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RESUMO 

Introdução: A epicondilite lateral, também conhecida como “cotovelo de tenista”, é uma 

afecção comumente encontrada na prática médica, afeta entre 1% e 3% da população e é mais 

frequente em indivíduos entre 35 e 50 anos Objetivo: A presente pesquisa tem como objetivo 

averiguar a eficácia de algumas técnicas fisioterapeuticas na epicondilite lateral do cotovelo 

diminuindo assim a dor, proporcionado uma melhor função. Metodologia: A metodologia deste 

estudo compreende uma pesquisa bibliografica obtendo maior conhecimento quanto ao assunto 

abordado. Resultados e Discussão: Resultados demonstram que os tratamentos da epicondilite 

lateral permanecem contraversos com uma variedade de modalidade de tratamento terapêutica 

e descritas tanto conservadoras quanto cirugica. Conclusão: Com isso o presente artigo torna–

se de grande valia para aprimoramento de novos conhecimentos no tratamento da determinada 

patologia 

Palavra chave: Epicondilite lateral, Tratamento conservador, Fisioterapia. 

 

INTRODUÇÂO 

 

 A Epicondilite Lateral do Cotovelo também conhecida como cotovelo de tenista  (tennis 

elbow) e definida como lesão crônica de repetição que acomete os tendões que tem origem no 

epicôndilo lateral do cotovelo, podendo causar alterações internas de suas estruturas e 

degeneração e maturação do tendão normal1.  

 A Epicondilite do Cotovelo pode manifesta-se apartir da adolecência até a idade 

avançada em torno de 35 a 50 anos principalmente em individuos que executam movimento 

crônico de repetição no cotovelo como torneiro mecânico, carpinteiros, esporte de arremesso, 

e jogadores de tennis1. 

 Diversas abordagens fisioterapêuticas são indicadas para reabilitação da epicondilite do 

cotovelo como, por exemplo, o tratamento conservador, crioterapia, analgésicos e anti-

inflamatórios, eletroterapia, recursos manuais, fototerapia e exercícios cinesioterapeuticos e o  

uso de bandagens elásticas podem ser citados como métodos de tratamento conservador2.
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 Os dados contidos nesse trabalho têm por objetivos mostra a eficácia da crochetagem 

mio-aponeurotica no tratamento da epicondilite lateral de cotovelo, a crochetagem vem sendo 

mais eficaz e importante na fisioterapia atualmente.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A anatomia constitui-se do osso do braço e antebraço (úmero, rádio, ulna) ea articulção 

e composta por úmero-ulnar, úmero-rádial e rádio-ulnar proximal, e são envolvidas por uma 

cápsula articular e ligamentos. Na extremidade inferior do úmero existem estrututas palpáveis 

denominadas epicôndilos lateral e medial, proeminências distais do úmero, olecrano e a cabeça 

do rádio. A articulação úmero-ulnar, do tipo gínglimo, uniaxial, permite o movimento de flexo-

extensão. Na porção distal do úmero encontra-se o epicôndilo medial, onde se inserem os 

musculos flexores e pronadores do antebraço e o ligamento colateral ulnar3. 

 A articulação úmero-radial é do tipo dobradiço-pivô, a saliência distal do úmero e 

metade de uma esfera, chamada de côndilo ou capitulo, e é convexo em relação á cabeça do 

rádio que é côncava. Quando a cabeça do rádio desliza ou gira sobre o capitulo ocorre a flexo-

extensão ou a prono-supinação. O ligamento colateral radial se estende entre o epicôndilo lateral 

e o ligamento anular, ligamento este que se encontra na cabeça do rádio  que une a una.  

 No epicôndilo lateral inserem-se os musculos supino-extensores e o ancôneo, além do 

ligamento colateral radial. A articulação rádio-ulnar proximal é do tipo pivô-axial, a borda 

convexa da cabeça do úmero articula com a incisura radial da ulna, permitindo a prono-

supinação justamente com o rádio-ulnar distal4.  

