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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo através de uma revisão bibliográfica ampliar o 

conhecimento na Intervenção Fisioterapêutica nas diversas lesões musculares. As lesões 

musculares podem ocorrer por diversas maneiras, seja por trauma direto, laceração ou 

isquemia. Onde qualquer músculo saudável tem capacidade de se contrair, se relaxar e se 

estirar. Isso ocorre através de um complexo mecanismo mecânico e bioquímico. As 

capacidades de contração e estiramento têm um limite que quando excedido causam lesões, 

conhecida como distensão muscular ou estiramento muscular. Assim, o objetivo desta revisão 

e detalhar a sequência dos eventos e os indicadores musculares que caracterizam a lesão, as 

fases da subseqüente regeneração e os recursos fisioterapêuticos utilizados nesse tipo de 

reabilitação, pois o uso destes recursos apropriados depende da identificação das estruturas 

envolvidas, do reconhecimento de seu estagio de recuperação e da determinação das 

limitações funcionais ou das incapacidades. Observam-se divergências na literatura em 

relação à eficácia e métodos utilizados, dificultando a compreensão dos efeitos destes na 

regeneração muscular. 
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1. Introdução 

 

As lesões musculares podem ser entendidas como qualquer alteração que promova um mau 

funcionamento do músculo, seja ela morfológica ou histoquímica. 

As lesões musculares ou distensão muscular são aquelas onde há ruptura de fibras musculares, 

na junção músculo-tendineo, no tendão ou na inserção óssea de uma unidade músculo-

tendineo (PINTO & CATILLO). 

Existem varias classificações para estabelecer o nível das lesões musculares. 

Distensão muscular: Alongamento excessivo, esforço exagerado, uso repetitivo do tecido 

mole. Há três tipos de distensão muscular:  

Grau 1 – A mais comum, normalmente ocorre um rompimento de algumas fibras musculares, 

dor localizada não é intensa e permite à continuidade das atividades, ela se intensifica no dia 

seguinte, quando o corpo esfria. Pouco edema e hemorragia.  

Grau 2 - Ocorre o rompimento de uma maior quantidade de fibras. Durante o exercício há 

uma sensação de fisgada, de algo ―rasgado‖, o que realmente ocorre. Não é possível continuar 

a atividade em função da dor causada. Hemorragia moderada e processo inflamatório local. 

Grau 3 – Há uma ruptura completa do músculo. É a mais incomum a dor é muito intensa, o 

edema e o hematoma são visíveis, a lesão é palpável e o tratamento geralmente é cirúrgico. 
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Muitas vezes, não se têm condições de movimentar a região do corpo onde houve a lesão. 

A contusão também é uma lesão muscular e é uma lesão por trauma direto, pode acometer 

qualquer músculo do corpo. Esta contusão vem acompanhada de dor local, edema, 

hemorragia e os movimentos desta região ficam restritos. A gravidade da lesão é dividida 

também em três estágios e varia de acordo com o grau de impotência que esta contusão causa.  

A ruptura ou laceração muscular é uma lesão muscular causada por trauma grave e 

principalmente por objetos penetrantes. Esta lesão forma uma cicatriz fibrosa no tecido 

muscular e que pode causar uma restrição e dor nos movimentos desta musculatura.  

As pessoas que nunca praticam atividade física, ou que estão retornando as atividades 

geralmente conhecem bem a dor muscular tardia (DMT). Ela inicia se algumas horas após o 

término da atividade (24 a 48) hrs. As dores musculares apresentadas por indivíduos que já 

praticam a mesma atividade física por um certo tempo, geralmente não são consideradas ( 

DMT) e sim uma fadiga muscular. A causa da DMT é a incapacidade do músculo suportar 

essas tensões. 

O interesse de desenvolver este estudo coexistiu com o desejo de criar um protocolo 

fisioterapêutico que possibilitasse ao paciente uma melhor reabilitação quando comparados 

aos fármacos utilizados na cura da patologia em questão. Além de promover em menor tempo 

possível a sua volta as atividades laborais e de suas atividades diárias. O artigo tem como 

principal objetivo mostrar a importância do tratamento fisioterapêutico nas diversas lesões 

musculares estando às mesmas em fase aguda, subagudo e crônica. Com intuito de realizar 

conduta da forma mais rápida e objetiva.  

