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Resumo 
A pesquisa refere-se aos exercícios terapêuticos na epicondilite lateral. A epicondilite lateral 
do cotovelo é a causa mais comum de dor no cotovelo observada nos consultórios. Também 
conhecida como “cotovelo do tenista”, a patologia é uma síndrome dolorosa localizada na 
região do epicôndilo lateral. O intuito foi fazer uma análise bibliográfica, com o objetivo de 
descrever nesse contexto, exercícios terapêuticos na epicondilite lateral. Trata-se de uma 
revisão literária de bibliografias publicadas nas bases de dados Scientific Electronic Library 
Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 
publicados entre 2005 a 2015 na língua portuguesa. A presente pesquisa constatou por meio 
desta revisão que o tratamento inicial visa reduzir a dor, entretanto desde esta faze é 
importante trabalhar os exercícios como os exercícios ativos para manter a mobilidade 
articular do cotovelo, antebraço, punho e dos dedos, porém são feitos suavemente na fase 
aguda de dor. Após esta fase de quadro de dor, é interessante ressaltar que os exercícios 
terapêuticos irão progredir, desta forma fortalecimento progressivo excêntrico e concêntrico 
do punho e exercícios ocupacionais.  
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1. Introdução 

A epicondilite lateral do cotovelo é a causa mais comum de dor no cotovelo observada nos 
consultórios. Também conhecida como “cotovelo do tenista”, a patologia é uma síndrome 
dolorosa localizada na região do epicôndilo lateral, parte óssea mais proeminente no aspecto 
lateral do cotovelo, sendo sítio de origem dos músculos supinador do antebraço, extensores do 
punho e dos dedos. Apesar do termo “cotovelo do tenista”, acomete principalmente 
trabalhadores entre a quarta e quinta décadas de vida, e não somente tenistas (DÂNGELO e 
FATTINI, 2007; MARTYNETZ et al, 2013). 
De acordo com Miyazaki et al (2010), quanto à etiologia, existem várias teorias para a 
afecção, incluindo: bursite, sinovite, inflamação ligamentar, periostite e lesão do tendão 
extensor radial curto do carpo. 
Vários autores acreditam haver dois grupos distintos de pacientes com a patologia. Um grupo 
formado por pacientes jovens, atletas e que praticam intensamente atividades como tênis, 
squash, paddle e golfe, no qual o sobreuso é o fator preponderante. Este grupo corresponde a 
cerca de 5% dos pacientes (MELO e RODRIGUES, 2005; PILUSKI, 2007). 
Os autores supracitados relatam ainda que destes, entre 10% a 50% apresentarão, em algum 
momento, um quadro de epicondilite. O outro grupo corresponde a 95% dos pacientes e é 
representado por pessoas entre 35 e 55 anos, nas quais o início dos sintomas é relativamente 
incidioso. Geralmente são pessoas que exercem atividades de repetição ou esforços intensos 
isolados, no trabalho ou em casa. Ocorre igualmente entre os sexos e com maior frequência 
em brancos. 
A epicondilite lateral tem um impacto importante na sociedade, desafiando diariamente os 
clínicos e a indústria terapêutica. Embora o tratamento conservador ainda seja a melhor 
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conduta inicial, diversas intervenções fisioterapêuticas utilizadas no tratamento conservador 
da epicondilite lateral, verificando se há na literatura evidência suficiente para determinar 
quais intervenções são eficazes no manejo dessa patologia (ALMEIDA et al, 2013). 
Diante do exposto acima, este estudo busca subsídios teóricos para nortear os processos de 
intervenção fisioterapêutica, para que seja realizada de forma segura e efetiva, evidenciando 
nesse contexto, os exercícios terapêuticos junto aos pacientes com epicondilite lateral, haja 
vista que, no contexto social e no processo saúde-doença, é de grande interesse social a busca 
da melhoria da qualidade de vida desses pacientes.  
 