 Ainda hoje existem muitas controvérsias a respeito da epicondilite lateral, desde a sua 

correta nomenclatura até a verdadeira etiologia, fisiopatologia e seu tratamento ideal. Trata-se 

de uma das patologias de maior facilidade de diagnóstico, porém, de maior dificuldade de 

tratamento, por mais paradoxal que isso possa parecer5.  

 No passado, acreditava-se que a epicondilite era um processo inflamatório. A inspeção 

pré operatória revela, na maioria dos casos, tecidos acinzentados, homogêneos e edemaciados. 

Essa alteração ocorre nas tendinoses, sejam laterais, mediais ou posteriores. Nirschl e Pettrone 

(2000)3, assim como Regan et al (1992)6, utilizando avaliação através de microscopia, 

encontraram rupturas na arquitetura normal das fibras colágenas com o crescimento de 

fibroblastos e tecido de granulação1.  

 Esses autores demonstraram que as microrrupturas são acompanhadas de cicatrização 

parcial e de hiperplasia angiofibroblástica. O tecido de granulação que se forma é acinzentado 
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e friável. Mas cabe ressaltar que na fase inicial a epicondilite pode apresentar sinais 

inflamatórios1, 3. 

 A epicondilite lateral geralmente acomete pessoas entre 30 e 60 anos e é definida como 

uma afecção degenerativa que ocorre inicialmente por microlesões na origem da musculatura 

extensora do antebraço. Sua apresentação clínica caracteriza-se por dor sobre o epicôndilo 

lateral, com irradiação para a musculatura extensora e diminuição da força de preensão, 

afetando as atividades cotidianas5.  

 Seu mecanismo de lesão se dá por esforços repetitivos, geralmente laborais ou 

esportivos (Definiram que a condição patológica envolvida a origem do extensor radial curto 

do carpo e em menor grau, a porção antero-medial do extensor comum dos dedos5.  

 A lesão seria resultado da aplicação de tração continua por repetição, resultando em 

microrrupturas da origem do extensor radial curto do carpo seguido de fibrose e tecido de 

granulação. É rara essa patologias se desenvolver apartir de uma lesão especifica. Supõe-se que 

a epicondilite seja uma degeneração de um tecido conjuntivo, onde muitos músculos  se 

originam de um mesmo ponto ósseo. A epicondilite afeta habitualmente a origem (epicôndilo) 

do extensor radial curto do carpo e em menor grau, o extensor radial longo do carpo e a porção 

anterior do extensor comum6. 

 Nirsch (2002)7 previamente classificou em quatro estágios as lesões secundárias ao 

microtrauma tendinoso na epicondilite lateral. O primeiro estágio e inflamatório,revesivel e 

sem alteração patológica. O segundo estágio e caracterizado pela degeneração 

angiofibroblastica. Já o terceiro é caracterizado pela tendinose associada á associação a 

alteração estrutural (ruputa tendinosa). No quarto estágio além das alterações deste último, 

encontra-se a presença de fibrose e calcificação. 

 O quadro álgico se apresenta na região lateral do cotovelo, especialmente na origem do 

musculo extensor radial curto do carpo, podendo ocorrer durante apertos de mão, ao se erguer 

uma pasta ou em atividades semelhantes. O cotovelo do tenista comumente é resultado da 

hiperextensão repetida e vigorosa do punho7. 

 O diagnóstico é feito, basicamente, observando-se a história do paciente e o exame 

clínico. A queixa principal é a dor na região do epicôndilo lateral estendendo-se ao dorso do 

antebraço e a incapacidade para a prática esportiva, atividades laborativas e da vida diária. Em 

geral, a dor surge com atividades que envolvem extensão ativa ou flexão passiva do punho com 

o cotovelo em extensão1. 
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 Ao exame físico, o paciente apresenta uma dor localizada á palpação da origem dos 

extensores, muitas vezes determinando com precisão um ponto máximo de dor anterior e distal 

ao epicôndilo. O teste de Cozen reproduz a dor experimentada pelo paciente que ao realizar a 

extensão do punho contra a resistência com o cotovelo a 90° de flexão e o antebraço em 

pronação, refere dor no epicôndilo lateral7.  