 

2. Anatomia 
 

Músculos são estruturas que movem os segmentos do corpo por encurtamento e/ou 

alongamento da distância que existe entre suas extremidades fixadas (contração / 

relaxamento). O tecido muscular constitui cerca de metade do peso total do corpo.  

A maior parte da forma do corpo é devida aos numerosos músculos presos ao esqueleto e 

subjacentes à pele. Outros músculos estão localizados nas paredes dos órgãos ocos e nos 

vasos sangüíneos.  

 

Funções do sistema muscular 

 

Movimento de várias partes do corpo,  

Alteração dos diâmetros dos tubos do corpo,  

Propulsão de materiais através do corpo e  

Expulsão de resíduos do corpo.  

Produção significativa de calor que pode ser usado para a manutenção da temperatura normal 

do corpo.  

 

A musculatura toda do corpo humano pode, portanto, dividir-se em duas categorias: 

  

Músculos voluntários: as contrações estão normalmente sob controle consciente do 

indivíduo. (diferença no caso do tônus muscular postural – sistema nervoso somático) 

Músculos involuntários: as contrações não estão sob o controle consciente dos indivíduos – 

controle do sistema nervoso autônomo. 

 

Classificação 
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Músculo liso: musculatura visceral, pois encontra-se nas paredes dos órgãos ocos e tubulares 

como o estômago, os intestinos e vasos sangüíneos.  

É involuntário e suas ações governam o movimento de materiais através dos sistemas de 

órgãos do corpo. 

 

Músculo cardíaco: é um tipo especializado de músculo que forma a parede do coração. Ele é 

involuntário, como o músculo liso, e estriado como o esquelético. 

 

Músculo esquelético: estão fixados aos ossos do esqueleto e suas contrações exercem força 

nos ossos movimentando-os 

São os únicos músculos voluntários do corpo. Também chamado de estriado por exibir ao 

microscópio bandas transversas alternadamente claras e escuras, dando-lhe um aspecto 

estriado.  

 

Classificação Funcional:  

 

Agonista - O músculo é o agente principal na execução do movimento.  Ex: m. Braquial na 

flexão do antebraço 

 

Antagonista – O músculo se opõe ao trabalho de um agonista. Ex: m. tríceps braquial na 

flexão do antebraço 

Sinergista - O músculo atua no sentido de evitar algum movimento indesejado produzido 

pelo agonista. Ex: m. Extensores do carpo na flexão da mão 

Fixador Postural - Os músculos não estão envolvidos diretamente com o movimento 

principal, mas estabilizam diversas partes do corpo para tornar possível a ação principal. Ex: 

mm. do dorso ao abaixar para pegar um objeto 

Nomeação: 

 

Forma: os nomes de alguns músculos incluem referências à sua forma. Ex.: os músculos 

trapézios têm a forma trapezóide e os músculos rombóides lembram um losango. 

Ação: vários músculos incluem referências à ações; pelo uso de termos flexor, extensor, 

adutor ou pronador. Ex.: o flexor radial do corpo flexiona a mão e o extensor longo dos dedos 

estende os dedos do pé.  

Localização: é possível localizar certos músculos pelos seus nomes. Ex.: os músculos 

intercostais estão localizados entre as costelas e os músculos tibiais anteriores estão 

localizados ao longo da margem anterior da tíbia. 

Fixações: as fixações de um músculo no esqueleto são incluídas em alguns nomes. Ex.: o 

músculo esternocleidomastóideo tem origem no esterno e na clavícula e se insere no processo 

ou parte mastóide do osso temporal; os músculos coracobraquiais têm suas origens nos 

processos coracóides das escápulas e se inserem em cada braço.  

Número de divisões: alguns músculos são separados em duas, três ou quatro divisões, e isto é 

indicado em seus nomes. Ex.: os músculos do bíceps do braço tem duas divisões, os tríceps do 

braço tem três divisões e os músculos quadríceps da coxa tem quatro. 