2. Fundamentação Teórica 

2.1 Anatomia do cotovelo 
Sendo considerada uma das principais articulações do membro superior e uma das mais 
estáveis de todo o corpo a articulação do cotovelo é constituída por 3 ossos ( úmero, radio e 
ulna), que formam em conjunto 3 articulações que são envolvidas por uma cápsula articular 
sendo dessa forma considerada uma articulação em dobradiça. Existe outra articulação 
acessória que também faz parte da articulação do cotovelo, que se chama Articulação Radio 
Ulnar Distal (MOENO, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfHzcAI/articulacao 
Figura 1: Cotovelo 

 

As principais estruturas ósseas do cotovelo: Úmero: Epicôndilo lateral, epicôndilo medial, 
troclea, Ulna: olecrano, incisura troclear, incisura radial, tuberosidade da ulna e processo 
estilóide da ulna. Radio: Cabeça do radio, tuberosidade do radio e processo estilóide do radio. 
- Principais ligamentos: Ligamento colateral ulnar, ligamento colateral radial, ligamento 
anular na cabeça do radio e cápsula articular. - Principais músculos: Bíceps braquial, braquial, 
braquioradial, pronador redondo e quadrado, tríceps braquial, ancôneo, extensores e flexores 
do punho. - Principais nervos: Radial, ulnar e mediano (MAGEE, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.infoescola.com/doencas/epicondilite/ 
Figura 2: Epicôndilo 
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2.2 Epicondilite 
Epicondilite lateral ou cotovelo do tenista são termos que têm sido aceitos e utilizados para 
descrever uma síndrome dolorosa localizada na região do epicôndilo lateral, origem do 
supinador do antebraço, extensores do punho e dos dedos (SERRANHEIRA, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.clinicadeckers.com.br 
Figura 3: Epicondilite lateral 

 
Apesar de ter-se tornado termo clássico, epicondilite é designação que não reflete a realidade 
fisiopatológica da doença, uma vez que não foi encontrada, nos diversos estudos até agora 
realizados, qualquer evidência de processo inflamatório. Do mesmo modo, o termo “cotovelo 
do tenista” não reflete a incidência clínica da entidade, que acomete principalmente 
trabalhadores, entre a quarta e quinta décadas de vida, e não somente tenistas (FREITAS, 
2005).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.clinicadeckers.com.br 
Figura 4: Epicondilite 
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2.2.1 Etiologia 
Quanto à etiologia, existem várias teorias para a afecção, incluindo: bursite, sinovite, 
inflamação ligamentar, periostite e lesão do tendão extensor radial curto do carpo. Em 1979, 
Nirschl e Pettrone identificaram histologicamente áreas primariamente acometidas pela 
epicondilite lateral no tendão do extensor radial curto do carpo e, em menor grau, na face 
anteromedial do extensor comum dos dedos [...] 
 

[...] Essas lesões seriam resultado da aplicação de tração contínua e repetida, 
levando à microrupturas da origem do extensor radial curto do carpo, 
seguidas de fibrose e formação de tecido de granulação. Macroscopicamente, 
o tecido apresentava-se com aspecto friável, brilhante e edematoso. 
Verificaram também que o tendão não estava inflamado, mas degenerado. 
Por este motivo introduziram o termo hiperplasia angiofibroblástica para 
descrever o aspecto microscópico da lesão, que é aceito até hoje, assim como 
sua teoria etiológica (MIYAZAKI et al, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://maurogracitelli.com/blog/epicondilite-lateral 
Figura 5: Movimentos que podem causar epicondilite 

2.2.2 Etiopatogenia 
Lama (2009), afirma que a etiopatogenia da epicondilite lateral é bastante diversificada  tendo  
como condições  patológicas  a  presença  de  artrite  da  articulação úmero-radial,  bursite,  
estiramento  do  ligamento  anular  do rádio, fibrilação da cabeça do rádio, calcificação 
ectópica dos tecidos moles circunjascentes, uso excessivo e compressão do nervo interósseo 
posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://saude.umcomo.com.br/articulo/como-tratar-a-bursite-do-cotovelo-14168.html 
Figura 6: Condições patológicas 
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2.2.3 Quadro clínico 
Os músculos traumatizados, na epicondilite, são os extensores do punho e dos dedos.  É  um  
estresse  mecânico  e  conseqüente  a  um  único  trauma,  ou  mais frequentemente, no caso 
do tênis, a vários micro-traumas. Os músculos podem inchar no antebraço criando um estresse 
altamente focalizado nas áreas de inserção dos tendões no cotovelo. Dor na parte externa do 
cotovelo, ocasionalmente irradiada para o braço, punho e ombro são os sintomas mais 
frequentes. A dor ocorre levantando ou dobrando o braço, agarrando objetos tais como um 
copo de café ou até mesmo num aperto de mão, nos quadros mais avançados (MAGEE, 
2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: http://maurogracitelli.com/blog/epicondilite-lateral 
Figura 7: Dor 

