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EPICONDILITE LATERAL OU (COTOVELO DE TENISTA)
Apesar de ser conhecido também como "cotovelo do tenista", a epicondilite lateral não é um
problema limitado a quem pratica esse esporte. Trata-se de uma inflamação dos tendões do
cotovelo muito comum a quem realiza movimentos repetitivos com o punho e os dedos.
CAUSAS
Os músculos que fazem a extensão do punho e dos dedos tem origem na parte lateral do
cotovelo, em uma proeminência óssea chamada epicôndilo lateral. Diversos músculos
extensores são originados nessa região e quando o punho está virado para cima, estendido,
esses músculos contraem-se, gerando tensão em sua origem. Quando ocorre sobrecarga e
desgaste dessa região, pode ocorrer fissuras no tendão, iniciando um processo inflamatório e
levando, assim, à epicondilite lateral.
Os principais sinais e sintomas de epicondilite lateral são:
- Dor no cotovelo com piora gradualmente;
- Irradiação da dor da parte externa do cotovelo para o antebraço e para as costas da mão,
principalmente ao segurar ou torcer alguma coisa;
- Fraqueza;
- Rigidez muscular;
- Sensibilidade na região afetada.
TRATAMENTO PARA EPICONDILITE LATERAL
O tratamento para epicondilite lateral pode durar alguns meses e, normalmente, é feito com:
- Ingestão de remédios anti-inflamatórios,
- Fisioterapia que inclui exercícios de alongamento, massagem com frio e estimulação elétrica
dos músculos; Uso de uma tira apertada no antebraço, para diminuir o movimento do
músculo e do tendão;
- Durante o tratamento, é recomendado o repouso do braço, evitando fazer esportes como
tênis, golfe, voleibol ou handebol, por exemplo.
A fisioterapia pode ajudar a controlar a dor e a melhorar os movimentos e deve ser indicada
pelo fisioterapeuta. Alguns recursos que podem ser usados são equipamentos que combatem
a inflamação. Uso de compressas com gelo e exercícios de fortalecimento e alongamento.
Técnicas de massagem transversa (massoterapia) e mobilização neural também são úteis para
acelerar a recuperação. Manipulações com técnicas de quiropatia/quiropraxia também
podem ser necessárias. A acupuntura sistêmica é um recurso para alívio das dores, inclusive
em casos de pacientes que não podem fazer uso de anti-inflamatórios.
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