
EPICONDILITE 

� Definição  

� É uma inflamação da inserção dos músculos epicondilianos  (extensores do 

punho e dos dedos e supinadores).  

� Etiologia  

� Resulta de factores traumáticos como os microtraumatismos crónicos e 

repetidos, ligados à prática desportiva (especialmente o ténis) ou de certas 

profissões como as domésticas, os mecânicos, os pintores, as dactilógrafas, 

etc.  

� Tratamento  

� Repouso, gelo, uso de faixa comercializada para o cotovelo de tenista, AINE’s, 

corticoesteróides.  

� Quando a dor e a inflamação �, devem iniciar-se os exercícios de alongamento 

e de fortalecimento muscular recorrendo, em último caso, a tratamento 

cirúrgico. 

� Tratamento fisioterapeutico consiste no seguinte:  

� Termoterapia – gelo (para alívio da dor); 

� Mobilização passiva da articulação do ombro; 

� Electroterapia – correntes excitomotoras (estimulação muscular); 

� Massagem (relaxamento muscular)  

 

 

� Em pé, com os braços direitos e as palmas das mãos juntas, expirar 

e ir  virando as mãos até ficar com as costas dos punhos juntos. 

(Alter, 1998).  

 

 

 

� Na posição de gatas, flexionar os punhos no chão, de modo 

a que as palmas das mãos fiquem viradas para cima e 

dedos fiquem a apontar para os joelhos.  

� Expirar e inclinar para a frente. (Alter, 1998).  



 

� Segurar um bastão ou pau duma vassoura acima da 

cabeça, com as mão a formar um L, de modo que as 

costas das mãos fiquem viradas para cima e os dedos 

agarrem o bastão por baixo.  

� Expirar e baixar o bastão pela frente do corpo até à cintura, enquanto se flexionam os 

cotovelos. (Alter, 1998).  

 

� Pendurar-se num varão, com os braços esticados.  

� Soltar uma mão e voltar-se a agarrar ao varão do mesmo modo 

que no exercício anterior, em L. (Alter, 1998).  

 

 

� Abordagem Ergonómica  

� Para corrigir esse erro, os bons professores ensinam os alunos a segurar a 

raquete na mão oposta e só trocar de mão para fazer a punhadura, pouco 

antes da hora do golpe; 

� O saque é um momento muito especial, pois, além da força, deve 

corresponder a uma série de torções de punho e cotovelo, que precisam ser 

treinadas, sob o ponto de vista ergonómico;  

� Jogar por tempo prolongado, treinar com bolas novas, muito duras, pesadas 

ou molhadas, obriga a uma empunhadura (grip) mais potente.  

� Jogar com raquetes pesadas ou com encordoamento tenso, de nylon ou 

outros sintéticos, também produzem traumatismos adicionais, responsáveis 

pelo desencadeamento dos sintomas.  

 

� Resumindo: 

 

 

 



� O posicionamento correcto do corpo em relação à bola que deve ser batida, na 

velocidade ou na bola parada  

� As respostas impróprias às bolas chamadas de revés ou backhand (chegam ao 

jogador destro pelo lado esquerdo e ao canhoto pelo lado direito).  

� Essas bolas devem ser batidas com uma posição prévia adequada que é girar 

rapidamente, no mínimo 45º, para o lado em que a bola se aproxima.  

� Se essa posição ainda estiver incompleta (bater de frente para a rede), com a 

bola em alta velocidade, em especial as de serviço, vai atingir a raquete com 

força em direcção contrária ou, pior ainda, fora do centro do encordoamento.  

� Isto distende e traumatiza os extensores, os pronadores e os supinadores do 

punho e os extensores do cotovelo.  

� O calibre dos cabos das raquetes (grip) também influencia;  

 


