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• Tanto pode ocorrer num contexto de trauma agudo, de acidente desportivo ou de
trabalho ou desenvolver-se ao longo do tempo – semanas ou meses –, dando
origem a uma eventual lesão de sobrecarga crônica.

• A tendinite desenvolve-se ao longo do tempo e quando acontece importa
perceber se a causa para esta lesão crónica resulta do gesto repetitivo no
trabalho, alteração na estrutura no pé ou na perna ou existe treino em excesso.
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• As lesões ME caracterizam-se por dor, cuja intensidade vai
condicionar uma eventual incapacidade motora, desportiva,
profissional ou lazer, mas em que o perfil psicológico do
lesionado exerce uma grande influência.

• Duas pessoas com a mesma lesão e intensidade de dor indicarão
incapacidades diferentes, variáveis de acordo com a estrutura
psicológica, o contexto social ou a obtenção de eventuais
benefícios financeiros, entre outros.
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• As consequências decorrentes da lesão ME, e se causadoras de
incapacidade, são no imediato o sofrimento, o constrangimento
psicológico, a ausência de participação desportiva, laboral ou
social, a perda de rendimento financeiro, a exclusão do ambiente
habitual, naturalmente variável de acordo com a dimensão e
consequência da lesão.
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• Enquanto na atividade desportiva a lesão muscular é aquela que ocorre
com mais frequência, no mundo laboral são as entorses do tornozelo, as
lombalgias, as contusões diretas e as feridas as que mais acontecem.

• As fraturas, entorses do joelho e as lesões na coluna vertebral são
infelizmente frequentes e com efeitos devastadores em determinadas
situações.
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• Muitas lesões são causadas por más posturas durante o lazer ou
profissionais, mas também podem ser decorrentes de patologias;

• As lesões musculares são comuns nos esportes, com sua frequência
variando 10 a 55% de todas as lesões. Mais de 90% delas são
relacionadas com contusões ou distinções musculares.
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Método PRICE(proteção, repouso, gelo, compressão local e elevação do
membro acometido).

Utilização de órteses (tipoias, muletas, estabilizadores articulares).

O ultrassom pulsado auxilia na reparação, gerando um aumento do
metabolismo local, redução da inflamação e do espasmo muscular,
enquanto o ultrassom contínuo estimula a circulação sanguínea.

O laser, pois estimula o processo nos tecidos moles e atua na modulação da
dor.

O fortalecimento muscular deve começar tão logo o paciente apresente
melhora da dor com leve resistência.
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