Relações de tamanho: os termos referentes ao tamanho estão freqüentemente incluídos nos 

nomes dos músculos. Ex.: glúteo máximo e mínimo (respectivamente grande e pequeno), 

fibular longo e fibular curto (respectivamente longo e curto). 

Forma do músculo: 
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Longitudinal: os fascículos correm ao longo do eixo do músculo, formando músculos em 

forma de tira ou fita. Tais músculos produzem considerável movimento, porém pouca 

potência.  

Unipenado: quando os fascículos se inserem de um só lado do tendão (inserem-se 

diagonalmente no tendão). Produzem menos movimento e maior potência. 

Bipenado: tem os seus fascículos inserindo-se obliquamente de ambos os lados do tendão.  

Multipenado: tem um arranjo complexo que envolve a convergência de vários tendões.  

Triangular: os fascículos convergem de uma larga origem para um estreito e único tendão 

(em forma de leque – triangular). Ocorre em poucos músculos. 

 

Estrutura macroscópica dos músculos esqueléticos  

O Músculo Estriado Esquelético é fixo às estruturas por meio de tendões ou aponeuroses.  O 

tendão caracteriza-se por ter formato de cilindro ou fita.  A aponeurose é laminar, ou seja, 

longa e fina.  

O ventre é a parte contrátil do músculo, é altamente vascularizado, e é composto da seguinte 

forma: 

 Epimísio é a camada mais externa envolve o músculo; 

 Perimísio é a camada intermediária envolve os fascículos; 

 Endomísio é a camada mais interna envolve o sarcolema, membrana que envolve cada 

fibra muscular. 

A fáscia envolve o músculo como um todo, permitindo deslizamento e auxiliando a nutrição. 

 

Dois importantes processos podem modificar o tecido muscular: 

 

Hipertrofia (processo caracterizado pelo aumento dos volumes das células), e Hiperplasia ( 

crescimento devido a ploriferação das células por multiplicação mitótica). JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 1999. 

    

3. Fisiopatologia 

 

A força tênsil exercida sobre o músculo leva a um excessivo estiramento das miofibrilas e, 

conse-quentemente, a uma ruptura próxima à junção miotendínea. 

Os estiramentos musculares são tipicamente observados nos músculos superficiais que 

trabalham cruzando duas articulações, como os músculos reto femoral, semitendíneo e 

gastrocnêmio. 

A cicatrização óssea ocorre por um processo de regeneração o que difere do músculo, pois o 

mesmo ocorre por meio de reparo seguindo, uma ordem constante sem alterações importantes 

conforme a causa (contusão, estiramento ou ruptura). 

Foram identificadas três fases nesse processo: 

 

Fase 1: destruição –Esse estágio envolve respostas celulares, vasculares e químicas dentro do 

tecido. Durante as primeiras 48 horas após a agressão ao tecido mole, as alterações vasculares 

predominam. Ocorrem exsudação das células e dos solutos provenientes dos vasos sanguineos 

e formação de coágulos.  

Dentro desse período, começam a neutralização dos irritantes químicos ou estímulos nocivos, 

a fagocitose (limpeza do tecido morto), a atividade fibroblástica inicial e a formação de novos 
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leitos capilares. Esses processos fisiológicos servem como mecanismo de proteção assim 

como estimulo para subseqüente regeneração e reparo.  

Geralmente esse estagio e de 4 a 6 dias, a menos que a agressão seja perpetuada.  

 

Fase 2: Do 2° ao 4° dia após a lesão dos tecidos, a inflamação começa a diminuir. Iniciam-se 

a resolução do coágulo e o reparo do local lesado. Isso geralmente dura mais uns 10 a 17 dias 

(14 a 21 dias após a ocorrência da lesão), mas pode durar até seis semanas.  

A síntese e a deposição de colágeno caracterizam esse estagio. Os estímulos nocivos são 

removidos e se dá o crescimento de leitos capilares na área. Há aumento da atividade 

fibroblástica, da formação de colágeno e o desenvolvimento de tecido e granulação. Os 

fibroblastos acham-se em grande numero por volta do 4° dia após a lesão e continuam 

numerosos ate cerca do 21° dia. Eles produzem novo colágeno.  

