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Inserções Musculares do Cotovelo e Tratamento Fisioterápico para as 

Síndromes também conhecidas como Cotovelo do Tenista e do Golfista. 
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O cotovelo de tenista, ou epicondilite lateral, é uma inflamação dos tendões 

que causa dor no ombro e braço. Os tendões envolvidos são responsáveis por 

ligar os músculos que estendem o punho e mão. Cotovelo de tenista produz dor na 

parte de fora do braço, diferente de outra condição similar conhecida como 

cotovelo de golfista, a qual afeta os tendões da parte de dentro do cotovelo. 

Apesar desses nomes, pessoas com epicondilite lateral ou medial podem 

apresentar sintomas sem nunca ter pisado em uma quadra de tênis ou num campo 

de golfe. Cotovelo de tenista é a principal causa de consultas médicas para dor no 

cotovelo, e acontece mais comumente no braço dominante. Embora cotovelo de 

tenista possa ocorrer em qualquer idade, é mais comum em pessoas de 30 a 50 

anos, afetando igualmente homens e mulheres. 

Esperamos que, através desse artigo, possamos ajudá-lo a entender melhor 

as causas dessas patologias, suas fisiopatologias, isto é, suas características, e 

como a fisioterapia poderá ajudá-lo caso contraia uma dessas patologias, seja a 

epicondilite lateral (cotovelo do tenista) ou medial (cotovelo do golfista) 

01. Inserções Musculares do Cotovelo 

 
A. Vista Posterior                   B.   Vista Anterior 
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 Flexores de Punho (Vista anterior) 

Músculo Inserção 
Proximal 

Inserção 
Distal 

Inervação Ação 

Pronador 
Redondo 

 
 
 
 
 

 
 

Epicôndilo 
Medial 

Terço médio 
do Rádio 

Nervo 
Mediano 

Pronação do 
Antebraço 

Flexor Radial 
do Carpo 

2º Metacarpo Nervo 
Mediano 

 
 
 
 
 

Flexão de 
Punho 

 

Palmar Longo Aponeurose 
Palmar 

Nervo 
Mediano 

Flexor Ulnar 
do Carpo 

Osso 
Pisiforme, 

Hamato e 5º 
Metacarpo  

Nervo Ulnar 

Flexor 
Superfcial dos 
Dedos  

Falange 
Intermédia do 

2º-5º dedo 

Nervo 
Mediano 

Flexor 
Profundo dos 
Dedos 

Falange 
Distal do 2º-

5º dedo 

Nervo 
Mediano e 

Ulnar 

 Extensores do Punho (Vista Posterior) 

Músculo Inserção 
Proximal 

Inserção 
Distal 

Inervação Ação 

Extensor 
Radial Longo 
do Carpo 

 
 
 
 
 

Epicôndilo 
Medial 

2º Metacarpo  
 
 
 
 

Nervo Radial 
 

 
 
 
 
 

Extensão de 
Punho 

Extensor 
Radial Curto 
do Carpo 

3º Metacarpo 

Extensor 
Ulnar do 
Carpo 

Base do 5º 
Metacarpo 

Extensor 
Comum dos 
Dedos 

Falange 
Média e 

Distal do 2º-
5º Dedo 
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02. Causas 

 Cotovelo do Tenista 

O cotovelo de tenista é considerado uma condição crônica porque ocorre 

com o tempo. Movimentos repetitivos, com usar uma chave de fenda ou balançar a 

raquete, podem colocar estresse sobre músculos e tendões. O movimento 

constante repetitivo pode decorrer de atividade esportiva, mas também pode afetar 

pessoas com trabalho ou hobbies que requerem um movimento recorrente. A 

gama de atividades que envolvem movimentos repetitivos inclui: 

 Esportes: tênis, raquetebol, esgrima, golfe. 

 Trabalhos e hobbies: digitar, usar o mouse do computador, tricô, 

jardinagem, usar tesoura, tocar instrumento musical. 

 Ocupações manuais: pintor, marceneiro, encanador, pedreiro, usar 

chave de parafuso ou martelo. 

 Cotovelo do Golfista 

A epicondilite medial pode ser conseqüência, tanto de um esforço único 

sobre dos músculos flexo-pronadores, como de vários esforços menores sobre 

este grupo muscular, resultando em dor no território do epicôndilo medial. É muito 

comum sua associação à neurite do nervo ulnar (30 a 50% dos casos) e, em raras 

situações, a lesão do ligamento colateral medial do cotovelo.   

03. Sintomas 

 Cotovelo do Tenista 

O cotovelo de tenista produz dor e sensibilidade no epicôndilo lateral, a 

saliência óssea na parte de fora do cotovelo. O epicôndilo lateral é onde os 

tendões inflamados conectam ao osso. Na maioria dos casos, a dor começa 

moderada e gradualmente piora no curso de semanas ou meses. Embora o dano 
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seja no cotovelo, pode haver irradiação ou dor de queimação no braço, antebraço 

e parte de fora do cotovelo. A dor também pode ocorrer ao fazer coisas com as 

mãos. O cotovelo de tenista pode causar mais dor ao: 

 Erguer um objeto. 

