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Sobrecarga
(intensidade, duração e freqüência)

Adaptações
(Ativação dos mecanismos regulatórios)

Aptidões Físicas
(Aptidão CV, Aptidão Muscular, Flexibilidade)

O que é Exercício?



MSSL1. Fadiga por depleção de estoques de 
glicogênio

2. Fadiga por acúmulo de ADP, Pi, H+

Z2 Z3 Z4 Z5Z1

Carga Interna = Respostas Adaptativas

§ Adaptação não positiva (lesão)

§ Força de tensão acima da suportada por 
um estrutura

• Repouso inadequado da estrutura







- Laceração

- Contusão 

- Estiramento (graus)

Mecanismo de Lesão Muscular

Rompimento focal das miofibrilas e do citoesqueleto

Perda na homeostase do cálcio (Ca2+)

Fase fagocítica



• Estiramento muscular  - 29% das lesões no atletismo (Feddermann, 2006) 

• Equipe de futebol com 25 jogadores -> 15 lesões musculares/temporada 
-> 37 jogos perdidos (Ekstrand, 2011)

• Músculos: Isquiotibiais - BF, Quadríceps (Reto femoral), Gastrocnêmico 
(medial), Adutores

• Músculos biarticulares com predominância de fibras tipo II –
quadríceps (reto femoral), isquiotibiais(BFl), gastrocnêmico (medial).

• Junção musculotendínea

Epidemiologia



Lesão prévia, idade, fadiga, biomecânica inadequada, flexibilidade quadril,  fraqueza muscular, 
tilt pélvico anterior, força de quadríceps*, razão Q:H, aquecimento inadequado.

Mendeguchia, 2012

Fatores de Risco
Estiramento – Tear muscle injury







Reparo Muscular 

Fase Inflamatória Fase Reparativa Fase Remodelamento
Hematoma acentuado 
após lesão, contração 

miofibrilar

Regeneração de miofibras, 
produção de tecido cicatricial

Maturação das miofibras de 
regeneração, reorganização 

do tecido cicatricial 



Reparo Muscular 



Objetivos:
üMinimizar as ausências
üMaximizando a Performance

8 Pilares Integrados de Ações:

üAvaliar
üCondicionar
üProteger
üControlar
üAssistir
üRecuperar
üComunicar
üEducar

A Equipe Multidisciplinar tem como objetivo fundamental facilitar o sucesso 
do atleta através do atendimento das suas necessidades físicas, permitindo 

uma melhor capacidade de desenvolver seu potencial fisiológico e 
minimizando as ausências em treinamentos decorrentes de lesões e de 

doenças de ordem clínica



ü Em apenas 5 dias de desuso muscular ocorre uma perda
substancial de músculo esquelético - cerca de 150 a 400g
de tecido muscular numa perna imobilizada.

ü Estudos recentes demonstram que a DPM (degradação
proteica muscular) aumenta durante os primeiros dias de
imobilização contribuindo, deste modo, para a perda de
massa magra durante a fase inicial da lesão.



Um outro contribuinte metabólico para a perda
de massa magra é a resistência da síntese
proteica muscular à estimulação anabólica,
também conhecido como “resistência
anabólica”.

O seu papel pode ser explicado por
modificações no músculo, ao nível da
captação e perfusão microvascular de
aminoácidos e pela alteração da absorção e
digestão das proteínas.