O colágeno imaturo substitui o exsudato que originalmente formou o coágulo. Além disso, a 

atividade miofibroblastica começa por volta do 5° dia, causando retração da cicatriz 

(contração). O fechamento da ferida em músculos e na pele geralmente leva 5 a 8 dias: em 

tendões e ligamentos, 3 a 6 semanas. 

Durante esse estágio, o tecido conjuntivo produzido é fino e desorganizado. É muito frágil e 

facilmente pode ser lesado caso seja sobrecarregado, embora o crescimento e o alinhamento 

corretos possam ser estimulados pela colocação apropriada de cargas tensivas alinhadas com 

as sobrecargas normais para aquele tecido. Ao mesmo tempo, a aderência aos tecidos vizinhos 

pode ser minimizada.  

 

Fase 3: Maduração e remodelamento – A retração da cicatriz devido á atividade dos 

miofibroblastos geralmente se acha completa por voltado 21° dia e a cicatriz para de aumentar 

de tamanho, de modo que no 21° ao 60° dia há uma predominância de fibroblastos facilmente 

remodelados. O processo de maturação começa no estágio subagudo avançado e continua por 

vários meses.  

A maturação e o remodelamento do tecido cicatricial ocorrem á medida que as fibras de 

colágeno se tornam mais espessas e se reorientam em resposta as sobrecargas colocadas sobre 

o tecido conjuntivo. O tempo de remodelamento é influenciado por fatores que afetam a 

densidade e o nível de atividade dos fibroblastos, incluindo quantidade de tempo imobilizado, 

sobrecarga colocada no tecido, localização da lesão e suprimento vascular. 

Maturação do tecido:  

As principais diferenças no estado do tecido em regeneração entre o final do estágio subagudo 

e o estagio crônico são a melhora da qualidade (orientação e força tensiva) do colágeno e a 

redução do tamanho da ferida durante os estágios crônicos. A quantidade de colágeno se 

estabiliza; há um equilíbrio entre síntese e degradação. Dependendo do tamanho da estrutura 

ou do grau da lesão ou da patologia, a regeneração, com aumento progressivo da qualidade 

tensiva do tecido lesado, pode continuar por 12 a 18 meses. 

 

Uma vez que a fase de destruição diminui, o presente reparo da lesão muscular começa com 

dois processos simultâneos e competitivos entre si: a regeneração da miofibrila rota e a 

formação do tecido conectivo cicatricial. 

Uma progressão balanceada destes processos é pré-requisito para uma ótima recuperação da 

função contrátil do músculo. Embora as miofibrilas sejam genericamente consideradas não 

mitóticas, a capacidade regenerativa do músculo esquelético é garantida por um mecanismo 

intrínseco que restaura o aparato contrátil lesionado. 

Durante o desenvolvimento embrionário, um pool de reserva de células indiferenciadas, 

chamado de células satélites, é armazenado abaixo da lâmina basal de cada miofibrila. Em 
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resposta à lesão, estas células primeiramente se proliferam, diferenciam-se em miofibrilas e, 

finalmente, juntam-se umas às outras para formar miotúbulos multinucleados. 

Com o tempo, a cicatriz formada diminui de tamanho, levando as bordas da lesão à uma 

aderência maior entre si. Contudo, não se sabe se a transecção das miofibrilas dos lados 

opostos da cicatriz vai, definitivamente, se fundir entre si ou se irá formar um septo de tecido 

conectivo entre elas. 

Imediatamente após a lesão muscular, o intervalo formado entre a ruptura das fibras 

musculares é preenchido por hematoma. Dentre o primeiro dia, as células inflamatórias, 

incluindo os fagócitos, invadem o hematoma e começam a organizar o coágulo. 

A fibrina derivada de sangue e a fibronectina se intercalam para formar o tecido de 

granulação, uma armação inicial e ancoramento do local para os fibroblastos recrutados. Mais 

importante este novo tecido formado provê a propriedade de tensão inicial para resistir às 

contrações aplicadas contra ele. 

Aproximadamente 10 dias após o trauma, a maturação da cicatriz atinge um ponto em que não 

é mais o local mais frágil da lesão muscular. Apesar de a maioria das lesões do músculo 

esquelético curar sem a formação de tecido cicatricial fibroso incapacitante, a proliferação dos 

fibroblastos pode ser excessiva, resultando na formação de tecido cicatricial denso dentro da 

lesão muscular. 