 O teste de Mill é realizado com o paciente com mão fechada, o punho em dorsiflexão e 

o cotovelo em extensão. O examinador, então forçará o punho em flexão e o paciente é 

orientado a resistir ao movimento, provocando dor no epicôndilo lateral. Gardner descreveu o 

teste de cadeira no qual o paciente e instruido a erguer uma cadeira com uma mão com o 

antebraço em pronação e o punho em flexão palmar4,7.  

 Sua apresentação clínica caracteriza-se por dor sobre o epicôndilo lateral, com 

irradiação para a musculatura extensora e diminuição da força de preensão, afetando as 

atividades cotidianas. Seu mecanismo de lesão se dá por esforços repetitivos, geralmente 

laborais ou esportivos8. As indicações para o tratamento cirurgico da epicondilite leteral 

incluiem dor persistente e sem resposta aos métodos conservadores após um período de 6 a 12 

meses. Também devem ser excluidas outras patologias que possam ser a causa da dor, como 

osteocondrites e compressão interósseo posterior9. 

 Mais de 40 métodos diferentes têm sido documentados para o tratamento da 

Epicondilite. O tratamento convencional tem-se focado essencialmente na diminuição da dor 

com medicação anti-inflamatória, ultrassom, fonoforese, (ou iontoforese). Vários tratamentos 

têm sido testados, incluindo infiltrações de corticoides, medicação, laser, estimulação elétrica, 

ergonomia, acupuntura, etc. O tratamento cirúrgico é indicado em 5-10% dos pacientes que não 

obtiveram melhorias dos sintomas com a abordagem conservadora10. 

  

METODOLOGIA 

 O presente estudo procurou evidenciar as técnicas fisioterapeuticas mais utilizadas no 

tratamento da epicondilite lateral de cotovelo através de pesquisa bibliográfica tais como 

artigos, sites e livro,para melhorar conhecimento ao assunto abordado. As bases de dados foram 

Scielo, Medline e Google Acadêmico. 

A seleção dos artigos usados foi iniciada no dia 17 de Setembro de 2016 e finalizada no dia 13 

de Fevereiro de 2017. Inicialmente foram selecionados 27 artigos dos quais 18 compõem o 

presente artigo. Como critérios de inclusão foram que os artigos estivessem escrito em 

português e com qualidade metodológica considerada boa. 



6 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O Tratamento fisioterapêutico para a epicondilite lateral e baseada discutido e 

contraditório. Smidt (2003)8 afirmou em um estudo que embora exista grande número de 

estudos,não há evidência suficiente de melhora da epicondilite pela maioria dos métodos 

fisioterapêuticos,como laser terapêutico, eletroterapia, reforço muscular e técnicas de 

alongamentos. A tabela abaixo apresenta um levantamento de estudos que abordaram diversas 

técnicas no tratamento desta patologia. 

AUTOR E 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA E 

METODOLOGIA 
DESFECHOS 

Strujis et al., 

200312 

 

Amostra: 28 pacientes com epicondilite lateral 

(duração dos sintomas de no mínimo seis 

semanas) foram escolhidos para participar do 

estudo. 

Tratamento: Manipulação de punho x fisioterapia 

convencional 

 

Após três semanas, a manipulação do 

punho obteve sucesso em 62% dos 

pacientes, enquanto que a fisioterapia 

convencional apresentou sucesso em 

20% dos pacientes. Com seis  emanas, a 

manipulação do punho obteve sucesso 

em 85% dos pacientes contra 67% da 

fisioterapia convencional. 

Manias et al., 

200613 

Amostra: 40 pacientes com epicondilite lateral 

(com duração dos sintomas de no mínimo quatro 

semanas) foram selecionados e divididos em dois 

grupos. 

