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Os músculos de um atleta estão sempre “em obras”. 
Quando você corre, !bras musculares sofrem rupturas 
microscópicas e são reparadas para !car mais fortes. 
É um processo natural do organismo, importante para a 
evolução do condicionamento. Mas nem todas as cons-
truções nos músculos são simples assim. Alto volume 
de treino, exercícios intensos, falta de força e de "exi-
bilidade podem causar o temido estiramento muscular. 
Nesse caso, é necessária uma obra mais complexa, pois 
há um grande rompimento de !bras. “Em corredores, as 
áreas mais acometidas pela lesão são quadríceps, pos-
teriores da coxa e panturrilhas”, explica Fellipe Savioli, 
ortopedista e médico do esporte da clínica Ortomed. 
Essas temidas lesões podem ser divididas em três tipos:
GRAU 1 • Apenas algumas !bras musculares são atin-
gidas (5%). “O edema é discreto e há certo desconforto”, 
revela Savioli. A recuperação é relativamente rápida.    
GRAU 2 • Boa parte do tecido muscular é dani!cada e a 
contração do músculo é comprometida. 
GRAU 3 • Todas as !bras se rompem e o músculo perde 
a função. Isso gera dor intensa e grande hematoma. 

A seguir, entenda todo o processo da contusão e o 
que fazer para voltar à ativa o mais rápido possível.

ENTENDA COMO O ORGANISMO REAGE A 
UMA LESÃO MUSCULAR E O QUE FAZER PARA 
ACELERAR SUA RECUPERAÇÃO

POR JAIME VIEIRA | INFOGRÁFICO ERIKA ONODERA

MÚSCULO NOVO DE

NOVO

FONTES: Fellipe Savioli, ortopedista da clínica Ortomed, especialista em medicina esportiva 
pelo Hospital Santa Catarina de São Paulo; Marcelo Aragão, !siologista do exercício e 
médico do esporte em São Paulo; Moisés Cohen, chefe do Departamento de Ortopedia e 
Traumatologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor do Instituto Cohen de 
Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte; Raquel Castanharo, !sioterapeuta e mestre em 
biomecânica da corrida pela Universidade de São Paulo (USP). 

Para Raquel Castanharo, !sioterapeuta especialista 
em corrida, os princípios do tratamento de uma lesão 
muscular seguem o método Rice — repouso, gelo (ice), 
compressão local e elevação do membro acometido. No 
entanto, algumas técnicas aceleram sua recuperação:

PROCEDIMENTOS QUE AJUDAM VOCÊ  
A RETORNAR LOGO AOS TREINOS

Eletroestimulação 
Contribui com o ganho de força das 
!bras após a reconstrução delas. “Por 
ter efeito analgésico, também pode ser 
usado em casos de muita dor.”

Laser 
Estimula a proliferação de células que 
combatem o processo in"amatório e 
regeneram o tecido dani!cado.

Ultrassom 
“Melhora o processo de cicatrização e 
reduz a formação de tecido que diminui 
a "exibilidade e deixa o músculo mais 
vulnerável a outra lesão”, diz Raquel.

Crioterapia (gelo) 
Tem efeito analgésico e reduz o "uxo 
sanguíneo, o que minimiza o edema e a 
in"amação. “Novas pesquisas mostram 
que o mais bené!co é aplicar o gelo 
apenas no dia da lesão”, fala.

Compressão
A técnica de pressionar o local 
acometido ajuda a diminuir o edema 
local e o sangramento interno. 
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A reação inflamatória
Após o rompimento, ocorrem 
necrose das !bras e hematomas. 
Depois, chegam células que iniciam 
o processo in"amatório. Isso gera 
dor, edema, aumento de calor e ver-
melhidão. “A in"amação promove 
o aumento de "uxo sanguíneo no 
local, o que inicialmente é bom, pois 
leva mais células e nutrientes para 
a reparação muscular”, diz Savioli. 
Porém, há a liberação de radicais 
livres e citocinas, que podem causar 
ainda mais destruição para as !bras. 

O momento do trauma
Ao serem exigidas além do limite, as !bras 
musculares se rompem. “Isso acarreta uma 
desorganização nos mio!lamentos e nos 
sarcômeros (unidades motoras), prejudicando 
a contração muscular”, a!rma Marcelo Aragão, 
!siologista e médico do esporte. “As lesões 
musculares podem ser separadas entre leve, 
moderada e grave (veja quadro)”, resume 
Moisés Cohen, diretor do Instituto Cohen de 
Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte. 

A reconstrução
“O processo de cicatrização inicia-se 
cerca de três dias após a lesão, quan-
do a fase de destruição [processo in-
"amatório] diminui”, esclarece Cohen. 
O tecido necrosado é removido e as !-
bras rompidas são regeneradas. “Nes-
se momento, é indispensável que o 
balanço energético seja positivo, com 
bom aporte de proteínas, carboidratos 
e vitaminas, que serão usadas para a 
reconstrução muscular”, ressalta Ara-
gão. Por !m, ocorre a reorganização 
do tecido de cicatrização, revascula-
rização e restabelecimento da função 
do músculo. “Essa restauração com-
pleta pode levar de 15 a 60 dias para 
se concretizar”, !naliza Cohen.
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