Um processo vital para a regeneração do músculo lesionado é a área de vascularização. A 

restauração do suprimento vascular é o primeiro sinal de regeneração e pré-requisito para as 

recuperações morfológica e funcional subsequentes. 

 

4. Diagnόstico 

 

O diagnóstico inicia-se com uma detalhada historia do trauma, seguido de exame físico com a 

inspeção (alteração de volume, hiperemia, equimoses e hematomas) e palpação (edema, 

temperatura) dos músculos envolvidos. Exames de imagem também ajudam no diagnostico 

como: A ultrassonografia considerada o método de escolha para o diagnóstico da lesão 

muscular, visto que é um método de imagem relativamente barato e que possibilita avaliar 

dinamicamente a contração e rotura muscular. Possui a desvantagem de ser examinador-

dependente. 

Ressonância magnética substitui a ultrassonografia na avaliação de muitas doenças 

musculoesqueléticas. 

Possui boa sensibilidade para edemas, cálculo do tamanho do hematoma e avaliação de 

desinserções musculotendíneas.  

 

5. Sinais e Sintomas 

 

Após qualquer reação ao tecido conjuntivo, seja devido a lesão mecânica (incluindo cirurgia), 

seja a um irritante químico, a resposta vascular e celular é semelhante. A irritabilidade ou 

sensibilidade do tecido é geralmente dividida em três estágios de inflamação e regeneração: 

 

Grau 1 - Estagio Agudo – Estão presentes: edema, rubor, calor, dor em repouso e perda da 

função. A ADM se torna dolorida e o paciente geralmente se protege contra o movimento 

antes que seja possível completar a amplitude. 

Grau 2 - Estagio Sub-Agudo – Os sinais de inflamação diminuem de maneira progressiva e 

eventualmente ficam ausentes. Quando se testa a ADM, o paciente pode experimentar dor 

sincronizada com o encontro da resistência dos tecidos no final da ADM disponível. Os 

músculos podem se mostrar fracos ao teste, e a função ficará limitada.  
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Grau 3 - Estagio Crônico – É a fase de maturação e Remodelamento, não há sinais de 

inflamação. Pode haver contraturas ou aderências limitando a amplitude e fraqueza muscular 

limitando a função normal. Uma dor de alongamento pode ser sentida ao testar estruturas 

retraídas no final de sua amplitude disponível. A função pode ficar limitada por fraqueza 

muscular, pouca resistência a fadiga ou controle neuromuscular insuficiente.  

 

6. Tratamento 

 

Estágio Agudo – Fase de proteção: 

 

- Educar o paciente: informar o tempo previsto para recuperação, e como proteger a área 

mantendo ao mesmo tempo atividades funcionais apropriadas. 

Controlar a dor, o edema e os espasmos.  

- Repouso: aliviar a dor muscular e promover cicatrização é necessário repouso da área 

afetada pelo processo inflamatório nas primeiras 24 horas.  

- Elevação: elevar o membro da área afetada para que ocorra aumento do retorno venoco e 

linfático, ocorrendo à diminuição do edema, pois a elevação auxilia tanto na prevenção do 

aparecimento de edemas quanto na sua reabsorção.  

- Compressão: A pressão extravascular permite ou auxilia na reabsorção do edema. Deve-se 

considerar que a bandagem deve ser semi-rigida e não elástica, pois esta acompanha a 

distensão provocada pelo aumento do edema. 

- Crioterapia: Faz-se o uso de gelo por 15 a 20 minutos, repetidos entre intervalos de 30 a 60 

minutos. 

- Ultra-som com freqüência de 1 Mhz, intensidade de 1 w/cm², modo de trabalho 50% a 

100hz, tempo de aplicação de 5 minutos e modo de aplicação do tipo direta; 

- Laserterapia com a caneta de 830 nm, intensidade de 4 joules/cm² e técnica de 

aplicação ponto a ponto; 

- Movimentos passivos quando tolerados, diminuem as complicações da imobilização, 

mantêm a integridade e mobilidade funcional e auxiliam no processo de cicatrização. A 

intensidade devera ser leve para não lesar o paciente novamente. 

