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EPICONDILITE MEDIAL

Também chamada de:Cotovelo do Golfista condição que causa dor no lado interno do
cotovelo. A epicondilite medial se caracteriza pelo processo inflamatório e
degenerativo da origem dos tendões flexores do antebraço. Esses tendões são
responsáveis pela flexão do punho e dos dedos. A causa principal é a sobrecarga
repetitiva dos músculos flexores do antebraço. Diversos esportes e atividades podem
gerar essa sobrecarga, como o golfe, o tênis e a musculação. Atividades de trabalho
que necessitam de movimentação repetitiva dos flexores também estão associados.
São registrados mais de 150 mil casos por ano no Brasil. Epicondilite Medial
geralmente é diagnosticada pela própria pessoa, raramente requer de exames
laboratoriais ou de imagem. Exame de ultrassom e ressonância magnética são os
mais utilizados e tem boa eficácia para o diagnóstico
SINTOMAS:
Dor na parte medial (ou interna) do cotovelo, pode irradiar para o antebraço, seu
ponto mais doloroso próximo ao osso medial do cotovelo (epicôndilo medial).
Dor no local: O cotovelo pode parecer rígido. As mãos e os pulsos podem parecer
enfraquecidos.
Também comum: formigamento nos dedos e sensibilidade ao toque
TRATAMENTO:
Não-operatório deve ser ajustado às atividades de cada paciente e, como princípios
gerais, baseia-se no controle da dor, na reabilitação da musculatura acometida e na
prevenção. Apresenta uma taxa de sucesso de 88 a 96%. Para o controle da dor, é
indicado anti-inflamatórios e analgésicos, imobilizações e terapias como a
fisioterapia ou a acupuntura. Infiltrações também podem ser indicadas caso as
medidas prévias não sejam eficazes, mas apresentam alguns riscos e não são
realizadas com rotina. A reabilitação baseia-se no alongamento da musculatura
flexora, quando realizado com ativação da musculatura antagonista pode ser mais
eficaz, e no fortalecimento (para a fase mais tardia). A cirurgia raramente é
necessária, as medidas de reabilitação, quando bem realizadas, resolvem o quadro
doloroso. Eventualmente pode persistir apesar do tratamento correto e prolongado.
Nesses raros casos, a cirurgia pode ser necessária.
Existem diversas técnicas disponíveis para o tratamento cirúrgico baseadas na
remoção dos tecidos doentes. Nos casos em que há alguma alteração do nervo
ulnar, o mesmo deve ser tratado. A descompressão da região do túnel cubital é o
procedimento mais comumente realizado. O nervo pode ser, transposto, ou seja,
transferido, para uma região mais anterior, que pode estar acima ou abaixo dos
músculos do antebraço.

FONTE:
https://www.gstatic.com/healthricherkp/pdf/golfer_s_elbow_pt_BR.pdf
http://maurogracitelli.com/blog/epicondilite-medial


