de complexo articular do ombro.

São elas:
 y Articulação glenoumeral;
 y Articulação escapulotorácica;
 y Articulação acromioclavicular;
 y Articulação esternoclavicular.

Os ossos que formam essas articulações são: úmero, escápula, clavícula e esterno. 
Essas articulações são as responsáveis pelo arco de movimento do ombro que con-

siste em flexão anterior, extensão, abdução e rotação interna e externa, todas elas com o 
deslizamento da cabeça umeral pela glenoide.

Com papel importante na função do ombro, o manguito rotador —composto por 
quatro tendões (supraespinhal, infraespinhal, subescapular e redondo menor) — é o 
responsável pelo arco de movimento do ombro e parte de sua estabilidade. Além dele, o 
músculo deltoide trabalha como motor do ombro nas ações de flexão, extensão e abdução.
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Outras estruturas importantes são os ligamentos e o labrum. Ambas atuam conferindo 
estabilidade a essas articulações apesar do grande arco de movimento. Importante dizer 
que traumas oriundos dos esportes podem levar a lesões dessas estruturas, o que em 
muitos casos muda a forma de tratamento, tendo a cirurgia com opção para o retorno 
do atleta ao seu esporte.

O entendimento da anatomia do ombro é fundamental, pois ajuda a explicar algumas 
lesões ocorridas no esporte, como é o caso das luxações glenoumeral, acromioclavicular, 
e esternoclavicular, que consistem na perda da congruência dessas articulações.

FIGUrA 1.
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Fonte: Schünke; Schulte; Schumacher, 2006.
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3. LESÕES TRAUMÁTICAS

3.1. LUXAÇÃO esTernOCLAVICULAr
Lesão rara, menos de 5% das luxações da cintura escapular, oriunda do trauma de 

moderada energia, que consiste em perda da relação articular da parte proximal da 
clavícula com o esterno. Existem dois tipos de luxação que são definidos pela direção do 
desvio da clavícula (anterior e posterior).

O diagnóstico dessa lesão inicia pela anamnese, definido pelo tipo de trauma sofrido 
pelo paciente, que consiste em trauma direto na região torácica (skate, mountain hill), 
seguido pela inspeção da deformidade local. O exame de escolha é a tomografia com-
putadorizada, pois consegue determinar o desvio e excluir possíveis fraturas associadas 
na clavícula proximal.

As luxações anteriores são a sua maioria e seu tratamento é iminentemente conserva-
dor com tipoia americana e repouso. Fato importante a falar: a redução cruenta pode ser 
realizada até três semanas da lesão. Se não mantiver a redução, deve-se acompanhar os 
sintomas do paciente para decidir sobre cirurgia, que normalmente não é necessária. Nas 
luxações posteriores, estará indicada o reparo ligamentar apenas se o paciente mantiver 
sintomas importantes de dor e limitação, ou compressão de estruturas nobres como os 
grandes vasos e traqueia.

3.2. FrATUrAs de CLAVÍCULA
Habitualmente, essa lesão acomete atletas que sofrem de trauma direto no ombro, 

tendo como ciclismo, triátlon e mountain bike esportes com alta prevalência.
Na avalição primária ao atleta, a tríade de anamnese, inspeção e palpação são funda-

mentais para o diagnóstico, seguido de radiografias para entender o tipo e localização 
da fratura, e, assim, decidir sobre tratamento.

Essas fraturas são dividas pela região topográfica acometida do osso, sendo separadas 
em terço medial, terço médio e terço distal. O terço médio é acometido em aproxima-
damente 85% dos casos e podem ter traços de fraturas simples, fraturas obliquas e até 
fraturas multifragmentadas (cominutivas), com desvios ou não.

O tratamento tende a ser cirúrgico nos atletas, pois o processo de reabilitação é menos 
demorado; o tempo longe dos treinos é menor; e a segurança após o tratamento do 
retorno do atleta a níveis competitivos após essa lesão é maior. Em fraturas sem desvio, 
pode ser tentado o tratamento conservador, que consiste em repouso com o membro 
superior em tipoia americana e radiografias semanais para confirmar que não desviou. 
Essa tratamento dura em média quatro a seis semanas. Nos casos com desvios, a cirurgia 
é mandatória e a principal opção é a osteossíntese com placa e parafusos. 
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Importante ressaltar que seja o tratamento conservador ou cirúrgico, o tempo de 
consolidação da fratura não muda, porém a segurança dos casos operados é maior, 
apresentando uma chance mínima de desvio no pós-operatório,  permitindo, assim, o 
retorno precoce desse atleta às suas atividades.