- Exercicios isométricos: indicados para melhorar a forca muscular, seu efeito é mínimo com 

relação à resistência e a fadiga. 

- Movimentos intra-articular passivos grau I e II: para manter as articulações com mobilização 

normal enquanto o músculo começa a cicatrizar e para alivio da dor.  

 

Estágio Sub- Agudo – Fase de movimento Controlado: 

 

Educação do paciente: informá-lo sobre o que se espera nessa fase, o tempo de regeneração e 

quais sinais e sintomas indicam que ele esta forçando alem da tolerância dos tecidos. 

encorajá-lo a retornar as atividades normais que não exarcebem os sintomas, mais alertá-lo 

contra o retorno a atividades recreativas, esportivas e relacionadas ao trabalho  que sejam 

prejudiciais ai processo de regeneração.   

 

Inicio dos exercícios ativos: 

 

- Exercicios isométricos submáximos em múltiplos ângulos: São realizados a fim do controle 

e fortalecimento dos músculos na região envolvida, de forma que não sobrecarregue. A 

intensidade e os ângulos para a aplicação da resistência são determinados pela ausência da 

dor.  
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- Ultra-som com freqüência de 1 Mhz, intensidade de 1,2 w/cm², modo de trabalho 50% a 

100hz, tempo de aplicação de 5 minutos e modo de aplicação do tipo direta; 

- Laserterapia com a caneta de 830 nm, intensidade de 5 joules/cm² e técnica de aplicação 

ponto a ponto;  

 

- Alongamentos passivos manuais das cadeias flexoras, extensoras, abdutoras e adutoras de 

quadril, a intensidade do alongamento para a cadeia adutora foi de acordo com a tolerância do 

paciente (3 x 30 segundos); 

- Exercício isotônico ativo com resistência mecânica - tubbing amarelo - para a cadeia adutora 

de quadril e tubbing azul para as cadeias flexoras, extensoras e abdutoras de quadril (3 x 20 

repetições);  

- Exercícios proprioceptivos na cama elástica, no balancim e na estrela com apoio unipodal. 

 

Estágio Crônico: Fase de retorno a função: 

 

- Ultra-som com freqüência de 1 Mhz, intensidade de 0,7 w/cm², modo de trabalho contínuo, 

tempo de aplicação de 5 minutos e modo de aplicação do tipo direta;  

- Aquecimento na bicicleta ergométrica durante 10 minutos; alongamentos passivos manuais 

das cadeias flexoras, extensoras, abdutoras e adutoras de quadril (3 x 30 segundos);  

- Exercício isotônico ativo com resistência mecânica – tubbing azul – para as cadeias flexoras, 

extensoras, abdutoras e adutoras de quadril (3x 30 segundos de contração);  

- Exercícios proprioceptivos na cama elástica com apoio unipodal, associado com uma bola, 

também foi realizado exercícios proprioceptivos na estrela utilizando o balancim;  

- Exercícios pliométricos iniciando-se com baixa velocidade e progredindo para alta 

velocidade com deslocamentos laterais, diagonais, para frente e para trás.  

- Hidroterapia uma vez por semana com o seguinte protocolo de reabilitação: aquecimento 

com 5 minutos de caminhada; auto-alongamento das cadeias flexoras, extensoras, abdutoras e 

adutoras de quadril na borda da piscina terapêutica (3 x 30 segundos); corridas durante 5 

minutos; 

- Exercícios isotônicos ativos com resistência mecânica (tornozeleira) para as cadeias 

flexoras, extensoras, adutoras e abdutoras de quadril, e flexores e extensores de joelho (3 x 1 

minuto de contração); deslocamentos para frente e para trás durante 3 minutos; deslocamentos 

laterais durante 3 minutos; corridas em círculos durante 3 minutos e relaxamentos. 

 

Sinais de sobrecarga excessiva com exercícios ou atividades 

 

 Dor após exercícios ou atividades que não diminui quatro horas depois e não se resolve 

após 24 horas. 