Tratamento: Exercícios x exercícios + gelo 

Após o fim do tratamento (quatro 

semanas) houve um declínio significativo 

(sete unidades na EVA) em ambos os 

grupos. Após 16 semanas esses 

resultados se mantiveram. 

Marto, 201514 

Amostra: Estudo de caso clínico de uma paciente 

de 57 anos de idade.  

Tratamento: centrou-se num protocolo de EE 

realizado ao longo de 8 semanas. Foram 

analisados os dados relativos à dor (EN), à força 

de preensão sem dor (dinamómetro), e 

funcionalidade (DASH). 

No final de duas semanas de tratamento 

não se verificaram alterações ao nível da 

dor, e verificaram-se alterações ligeiras 

na força de preensão sem dor e 

funcionalidade. A partir da terceira 

semana houve um declínio gradual da 

dor, aumento da força de preensão e 

funcionalidade. 

Pinto, 200015 

Amostra: 10 pacientes de ambos as sexos, com 

idade entre 40 e 60 anos. Divididos em grupo 

controle e grupo experimental. 

Tratamento: grupo controle (crioterapia, 

cinesioterapia de fortalecimento e alongamento e 

TENS), grupo experimental: utilizou tratamento 

convencional acrescido o uso de laser de  

Arsenieto de Galio. 

Dois pacientes do grupo de controle e 

dois pacientes do grupo de experimento 

obtiveram ótima evolução em doze 

sessões. 

Dois pacientes de cada grupo obtiveram 

evolução parcial em doze sess6es, e um 

paciente de cada grupo apresentou 

evolução insatisfatória em doze sess6es. 

Os pacientes do grupo de experimento 

necessitaram doze sessões de fisioterapia, 

mesma com a adição do laser. 

Pereira, Amaral 

& Carvalho, 

201516 

Amostra: 39 participantes com EL, divididos em 

três grupos, um grupo de controle (GC) e dois 

grupos experimentais, sendo um grupo submetido 

a uma das técnicas do conceito de Mulligan 

(GEM) e um grupo submetido a uma aplicação de 

KT (GEKT). Foram avaliadas a intensidade da 

dor através da Escala Visual Analógica (EVA), a 

força de preensão isométrica através de um 

Observaram-se diferenças significativas 

entre o momento inicial e o momento 

final de intervenção em todos os grupos 

em estudo (p≤0,018). Ao analisar a EVA, 

a força de preensão e o questionário 

PRTEE, os grupos experimentais 

obtiveram melhores resultados 

relativamente ao GC (p<0,001). 
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dinamómetro digital e a funcionalidade através do 

questionário Patient-Rated Tennis Elbow 

Evaluation (PRTEE). 

Comparando os dois grupos 

experimentais, o GEM apresentou 

melhores resultados na dor (p=0,012) e 

na funcionalidade (p=0,001). 

Manchanda e 

Grover (2008)17 

Os 3 grupos receberam tratamento convencional 

(US, exercícios resistidos progressivos e 

alongamentos) mais: 

- Grupo A: MCM com cintura (3 x 10 repetições) 

- Grupo B: manipulação do punho  

- Grupo C: GC 

MES em termos de dor nos 3 grupos 

(p<0,05).  

Força e funcionalidade: 

- grupo A > GC (p<0,05) 

- grupo B > GC (p=0,05)  

Não diferenças significativa entre os 

grupo A e B. 

Reis et al, 200718 

16 voluntários, ambos os sexos, 18 e 50 anos, com 

história de EL divididos aleatoriamente em dois 

grupos experimentais, o grupo 1 irradiado com 

laser AsAlGa (660 nm), na pele sobre o processo 

inflamatório de forma pontual em três pontos, 

forma direta, com 4 J/cm², 8 segundos de 

irradiação para cada ponto. No grupo 2 os 

voluntários não foram irradiados, pois o aparelho 

não emitiu o feixe laser. 