Fase inicial: Exercícios de ativação muscular

Reabilitação

üExercício resistido com 

elástico (carga leve)

ü Isometria

üPiscina/bicicleta: manutenção 

cardiovascular e endurance

üPropriocepção e equilíbrio 

(single leg):  conscientização 

corporal



Fase Intermediária: Iniciado quando atleta é capaz de realizar atividades diárias e boa 
administração de habilidades isoladas do esporte (atividades específicas)

Reabilitação

ü Terapia manual
ü Exercícios de força
ü Exercício aeróbico 
ü Alongamento
ü Potência
ü Exercícios funcionais



Fase avançado: Iniciado quando atleta tem força e resistência com total flexibilidade e amplitude 
de movimento

Reabilitação

ü Atividades diárias com pouco ou nenhum 
sintoma

ü Progressão de todos exercícios 
ü Aumenta intensidade, volume e complexidade
ü Agilidade 
ü Exercícios funcionais
ü Correção da biomecânica



Retorno ao Esporte





ü A nutrição e o exercício físico durante os períodos de reabilitação têm sido a redução da
atrofia muscular associada à imobilização.

Objetivo nutricional principal consiste em suportar o crescimento muscular e o aumento da força 
induzido pelo regresso à atividade

Papel da Nutrição na Reabilitação



Em determinadas situações, é preferível um ligeiro ganho de peso, ou até mesmo de
massa gorda, evitando-se um défice energético que possa comprometer a recuperação.

Pasiakos et al. (2010) demonstraram que um déficit energético moderado (cerca de 80% das
necessidades energéticas) aplicado durante 10 dias reduziu as atividades das proteínas
sinalizadoras intracelulares em 20-30%. Por outro lado, um balanço energético positivo
excessivo é indesejável para uma cura e recuperação ideais, por aumentar a resistência à
insulina e, por sua vez, afetar a resposta inflamatória face à lesão em vários locais do corpo

Balanço Energético



As proteínas funcionam como “blocos” para a construção de músculo, tendões e outros
tecidos moles, sendo essenciais na produção de enzimas, hormônios e neurotransmissores
necessários às diversas funções corporais.

Neste âmbito, alguns estudos demonstraram que atletas com uma ingestão proteica elevada
(2,3g/kg/dia), ou 35% do valor energético total (VET) diário, durante períodos de balanço
energético negativo sofreram menores perdas musculares comparativamente a atletas com
uma índice proteico inferior (1,0g/kg/dia ou 15% do VET).

Assim, uma ingestão igual ou superior a 2,0g/kg/dia parece ser necessária para evitar a
perda de massa muscular durante a recuperação de lesão.

Proteínas 



Colágeno e Vitamina C

Num estudo realizado por Shaw et al. (2017), a ingestão de 5 gramas e 15 gramas de gelatina
enriquecida em vitamina C (dose idêntica de 48 mg em ambos os grupos de estudo), aumentou
em 59% e 153%, respetivamente, a concentração sanguínea do propeptídeo amino-terminal do
colágeno tipo I (indicador da síntese de colágeno tipo I) comprovando, assim, o aumento da
síntese desta proteína em indivíduos submetidos a um programa de exercício intermitente.

Suplementação



Creatina: Na fase de reabilitação, durante 10 semanas, a suplementação com creatina teve um efeito
positivo na estimulação da HM e no aumento da expressão de “transportadores de glicose tipo 4”
(GLUT4), localizados no músculo esquelético.

Glutamina: A resposta metabólica à lesão é caraterizada pela quebra das proteínas do músculo
esquelético e pela translocação dos aminoácidos para o local da lesão com vista à sua reparação.
Nesses locais, a glutamina desempenha um papel importante na translocação do nitrogênio e na
síntese de glicosaminoglicanos em células do tecido conjuntivo.

Suplementação



ü Vit D (pelos seus efeitos ao nível no ganho de força e na melhoria da função
neuromusculas)

ü Vit C (o seu papel na cicatrização é o mais relevante e reprodutível, pela sua ação como
co-fator na hidroxilação dos aminoácidos prolina e lisina, um passo necessário para a
formação de colágeno.)

ü Cálcio (O cálcio está envolvido na formação óssea, no crescimento e contração
muscular e na transmissão nervosa)

ü Zinco (cofator do RNA e da DNA polimerase, estando envolvido na síntese de DNA, de
proteínas e na proliferação celular)
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