 Dor decorrente de exercícios ou atividades que se iniciou mais cedo ou aumentou durante a 

sessão anterior  

 Sensações progressivamente maiores de rigidez e diminuição da ADM ao longo de varias 

sessões de exercício   

 Edema, rubor e calor no tecido em regeneração  

 Fraqueza progressiva ao longo de varias sessões de exercício 

 Diminuição do uso funcional da parte envolvida 
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As progressões dos exercícios podem causar alguma dor temporária com duração de quatro 

horas, mas se esses sinais e sintomas ocorrerem, a atividade, o exercício ou a manobra de 

alongamento serão cansativos demais e deverão ser modificados ou reduzidos em intensidade.  

 

Tratamento cirúrgico 

 

Há indicações precisas em que a intervenção cirúrgica é necessária. Estas indicações incluem: 

pacientes com grandes hematomas intramusculares, lesões ou roturas completas (grau III) 

com pouca ou nenhuma musculatura agonista associada e lesões parciais em que mais da 

metade do músculo esteja roto. A intervenção cirúrgica também pode ser considerada se o 

paciente se queixa de dor persistente à extensão por mais de quatro a seis meses, 

particularmente se houver déficit de extensão. Neste caso em particular, deve-se suspeitar de 

adesões por cicatrizes restringindo o movimento muscular no sítio da lesão. 

Após o reparo cirúrgico, o músculo deve ser protegido por uma bandagem elástica ao redor do 

membro a fim de promover relativa imobilidade e compressão. A duração da imobilização 

naturalmente depende da gravidade do trauma. Pacientes com rotura completa do músculo 

quadríceps ou gastrocnêmio são instruídos a não colocarem carga no membro por pelo menos 

quatro semanas. 

 

7. Materiais e Métodos  

 

O presente artigo foi realizado por meio de revisão bibliográfica. Onde busquei artigos 

publicados em bases de dados Lilacs, Scielo e PubMed  no período de novembro de 2011 a 

marco de 2012. As palavras-chaves utilizadas foram: ―Lesão muscular‖, ―miologia‖, ―lesões 

desportivas‖, e ―tratamento fisioterapêutico‖. Foram utilizados livros de Fisioterapia, 

Fisiologia, Metodologia e áreas afins como referência para complementação do texto final. 

Devido ao número reduzido de publicações sobre o tema, foram utilizados artigos publicados 

entre 1995 e 2011. 

 

8. Conclusão 

 

A presente revisão permite nos mostrar que algumas técnicas fisioterapêuticas  são 

extremamente importantes para o tratamento de diversas lesões musculares, que auxiliam na 

diminuição da dor, recuperação e melhoria da força muscular, da flexibilidade, do equilíbrio e 

da propriocepção, diminuindo o risco de recidivas; A literatura de Kitchen (1998) relata o 

efeito terapêutico do Ultra-som no alívio da dor, e no controle do processo infamatório, 

resultando em uma cicatrização do tecido músculo-tendinoso semelhante ao tecido não 

lesionado. 

Knight (2000) recomenda a aplicação de uma faixa compressiva, repouso, imobilização e 

elevação da extremidade do membro lesionado, gelo (aplicação de 20 minutos, de 2 em 2 

horas num período de até 72 horas após a lesão ou até o edema diminuir). 

Para Andrews (2000), o tratamento inicial tem como ênfase a redução da dor, do espasmo e 

da inflamação no local lesionado, podem ser realizados exercícios precoces de alongamentos 

e amplitudes de movimentos, de acordo com a tolerância do paciente. Nesta fase são contra-

indicados alongamentos e movimentos vigorosos, o calor e a massagem. À medida que a 

inflamação regride e a elasticidade muscular é restaurada, podem ser iniciados os exercícios 

com resistência progressiva, seguindo a tolerância do paciente. Especificamente em pacientes 

atletas, a decisão ao retorno do treino e baseadas em duas simples medidas: a habilidade de 

alongar o músculo lesionado tanto quanto o lado contralateral sadio, e ausência da dor no 
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músculo lesionado em movimentos básicos. Embora o mesmo só volte por supervisão de um 

profissional capacitado. 

Com base no exposto, é interessante enfatizar que independente do uso de alguns recursos 

fisioterapêuticos, a regeneração muscular, quando as condições são propícias para ela, irá 

ocorrer. 
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