3.3. LUXAÇÃO ACrOmIO-CLAVICULAr
Lesão com características similar às fraturas da clavícula, tendo como principal meca-

nismo de trauma o trauma direto sob o ombro. Em esportes, que têm esse trauma como 
característica, judô, jiu-jitsu, skate e ciclismo, essa lesão tem uma prevalência maior. Após 
a queda, esses atletas apresentam dor local, podendo ou não ter deformidade evidente de 
acordo com o tipo de luxação encontrada (discutido mais adiante), e limitação funcional 
com o membro superior acima dos 90° de elevação. 

Essa luxação ocorre quando há lesão dos ligamentos coracoclaviculares e ligamentos 
acrômioclaviculares, que leva a uma migração superior da clavícula pela tração da muscu-
latura que está inserida na face dorsal da clavícula (principalmente o trapézio superior).

O diagnóstico clínico através do exame físico com dor local e sinal da tecla (quando 
conseguimos reduzir a luxação empurrando a clavícula de volta para baixo) é seguido de 
radiografia simples para classificação da luxação. A radiografia consiste em série de trauma 
do ombro e é importante fazer a comparação com o ombro contralateral, pois é a distância 
entre o processo coracoide e face inferior da clavícula que vai definir o tipo de lesão. Além 
disso, a radiografia tem papel importante para descartar lesões associadas como as fraturas.

FIGUrA 2. CLAssIFICAÇÃO de rOCKWOOd 

Fonte: https://radiopaedia.org/cases/rockwood-classification-of-acromioclavicular-joint-injury
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O tratamento dessa patologia vai depender da classificação previamente descrita.
Tipos 1 e 2 são de tratamento conservador que consiste em repouso com tipoia ame-

ricana do membro superior, seguido de fisioterapia.
Tipo 3 é controverso, pois dependerá da “personalidade da lesão”, ou seja, teremos que 

avaliar qual esporte esse atleta pratica, idade, dominância de membro etc. Por exemplo, 
em pacientes de luta e esportes que envolvem o membro superior, é indicada cirurgia 
— judô, handebal, goleiro de futebol. Em outros esportes, como ciclismoe corrida, e 
jogadores de linha do futebol, a decisão será divida com o atleta, podendo escolher o 
tratamento conservador.

3.4. LUXAÇões GLenOUmerAIs
Lesão popularmente conhecida como luxação do ombro, acontece quando a cabeça 

umeral perde a congruência com a glenoide da escápula. Essa é a luxação mais comum 
do corpo humano, e chega a acometer nove homens a cada mulher. A luxação é classifi-
cada de acordo com a direção que o úmero se desloca; assim, a luxação anterior é a mais 
prevalente, seguida de luxações posteriores. O que determina a direção da luxação é o 
mecanismo de trauma, tendo queda com o braço elevado e mão espalmada a mais comum 
das causas. Nos esportes de queda como ciclismo, judô, triátlon e até em salto ornamental 
essa lesão é encontrada, e seu tratamento deve ser imediato com a redução da luxação.

O diagnóstico dessa luxação é clínico; tendo esse paciente com quadro de dor impor-
tante e limitação do arco de movimento, deve ser realizada a anamnese para entender 
a direção e posição do membro superior no momento do trauma e o exame físico que 
auxiliará para excluir possíveis lesões neurológicas e\ou vasculares, já que existem algu-
mas dessas estruturas com íntima relação com essa articulação. O exame complementar 
de radiografia da série de trauma do ombro é mandatório antes da redução, pois irá 
avaliar possíveis fraturas associadas — e assim confirmar o diagnóstico. Uma vez feito o 
diagnóstico, será realizada a redução incruenta através de uma das diversas manobras 
de redução descritas e, como nenhuma delas é isenta de lesões pelo procedimento, é 
importante a realização de uma nova radiografia de controle pós-redução.