 Apertar um objeto ou fechar a mão. 

 Dar aperto de mão ou abrir uma porta. 

 Pressionar a parte de fora do cotovelo. 

Para diagnosticar apropriadamente o cotovelo de tenista o profissional da 

saúde fará um exame minucioso. Poderá flexionar o braço, punho ou cotovelo do 

paciente para ver se dói. Também poderá pressionar o epicôndilo lateral para 

reproduzir os sintomas. Em casos mais graves, também pode ser necessário raio-x 

ou ressonância magnética para detectar o cotovelo de tenistas ou eliminar outros 

problemas. A Figura 03.1 mostra uma ressonância Magnética de uma Epicondilite 

Lateral: 

Figura 03.1 – Ressonância Magnética de uma Epicondilite Lateral: 
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 Cotovelo do Golfista 

No exame físico o paciente apresenta dor à palpação do epicôndilo medial 

(aquela ponta de osso na face interna do cotovelo) e dor ao tentar virar a palma da 

mão para baixo contra resistência. 

Deve-se avaliar como diagnósticos diferenciais  se o nervo ulnar está 

envolvido ou não, além de descartar uma subluxação da cabeça medial do 

músculo tríceps ou uma  neuropatia do nervo cutâneo medial do antebraço, que 

podem resultar em dor próximo ao epicôndilo. Assim como no cotovelo do tenista, 

exames complementares também podem ser sugeridos, com o Raio-X e a 

Ressonância Magnética. 

04. Tratamento 

 Cotovelo do Tenista 

O cotovelo de tenista geralmente cura por si mesmo se a pessoa descansar 

o tendão lesionado ao parar ou trocar a atividade que provocou a lesão. Se a dor 

aumentar, ou a lesão continuar e for deixada sem tratamento, pode ocorrer perda 

de função, então é importante procurar ajuda médica. Os tipos de tratamento 

incluem: 

 Reduzir a inflamação e dor: descanso, gelo, elevação e 

compressão (método rice); antiinflamatórios não-esteróides; 

analgésicos para temporariamente aliviar a dor. 

 Reabilitação: realizar uma gama de exercícios de movimento para 

diminuir a rigidez e elevar a flexibilidade; fisioterapia para fortalecer 

os músculos, através de Cinesioterapia e Pilates. O Kinesio Taping 

também é uma forma bastante interessante de promover a 

reabilitação de pacientes que apresentam essa patologia, visto que 

ele atua a nível muscular, estimulando os músculos ideais escolhidos 
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pelo fisioterapeuta, a fim de promover o relaxamento dos que estão 

causando a epicondilite, neste caso, os flexores de punho.  

 Ortopédicos para restringir o movimento do tendão e o proteger de 

mais estresse. 

 Modificação das atividades: melhorar a postura e técnica; alterar 

as mãos durante atividades. 

O tratamento sem cirurgia tem sucesso em torno de 90% dos pacientes 

com cotovelo de tenista, mas em casos mais graves com sintomas permanecendo 

por 4-6 meses, pode ser necessária cirurgia. O procedimento cirúrgico consiste em 

remover a seção danificada do tendão e reparar a seção remanescente. Cirurgia 

só é necessária em um pequena parte dos pacientes com cotovelo de tenista, e a 

taxa de sucesso é bastante alta. 

 

 Cotovelo do Golfista 

O tratamento de início é similar ao descrito acima no tratamento da 

epicondilite lateral, embora existam autores que indiquem cirúrgia, quando há a 

associação com neurite ( inflamação ) do nervo ulnar. 
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Da mesma forma que na epicondilite lateral, o tratamento cirúrgico da 

epicondilite medial só encontra campo quando da falha de todas as outras formas 

de tratamento conservador.    

05. Prevenção 

A melhor forma de prevenção das epicondilites é evitar o super uso. Se 

ocorrer dor durante a atividade, deve-se parar e descansar o cotovelo. Se os 

sintomas aparecerem durante atividade no trabalho, pausas freqüentes devem ser 

tomadas. 

O cotovelo de tenista pode se desenvolver ao usar equipamento 

inapropriado, como raquete muito pesada. Postura e técnica ruins também podem 

ocasionar cotovelo de tenista. Para prevenção do cotovelo de tenista é importante: 

 Fazer alongamento e aquecimento antes de usar as extremidades 

superiores. 

 Colocar gelo no cotovelo após a atividade. 

 Alternar as mãos durante atividades para prevenir o superuso. 

 Fortalecer os músculos dos braços, antebraços, punhos e costas. 

 Corrigir a técnica.  
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