No grupo irradiado com laser, houve 

diminuição significativa da dor e melhora 

da força de preensão palmar. No grupo 

placebo, ocorreu diminuição pouco 

significtiva na da dor e a força de 

preensão palmar permaneceu constante. 

Silva et al, 201319 

Paciente foi submetida a 24 sessões, com o 

protocolo de 6 minutos de ultra-som terapêutico , 

com frequência de 1 MHz e intensidade de 1,0 

w/cm², modo pulsado, associado a fonoforese 

com gel de hidrocortisona 1%biciptal com o 

tempo calculado automaticamente pelo aparelho 

e intensidade de 6 J/cm². 

Após 24 sessões com a utilização do 

UST 

associado à fonoforese como tratamento 

para a EL, 

podemos observar uma melhora no 

quadro álgico, a 

palpação, ao movimento e ao teste de 

cozen.. 

 

 Para Marques (2002)20, pode-se realizar alongamento passivo dos extensores e flexores 

de punho com três repetições durante vinte segundos cada uma, a amplitude completa não é 

alcançada em uma ou duas sessões de tratamento, pois o aumento da flexibilidade é um 

procedimento lento e gradual. Então, podem-se levar várias semanas de tratamento até que se 

observem resultados significativos. Para aumentar a supinação ou pronação do antebraço, o 

fisioterapeuta, com o úmero do paciente apoiado na maca e o cotovelo fletido a 90°, segura o 

antebraço dele distalmente; estabiliza o úmero e realiza a supinação ou pronação do antebraço 

logo acima do ponto de retração.  

 A força é aplicada ao rádio, rodando ao redor da ulna sem (torcer a mão). Então, repete-

se o procedimento com o cotovelo estendido, certificando-se de que o úmero esteja estabilizado 

a fim de prevenir rotação interna ou externa do ombro (id). O tratamento conservador inicial 

baseia-se no alívio da dor e repouso, com restrição das atividades repetitivas, seja no trabalho 

ou no esporte21. 

 A reabilitação da epicondilite lateral ainda é muito contraversa, talvez pelo fato de se 

usar muitas técnicas ao mesmo tempo a fim de recuperar o paciente o mais breve possível. As 

técnicas mais utilizadas para o tratamento são o uso de US, ondas curtas, eletro-estimulação e 
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gelo. Alguns trabalhos na literatura buscaram comparar algumas técnicas de reabilitação 

enquanto outros fizeram estudos onde se comparam algumas técnicas com o placebo22. 

 O tratamento inicial visa redução de dor e inflamação. Para essa finalidade recomenda 

anti-inflamatório, repouso e eliminação das atividades agravantes. A reabilitação das 

epicondilites agudas e crônicas consiste em: Redução da inflamação e dor indica-se massagem 

com pedra de gelo por 5 minutos, várias vezes ao dia ou compressas gelada por 15 minutos. A 

maioria dos pacientes com epicondilalgia lateral do cotovelo reage bem ao tratamento com 

fisioterapia20. 

 O paciente e orientado a evitar atividades repetitivas ou qualquer esforço estático. Caso 

seja necessário, a ergonomia local deve ser alterada. Uma tala de velcro no punho, usada durante 

o dia, é útil para evitar tração na origem dos extensores. A fisioterapia deve ser realizada por 

um profissional experiente. As modalidades analgésicas são realizadas posteriormente, e se 

iniciam os exercícios de estiramento passivo da musculatura extensora22. 

 A maioria dos casos resolve com tratamento conservador, que inclui repouso e 

analgésicos, sendo de exceção o procedimento cirúrgico. Infiltração local de corticóide na área 

dolorosa é um método comum de tratamento incruento, porem existe pouca evidência científica 

de que este tratamento seja melhor do que o uso de antiinflamatórios orais. O tratamento 

cirúrgico é recomendado nos casos que não respondem ao tratamento incruento5. 