O tratamento proposto após passada a emergência ortopédica que é a redução da 
luxação, será instituído após a investigação de quais estruturas foram lesadas, podendo 
ter lesões labrais, lesões ósseas, lesões ligamentares e até lesões combinadas. O exame 
padrão-ouro nesses casos é a realização de ressonância magnética com contraste (artro-
-ressonância), pois nos mostrará a extensão das lesões encontradas. O objetivo com este 
exame é o entendimento da extensão da lesão de Bankart (lesão com complexo labral), 
lesão de Hill-Sachs (fratura por impacção da borda posterolateral à cabeça) e até fratu-
ras da reborda anterior da glenoide, pois, com essas informações, podemos decidir pelo 
tratamento e realizar o planejamento cirúrgico.
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Importante dizer que existem pacientes com características especificas, que podem 
apresentar a luxação glenoumeral sem ter essas lesões estruturais descritas anteriormente, 
que é o caso de pacientes com excessiva frouxidão ligamentar. Nesses pacientes, o trata-
mento inicial será sempre o conservador, com fisioterapia e reforço muscular, visando a 
melhora da biomecânica do ombro e cintura escapular.

Quadro resumo

Introdução

 y As lesões do ombro ocorrem entre 8% e 13% das lesões nos atletas e podemos 
dividi-las em lesões traumáticas e lesões atraumáticas.

Lesões traumáticas e anatomia

 y O entendimento da anatomia do ombro é fundamental, pois ajuda a explicar 
algumas lesões ocorridas no esporte, como é o caso das luxações glenoumeral, 
acromioclavicular e esternoclavicular, que consistem na perda da congruência 
dessas articulações.

4. LESÕES TENDÍNEAS DO MANGUITO ROTADOR

4.1. Lesões dO mAnGUITO rOTAdOr
As lesões dos tendões do manguito rotador que necessitem de reparo cirúrgico, não 

são comuns nos atletas, porém, diversas outras lesões podem ser encontradas e merecem 
atenção especial, como é o caso das lesões parciais. Elas são divididas basicamente em 
lesões menores, as tendinites que cursam sem lesão da estrutura dos tendões, e lesões 
maiores, conhecidas por rupturas, podendo ser parciais ou totais5.

A classificação mais utilizada é dividida em 3 fases:
1. Inflamatória, edema e hemorragia;
2. Tendinites com fibrose, podendo ou não ter lesões parciais;
3. Lesões completas dos tendões.

Essas fases estão atreladas a idade do paciente, porém nos atletas, principalmente 
os de performance (competitivos), podem acontecer antes da idade prevista. Algumas 
características de alguns esportes são fatores de risco para estas injúrias, como traumas 
de repetição (rugby, judô, futebol americano) e esportes de arremesso (vôlei, handebol 
e natação).
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Os sintomas mais comuns são: dor com irradiação pela face anterior lateral do braço, 
dor noturna e redução de força na elevação do membro. É importante saber que nem 
sempre a intensidade dos sintomas está diretamente relacionada à gravidade da lesão, 
pois alguns pacientes podem apresentar quadro de dor elevada e limitação funcional, 
sem lesão de tendão, ou seja, apenas um processo inflamatório. E o oposto também é 
verdadeiro, quando a paciente se apresenta com perda de função e dor leve a moderada, 
porém, com lesão completa que necessite reparo cirúrgico.

No momento do diagnóstico, mais uma vez a anamnese completa com o relato do 
início da dor, tipo de trauma sofrido, e conhecimento sobre as características específicas 
do esporte do atleta, são fundamentais para planejamento do tratamento. Seguimos a 
investigação com o exame físico, onde conseguiremos entender qual o provável tendão 
(ou tendões) estão acometidos, e após, ressonância magnética, que é o exame de escolha 
padrão ouro para definir essas e outras possíveis lesões associadas. 

Assim, com o diagnóstico realizado, conseguimos trabalhar em conjunto com a 
fisioterapia para melhora da dor e retorno da função do ombro, e consequentemente o 
retorno à prática esportiva de forma gradual.

Nessa fase de tratamento vamos dividir as lesões estruturais do manguito rotador 
em 3 tipos:6

 y lesões intrasubstanciais;
 y lesões parciais ( articular ou bursa);
 y lesões completas (espessura total).

