
A lesão muscular da panturrilha(Sóleo e Gastrocnêmio) é uma das lesões mais comuns do esporte, não
só no Skateboard. Assim como em qualquer lesão muscular, quando os músculos estão “esticados” acima da
sua capacidade normal, as fibras musculares rompem-se na junção entre o músculo e o tendão, região
chamada “miotendinea”, geralmente ocorre em movimentos de desaceleração ou por traumas repetitivos
(stress).

Assim como em qualquer lesão muscular, podemos classificar a lesão muscular da panturrilha em:

Grau I – É o estiramento de uma pequena quantidade de fibras musculares (lesão < 5% do músculo). A dor é
localizada em um ponto específico, surge durante a contração muscular contra resistência e pode ser ausente
no repouso.

Grau II – O número de fibras lesionadas e a gravidade da lesão são maiores (lesão > 5% e < 50% do
músculo). São encontrados os mesmos achados da lesão de primeiro grau, porém, com maior intensidade.

Grau III – Esta lesão geralmente ocorre desencadeando uma ruptura completa do músculo ou de grande
parte dele (lesão > 50% do músculo), resultando em uma importante perda da função com a presença de um
defeito palpável.

O que se sente após uma Lesão Muscular da Panturrilha?

• Dor súbita na parte posterior da perna, entre o joelho e o 

calcanhar;

• Dor ao ficar na ponta dos pés;

• Rigidez;

• Perda de força;

• Hematoma que pode descer ao tornozelo;

• “Gap” ou recúo muscular (grau 3).

Para prevenção desse tipo de lesão é recomendável:

• Alongar e aquecer os músculos antes e depois de qualquer exercício; 

• Não aumentar o nível de intensidade do exercício, a frequência ou duração superior à 10% de uma 
semana;

• Realizar tempo de aquecimento extra em condições climáticas frias;

Tratamento de Lesão Muscular da Panturrilha: Procure um médico do esporte. O mesmo deverá determinar o 
local e a extensão de sua lesão. Idealmente, seu médico prescreverá fisioterapia.

• Descanso. Evite atividades como correr, saltar, e levantamento de peso que exigem força;
• Aplicar gelo ou compressas frias por 15-20 minutos,
3-4 vezes por dia durante as primeiras 48-72 horas;
• Use um envoltório elástico ou bandagem ao  redor da área 
para minimizar o inchaço;
• Usar um travesseiro ou almofada para elevar a perna afetada, 
tanto quanto possível durante o dia e durante o sono a noite.
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