 O estudo de Silva (2013)19 constatou que a partir da averiguação do estudo de caso e 

dos resultados obtidos, podemos verificar que a terapia com o UST associado a fonoforese com 

hidrocortisona a 1% no tratamento da EL, mostrou-se eficaz na diminuição do quadro álgico, 

observado através da escala de faces Wong-Baker onde no inicio do tratamento foi graduada 

em 5 e no final em 1. Porém ocorrendo melhoras irrisórias no processo inflamatório, constatado 

através do espessamento do epicôndilo lateral de 6,4 mm antes do tratamento e após a terapia 

de 6,3 mm de espessamento.  

 Cardoso (2013)19 mostrou a efetividade do tratamento voltado para eletroterapia, 

utilizando o TENS e o Ultrassom, sendo possível avaliar os efeitos e benefícios desses aparelhos 

em pacientes com epicondilite lateral do cotovelo. Os resultados mostraram que houve melhora 

subjetiva relata pela paciente e observada pela escala de EVA (Escala Visual Analógica) no 

quadro clínico da paciente, com diminuição da dor, ganho de ADM e recuperação da força 

muscular, por consequência, a melhora da qualidade de vida e o retorno às atividades de vida 

diária. 
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 Para Pinto (2000)15 após realizado o tratamento no grupo de controle e no grupo de  

experimento, obteve-se os seguintes resultados: dois pacientes do grupo de controle e dois 

pacientes do grupo de experimento obtiveram ótima evolução em doze sessões. Dois pacientes 

de cada grupo obtiveram evolução parcial em doze sessões, e um paciente de cada grupo 

apresentou evolução insatisfatória em doze sessões. Os pacientes do grupo de experimento 

necessitaram doze sessões de fisioterapia, mesmo com a adição do laser. Concluiu-se, então, 

que o laser não acelerou o processo de cura no tratamento da epicondilite lateral do cotovelo 

na fase subaguda. 

 Porém no estudo de Reis (2007)17 no grupo irradiado com laser, houve diminuição 

significativa da dor e melhora da força de preensão palmar. No grupo placebo, ocorreu 

diminuição pouco significativa na da dor e a força de preensão palmar permaneceu constante. 

No estudo de Pereira, Amaral & Carvalho, (2015)16 cujo Analisar e comparar os efeitos da 

técnica mobilização com movimento (MWM) em relação à aplicação de kinesio taping (KT), 

na dor, na força de preensão e na funcionalidade em indivíduos com EL.os resultados 

mostraram que Ambas as técnicas estudadas promovem melhorias na sintomatologia em 

indivíduos com EL. Contudo, os resultados sugerem que a aplicação da técnica de Mulligan 

produz um maior efeito na diminuição da dor e no aumento da funcionalidade, 

comparativamente à aplicação de KT. 

  

CONCLUSÃO 

 O tratamento fisioterapêutico eficaz para as disfunções do cotovelo ocasionadas pela 

epicondilite lateral continua sendo um assunto escasso na literatura. A epicondilite é altamente 

limitante e apresenta um perfil de grande quadro álgico associado a redução gradual da 

amplitude de movimento. Diferentes técnicas de fisioterapia são utilizadas como recursos 

terapêuticos com o objetivo de diminuir a dor e aumentar a amplitude para a flexão do cotovelo. 

A reabilitação da epicondilite lateral ainda é muito controversa, talvez pelo fato de se usar 

muitas técnicas ao mesmo tempo a fim de recuperar o paciente o mais breve possível.  As 

técnicas mais utilizadas para o tratamento são o uso de Ultrassom, mobilização passiva, eletro-

estimulação e gelo.  Alguns trabalhos na literatura buscaram comparar algumas técnicas de 

reabilitação enquanto outros fizeram estudos onde se compararam alguma técnica com o 

placebo, evidenciado a eficácia de grande parte das técnicas utilizadas no tratamento 

conservados evitando por vezes a necessidade de intervenção cirúrgica.  
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