As lesões intrasubstanciais, são as lesões mais comumente encontradas, e estão 
diretamente relacionadas aos esportes de não-contato, como classificado pela American 
Medical Association (vôlei, tênis, natação). Essas lesões estão diretamente relacionadas 
ao gestual do arremesso devido a sobrecarga nos tendões, e pelo fato desses movimentos 
sempre bastante repetitivos.

É muito importante, que no momento do tratamento seja possível identificar possíveis 
causas do surgimento das lesões, como biomecânica errática, escápulo, torácica, fraqueza 
muscular, encurtamentos musculares ou capsulares7.

A primeira etapa do tratamento consiste na utilização de anti-inflamatórios e anal-
gésicos, associados à fisioterapia. Outras terapias como tratamento de onda de choque, 
laser e infiltrações podem ajudar no tratamento.

Procedimentos cirúrgicos serão sempre as últimas opções, pois de acordo com a lite-
ratura, em média, apenas 75% dos atletas operados voltam ao mesmo nível de atividade 
esportiva competitiva após a cirurgia8.
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1. INTRODUÇÃO

A incidência das lesões no punho e na mão são elevadas no esporte, com alguns 
estudos sugerindo o acometimento em 25% das lesões musculoesquelética1. Além de 
participarem, com ou sem equipamento, de grande número de gestos esportivos (vôlei, 
basquete, tênis, golfe) e, portanto, sujeitos a lesões por sobrecarga (overuse), podem ocorrer 
traumas que podem gerar luxações e fraturas.

Neste capítulo, iremos revisar conceitos de anatomia, biomecânica e discutir sobre as 
principais lesões de punho e mão relacionadas ao esporte.

2. ANATOMIA DO PUNHO

A articulação do punho conecta o antebraço à mão e sua função é primordial para 
movimentos dos membros superiores. É composta pelas porções distais do rádio e da ulna 
e os oito ossos do carpo que formam a articulação com a região proximal dos metacarpos. 
As superfícies do punho são descritas como volar (anterior) e dorsal (posterior), a ulna é 
medial e o rádio lateral. Existem duas filareis de ossos carpais. Uma proximal (escafóide, 
semilunar, piramidal e pisiforme) e outra distal (trapézio, trapezoide, capitado e hamato).

Os ligamentos do punho formam um complexo que cobrem quase totalmente os 
ossos do carpo, sendo a sua maioria capsular. Podem ser divididos em radioulnar distal, 
radiocarpal dorsal e palmar, ulnocarpal, mediocárpicos palmar e dorsal, interósseos. O 
complexo da fibrocartilagem triangular é formado pelo disco fibrocartilaginoso, liga-
mentos radioulnares e ulnocarpais, sua principal função é a estabilização da articulação 
radioulnar distal, além de distribuição e absorção de forças.

O punho não possui músculos intrínsecos, porém ocorre a “passagem” e inserção de 
diversos tendões. Os tendões com função de extensão, no aspecto dorsal do punho, pro-
tegidos por membrana sinovial e seguros pelo retináculo dos extensores, são divididos 
em seis compartimentos. Já na superfície volar, nove tendões passam pelo túnel do carpo, 
local de passagem do nervo mediano. Outra estrutura importante do punho, conhecido 
como canal de Guyon, espaço entre o pisiforme e hamato, sendo local de passagem da 
artéria e nervo ulnar.
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FIGURA 1. OssOs dO PUnhO.
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Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FIGURA 2. ReGIãO dORsAL dO PUnhO — Tendões eXTensORes e COmPARTImenTOs.
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Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
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FIGURA 3. COmPARTImenTOs eXTensORes dO PUnhO.
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Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FIGURA 4. TÚneL dO CARPO e sUAs esTRUTURAs.
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Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

3. BIOMECÂNICA DO PUNHO

Os movimentos do punho que a articulação do punho executa é a flexão e extensão no 
planto frontal, o desvio ulnar e desvio radial no plano coronal e a pronação e supinação 
no plano axial. Além disso, é possível realizar a circundução, movimento circular. Durante 
a maior parte das atividades diárias (escrever, levantar peso, digitar), o punho permanece 
em posição de extensão (dorsiflexão) com desvio radial. O movimento executado em 
saques e outros gestos é sair desta posição para flexão e desvio ulnar.