 
2.2.4 Exame físico 
A palpação inicia-se pela identificação dos epicôndilos lateral, medial e ponta do olécrano. Na 
face lateral palpa-se a origem da musculatura extensora do punho e dedos, complexo 
ligamentar lateral e cabeça do rádio. A dor localizada no epicôndilo lateral e na origem da 
musculatura extensora do punho é sugestiva de epicondilite lateral [...] 
 

O exame deverá continuar com a palpação da cabeça do rádio em uma 
depressão logo abaixo da musculatura extensora do punho. Esta será 
realizada durante a pronossupinação, em graus variáveis de flexoextensão, 
avaliando-se seu contorno e integridade. O teste clínico específico para a 
epicondilite lateral tem o objetivo de reproduzir a dor experimentada pelo 
paciente. O teste conhecido como de Cozen é realizado com o cotovelo em 
90º de flexão e com o antebraço em pronação. Pede-se ao paciente que 
realize a extensão ativa do punho contra a resistência que será imposta pelo 
examinador. O teste será positivo quando o paciente referir dor no epicôndilo 
lateral, origem da musculatura extensora do punho e dedos (COHEN e 
FILHO, 2012). 

 
O teste alternativo, conhecido como de Mill, é realizado com o paciente com a 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. Em caso positivo, o paciente sentirá 
dor no epicôndilo lateral (MOTTA, 2005). 
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Fonte: http://maurogracitelli.com/blog/epicondilite-lateral 
Figura 8: Exame físico 

 
2.2.5 Exames complementares  
A avaliação radiográfica em anteroposterior, perfil e oblíquas é, na maioria das vezes, normal, 
sendo principalmente útil para a exclusão de outras anormalidades tais como artrose, 
osteocondrite dissecante e corpos livres intra-articulares. A presença de calcificações na 
topografia do epicôndilo lateral não é frequente, ocorrendo em aproximadamente 22% dos 
casos, sugerindo, segundo alguns autores, um processo refratário ao tratamento incruento 
(COHEN e FILHO, 2012). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: http://www.artroscopiadeombro.com.br/epcondilite.php 
Figura 9: Rx epicondilite 
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2.3 Tratamento Cirúrgico na epicondilite lateral  
A maioria dos casos responde bem ao tratamento conservador, apesar do longo período de 
evolução e de tratamento. No entanto, alguns casos não responsivos são submetidos ao 
tratamento cirúrgico. Não há, no entanto, consenso quanto ao momento de indicar a cirurgia 
(MAGEE, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&%20pid=S0102-36162012000400002 
Figura 10: Cirurgia de epicondilite 

 
Como a evolução natural da patologia demonstra que a melhora pode levar até um ano, a 
maioria dos autores indica o tratamento cirúrgico após um período não inferior a 8-12 meses 
de tratamento conservador, sem melhora do quadro [...] 
 

[...] As técnicas publicadas baseiam-se na ressecção de tecido degenerado no 
extensor radial curto do carpo ou na liberação da sua inserção, por via aberta, 
artroscópica ou percutânea. No entanto, parece haver superioridade da 
tenotomia percutânea quando comparada à cirurgia aberta. A técnica 
artroscópica mostra-se eficaz na liberação da inserção do extensor radial 
curto do carpo, porém, em alguns casos em que o tecido degenerado não é 
adequadamente removido, produz resultados insatisfatórios. Esta técnica é 
ainda criticada por violar a articulação e apresentar risco de lesão 
neurovascular devido à proximidade anatômica. O domínio da técnica e o 
conhecimento anatômico diminuem estes riscos (PELUSKI et al, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://maurogracitelli.com/blog/ 
Figura 11: Cirurgia de epicondilite 
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2.4 Tratamento Conservador 
O tratamento fisioterápico para a epicondilite lateral é bastante discutido. Almeida et al 
(2013), realizou um estudo, onde o programa de exercícios consistiu de alongamento, 
fortalecimento progressivo excêntrico e concêntrico do punho e exercícios ocupacionais. Os 
autores mostraram que o programa de exercícios utilizado foi efetivo no tratamento, já que, 
além de aumentar a força muscular, houve melhora na função e um efeito analgésico nos 
pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.clinicadeckers.com.br 
Figura 12: Exercícios 

