
A epicondilite medial se caracteriza pelo processo inflamatório e 

degenerativo da origem dos tendões flexores do antebraço. O osso do braço 

chamado úmero, possui duas protuberâncias na região próxima ao cotovelo. 

Essas protuberâncias são denominadas epicôndilos medial e lateral.  

A causa principal da epicondilite medial 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. Um evento único traumático também pode gerar a epicondilite. 
Atividades de trabalho que necessitam de movimentação repetitiva dos flexores também estão associados à epicondilite 
medial.

Conhecida como dor do “cotovelo de golfista” pode aparecer  com os seguintes  sintomas:

• Dor e sensibilidade na parte interna do cotovelo;

• Possível fraqueza nas mãos e pulsos;

• O cotovelo pode ficar rígido e doer quando fechar o pulso;

• Dormência ou formigueiro que irradia para um ou mais dedos, 

geralmente o anelar e o mindinho (Cerca de 50% dos casos de

epicondilalgia medial do cotovelo têm sintomas neurológicos associados

à compressão  do nervo cubital, gerando quadros mais graves. A cirurgia raramente é indicada, porém há casos 
necessários e elas se baseiam na remoção dos tecidos doentes).

O diagnóstico da epicondilite medial surge a partir da dor causada na parte medial (ou interna) do cotovelo. A dor pode 
irradiar para o antebraço, mas tem seu ponto mais doloroso próximo ao osso medial do cotovelo (epicôndilo medial). O 
ultrassom e mesmo a ressonância magnética pode ser necessárias quando o paciente não responde aos tratamentos 
iniciais, dúvidas no diagnóstico ou se há a necessidade de excluir a presença de outras lesões associadas.

O tratamento da epicondilite deve ser ajustado às atividades do paciente e  como princípios gerais, baseia-se no controle 
da dor, na reabilitação da  musculatura acometida e na prevenção. O uso de medicações anti-inflamatórias  orais e tópicas, 
órteses e 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 de rotina.  A reabilitação baseia-
se no alongamento da musculatura flexora. 
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