Livro_Medicina_Exercicio_Esporte.indb   303Livro_Medicina_Exercicio_Esporte.indb   303 10/10/2022   12:25:0410/10/2022   12:25:04



304

CAPÍTULO 16. Lesões dO PUnhO e dA mãO
1-A16

4. ANATOMIA DA MÃO
Os ossos da mão incluem os cinco metacarpos, duas falanges no polegar (1º dedo) e três 

falanges nos outros dedos. As articulações formadas na mão são as cinco metacarpofalan-
geanas, as interfalangeanas proximais e distais. O polegar (1º dedo) possui apenas uma 
articulação interfalangeada. A muscultatura da mão pode ser dividida em intrínseca (tenar, 
hipotenar, interósseos e lumbricais) e extrínsecas, que se originam no antebraço e votovelo, 
incluindo os músculos flexores e extensores. O nervo ulnar é responsável pela motricidade da 
maior parte da musculatúra intrínseca e sensibilidade do 5º dedo e metade do 4º dedo; já o 
nervo mediano é responsável pela inervação motora dos flexores, tenares e lumbricais radiais 
e sensitiva do aspecto palmar dos três primeiros dedos e radial do 4º dedo; por fim,o nervo 
radial inerva a musculatura extensora e é responsável pela parte sensitiva do dorso da mão.

FIGURA 5. OssOs dO PUnhO e dA mãO.
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Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
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FIGURA 6. IneRVAÇãO dO PUnhO e dA mãO.
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Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

5. BIOMECÂNICA DA MÃO
Os movimentos primários dos dedos da mão são a flexão e extensão. Além disso, a 

abdução e adução podem ocorrer nas articulações metacarpofalangeanas. O polegar (1º 
dedo) é capaz de realizar oposição, abdução, adução e retropulsão, além da flexão e extensão.

6. PRINCIPAIS LESÕES DO PUNHO E DA MÃO
As lesões podem ser divididas em agudas e crônicas. As agudas ocorrem, usualmente, 

por trauma direto ou mecanismos que ocasionem estresse excessivo sobre alguma 
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articulação de forma abrupta. As lesões crônicas ocorrem por trauma ou microtraumas 
repetidos, podendo ocorrer decorrente de excesso de treinamento e erros de biomecânica. 
Em alguns casos, a clínica de um quadro crônico pode ser tornar mais exuberante após um 
trauma agudo de maior energia ou aumento de volume e intensidade de treinamento.

6.1. FRATURA dO esCAFOIde
O escafoide é o principal osso do carpo lesionado. O principal mecanismo de fratura é 

a queda sobre a mão espalmada e a apresentação é variável, desde perda de função, dor, 
edema e redução de arco de movimento. No exame físico, dor à palpação na tabaqueira 
anatômica e movimento de pistonagem são indícios de fratura. Devido à sua vasculariza-
ção, é um osso propício a ocorrência de pseudoartrose e, no atleta, pela tolerância à dor o 
diagnóstico pode ser tardio, com história de dor subaguda e crônica em topografia ulnar. 
A investigação radiográfica inicial se faz com incidência em PA, perfil e com desvio ulnar. 
Em caso de alta suspeição e radiografia aparentemente normal, deve ser realizada tomo-
grafia computadorizada ou ressonância magnética, para o diagnóstico de “fratura oculta” 
de escafoide. O tratamento é individualizado, dependendo da localização, grau de desvio 
e tipo de esporte praticado, podendo ser conservador (imobilização) ou cirúrgico. Farturas 
proximais são mais propensas a necrose avascular, sendo indicado o tratamento cirúrgico.

6.2. FRATURA de meTACARPOs
Os ossos do metacarpo são os mais comumente fraturados, sendo o 5º dedo o mais 

acometido (fratura do boxeador). A divisão é feita em cabeça, metáfise (colo), diáfise e 
base. O tratamento irá depender da atividade do paciente, tipo de local de fratura, desvio, 
acometimento articular, entre outros.

FIGURA 7. deFORmIdAde ROTACIOnAL IndICATIVA de FRATURA de meTACARPO.

Normal Rotational deformity
Fonte: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/

fraturas/fraturas-do-colo-metac%C3%A1rpico-exceto-polegar
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