 
3. Metodologia 

O presente estudo caracterizou-se por ser de revisão literária de bibliografias publicadas nas 
bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Foram utilizados os descritores: “Exercícios 
terapêuticos”, “Fisioterapia” e “Epicondilite lateral”. Foram incluídos estudos que 
demonstrassem exercícios terapêuticos em pacientes com epicondilite lateral, ou que 
contribuíssem para o objetivo do presente estudo, publicados entre 2005 a 2015 na língua 
portuguesa. Foram excluídos os estudos que não atendiam ao período do estudo e publicações 
que não tratavam de pesquisa científica. Não foram restringidos tipos de estudos, se 
observacional ou experimental. 
A análise iniciou pela leitura de todos os títulos e resumos dos artigos para excluir aqueles 
que não tratavam do tema em questão e após esta etapa foram obtidos os artigos para a leitura 
completa para a análise dos principais resultados encontrados e conclusões dos autores. 
A busca bibliográfica, segundo a estratégia estabelecida, resultou em 40 artigos que foram 
criteriosamente verificados segundo sua pertinência com o objetivo do presente estudo. Das 
40 referências encontradas, 23 foram descartados por não se enquadrarem nos critérios de 
inclusão. Ao final, foram selecionadas 17 referências para esta revisão. 
 
4. Resultados e Discussão 
Os estudos encontrados sobre o tratamento fisioterapêutico por meio dos exercícios 
terapêuticos da epicondilite lateral estão listados a seguir, de acordo com o tipo de intervenção 
aborda. 
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De acordo com Kisner e KOLBY (2005), os exercícios ativos para manter a mobilidade 
articular do cotovelo, antebraço, punho e dos dedos são feitos suavemente na fase aguda de 
dor. A contração isométrica dos extensores em posição encurtada (flexão de cotovelo e  
extensão  de  punho)  com  resistência  manual  do terapeuta  auxilia  na  manutenção  da  
mobilidade  entre  as  fibras  e  diminuindo  o  espasmo muscular, diminui-se também a dor. 
Pienimaki et al (2006) realizaram um estudo comparando o uso do programa de exercícios 
realizados em casa com o ultrassom, em pacientes com epicondilite lateral crônica. O 
programa de exercícios desse estudo consistiu de alongamento, fortalecimento progressivo 
excêntrico e concêntrico do punho e exercícios ocupacionais. Os autores mostraram que o 
programa de exercícios utilizado foi efetivo no tratamento a curto prazo da epicondilite lateral 
crônica, já que, além de aumentar a força muscular, houve melhora na função e um efeito 
analgésico nos pacientes. 
Piluski (2007), apresentou resultados que conflitam com os achados do estudo supracitado, 
expondo em seu estudo que não existem estudos que demonstrem clara superioridade da 
fisioterapia por meio dos exercícios terapêuticos sobre outros métodos de tratamento, a longo 
prazo. Quando comparada com uso de infiltração de corticoide e observação da evolução 

 
Autor / Ano 

 

 
Exercícios Terapêuticos 

 

 
Resultados 

 

Kisner e Kolby (2005) 
 

Exercícios ativos 
 

 
Mantem a mobilidade articular do cotovelo 

 
 

Pienimaki et al (2006) 

 
Alongamento, fortalecimento 

progressivo excêntrico e concêntrico 
do punho e exercícios ocupacionais. 

 
 

Houve melhora na função e um efeito 
analgésico nos pacientes. 

Piluski (2007) 
 

Exercícios e alongamentos 
 

 
Não existem estudos que demonstrem clara 
superioridade da fisioterapia por meio dos 

exercícios terapêuticos sobre outros 
métodos de tratamento, a longo prazo. 

 
 

Almeida (2008) 

 
Exercícios isométricos, resistidos, 

concêntricos e excêntricos   
 
 

O fortalecimento  inicia  após  remissão  
total  de  dor.   

Newcomer et al (2009) 
 

Exercícios excêntricos e concêntricos 
 

 
Melhora da maior parte dos pacientes tanto 

a curto como a longo prazo. 
 
 

Almeida et al (2013) 

 
Exercícios combinados com outras 

modalidades 
 

 
A combinação de exercícios terapêuticos, 
ultrassom pulsátil e massagem profunda 
transversa parece ser uma boa opção para o 
tratamento da epicondilite lateral. 
 

 



                                                                                                                                                            10 
 

 
 
 

natural, a fisioterapia, por meio de alongamentos e exercícios, tem melhor resultado após seis 
semanas, isto é, a médio e longo prazo. 
O autor acima relata ainda que a evolução natural da epicondilite parece ser lenta, com 
melhora dos sintomas após 52 semanas, mesmo se não for instituído qualquer tratamento. A 
fisioterapia no tratamento da epicondilite deve ser realizada por profissional capacitado e no 
período não inferior a seis semanas; somente após este período de tempo são obtidos os 
melhores resultados. Isto deve ser bem esclarecido ao paciente, para que haja aderência ao 
tratamento. 
O programa de  fortalecimento  inicia  após  remissão  total  de  dor.  Deve  ser  precedido  de 
aquecimento  (calor)  e  alongamento.  Inicia-se  o  trabalho  de  força  com  isométricos  e  
progressivamente  para  resistidos  com  faixa  elástica  ou  pesos  livres.  O  fortalecimento 
concêntrico precede o excêntrico. São realizados com baixo numero de repetições evoluindo 
progressivamente conforme cada paciente (ALMEIDA, 2008). 
Newcomer et al (2009), realizaram um estudo onde os resultados indicaram que a fisioterapia 
convencional foi responsável pela melhora da maior parte dos pacientes tanto a curto como a 
longo prazo. Seu protocolo consistiu de fortalecimento progressivo com exercícios 
excêntricos e concêntricos e aplicação de gelo no epicôndilo lateral.  
Por fim, Almeida et al (2013), realizou um estudo sobre abordagem fisioterapêutica na 
epicondilite lateral, ao fim do seu estudo de revisão bibliográfica, pode concluir que a melhor 
opção para o tratamento da epicondilite lateral é a combinação de modalidades terapêuticas, o 
que condiz com a realidade clínica do fisioterapeuta, que geralmente não realiza somente um 
tipo de tratamento. A combinação de exercícios terapêuticos, ultrassom pulsátil e massagem 
profunda transversa parece ser uma boa opção para o tratamento da epicondilite lateral. 
 
5. Conclusão 
O artigo permitiu aprofundar o conhecimento sobre exercícios terapêuticos na epicondilite 
lateral. A epicondilite lateral do cotovelo é a causa mais comum de dor no cotovelo observada 
nos consultórios. 
O artigo pôde demonstrar que o tratamento inicial visa reduzir a dor, entretanto desde esta 
faze é importante trabalhar os exercícios como os exercícios ativos para manter a mobilidade 
articular do cotovelo, antebraço, punho e dos dedos, porém são feitos suavemente na fase 
aguda de dor. Após esta fase de quadro de dor, é interessante ressaltar que os exercícios 
terapêuticos irão progredir, desta forma fortalecimento progressivo excêntrico e concêntrico 
do punho e exercícios ocupacionais.  
Com relação ao tempo, houve um conflito entre os autores, pois uns afirmam que os 
exercícios terapêuticos trazem benefícios em curto prazo e outros só a médio e longo prazo. 
Ao que diz respeito aos exercícios terapêuticos isolados, a maioria dos autores relatam 
combinar com outras técnicas. A combinação de exercícios terapêuticos a outras técnicas 
parece ser uma boa opção para o tratamento da epicondilite lateral, pois além de aumentar a 
força muscular, houve melhora na função e um efeito analgésico como benefícios nos estudos 
analisados. 
Sugere-se que novos estudos sejam realizados a partir da temática do presente estudo com o 
objetivo de fornecer tratamento individualizado aos pacientes com epicondilite lateral. 
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