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1. Resumo: 
 
O presente estudo teve como objetivo relatar o efeito do ultrassom terapêutico e 

do exercício excêntrico na recuperação funcional e redução da dor de um corredor 
com tendinopatia patelar. Para isso, foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo 
do tipo relato de caso. Os dados foram coletados no período de 02/04/2018 a 
07/06/2018. Para avaliar o nível de dor durante a realização dos exercícios 
excêntricos, atividade física e funcionalidade diária respectivamente, foram utilizados 
o Questionário de Rotina e Caracterização dos Corredores, a Escala Visual Analógica 
da dor (EVA), a Escala de Blazina modificada, o Victorian Institute of Sport 
Assessment-Patella (VISA-P BRASIL) e para o limiar de dor por pressão foi utilizado 
o algômetro para verificar pontos de pressão. Este estudo mostrou que o exercício 
excêntrico e o ultrassom terapêutico foram eficazes para a redução da dor para a EVA, 
a escala de Blazina modificado e o VISA-P Brasil. O teste limiar de dor por pressão 
do membro inferior direito apresentou valores inferiores quando comparado ao 
membro inferior esquerdo na avaliação final. Dessa maneira, conclui-se que a 
associação terapêutica entre a aplicação de altas doses finais do ultrassom 
terapêutico e o exercício excêntrico são eficazes para a redução do quadro álgico e 
melhora funcional de um corredor jovem com tendinopatia patelar.  
 
Palavras-chave: Ultrassom terapêutico; exercício excêntrico; tendinopatia patelar 
AND exercício excêntrico; corredores AND tendinopatia patelar. 
 

2. Introdução 

A busca pela melhora da capacidade física e controle do peso corporal são 

hábitos de vida saudáveis que vem sendo idealizados e realizados pela população 

nos últimos 40 anos.1 Para tal prática, a realização de uma atividade física, como a 

corrida, é a solução, visto que ela está relacionada ao baixo custo e sua facilidade de 

execução.2 Pelo fato da corrida apresentar tais características, torna-se a mais popular 

dentre as atividades físicas.1,2 Com isso, a proporção de afecções 

musculoesqueléticas se eleva devido a prática inadequada e a sobrecarga produzida 

pelo excesso de treino dessa atividade.3,4 

Uma das afecções mais frequentes em esportes de resistência, como a corrida, 

é a tendinopatia patelar (TP).4 Essa condição está atribuída a sobrecarga e ao 

aumento excessivo das condições de uso do componente extensor do joelho, 

caracterizado pela tendinose degenerativa e fibroses associado a  ausência de células 

inflamatórias, por esse motivo propiciam as respostas dolorosas e a redução da 

funcionalidade.4-6 Essa afeção pode ser originária por diversas causas, tais como os 

fatores extrínsecos, no qual estão relacionados ao tipo de calçado, técnica 

inadequada, ausência de preparador físico, tipo de solo, condições climáticas, volume 

e intensidade do treino,5,6 e os fatores intrínsecos, por exemplo, sexo, idade, 
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diminuição da flexibilidade do complexo capsulo ligamentar do joelho, desalinhamento 

dos membros inferiores, fraqueza e desequilíbrio muscular.5,7 

Diante disso, a fisioterapia através da cinesioterapia com os exercícios 

excêntricos vem sendo descrita de forma mais evidente na literatura, pois promove 

maior tensão muscular devido ao seu alongamento associado ao fator de controle 

excêntrico resultando assim na redução do pico de carga de tensão no tendão.8-9,11 

Para melhor eficácia do tratamento, são utilizadas três séries de quinze repetições 

podendo ou não estar vinculado a uma rampa declinada de 25° para a realização do 

exercício, porém tais métodos não são um consenso na literatura.8-11 

Outro recurso, também muito empregado pela fisioterapia é o Ultrassom 

Terapêutico (UST), pois sua atuação clínica no campo da fisioterapia ocorre de forma 

não invasiva, através de cristais de quartzo que promovem a transformação da 

energia elétrica em energia mecânica e térmica.12 Além de, sua versatilidade, quando 

se diz respeito, a aplicação com diferentes doses para diversos tratamentos.13 Como 

consequência, uma nova proposta de tratamento vem sendo descrita por Xia et al.12 

e Alexander et al.13, através da aplicação de altas doses totais finais de UST. 

Em virtude do elevado número de praticantes de corrida, e consequente 

aumento do número de casos de TP, a fisioterapia dispõe de recursos como a 

cinesioterapia com o exercício excêntrico e a aplicação de diferentes doses do 

ultrassom, como tratamento satisfatório para a solução desse agravo. 

3. Objetivo  

Relatar o efeito do UST e do exercício excêntrico na recuperação funcional e 

redução da dor em corredor com tendinopatia patelar. 

4. Metodologia 

4.1. Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo do tipo relato de caso. 

4.2. População Estudada  

Foi incluído neste estudo um jovem de 23 anos, sexo masculino, solteiro, negro, 

64 quilogramas e 1,85m de altura. É atleta de corrida de alta performance há dois 

anos, no qual pratica o esporte sete dias por semana com uma distância média de 
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180 quilômetros semanais e com variação no piso de treinamento (asfalto e areia), 

duração aproximada de uma hora e quarenta minutos por treino.  

4.3. Procedimentos  

Este estudo foi realizado através da análise do prontuário de um paciente da 

clínica da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília (Unisanta) com a 

autorização do responsável, o diretor do curso da Faculdade de Fisioterapia da 

Unisanta. Dessa maneira, o trabalho teve início após a aprovação pelo comitê de ética 

em pesquisa da Unisanta (CAAE: 02531118.0.0000.5513, parecer número: 

3.067.627), seguindo assim a todas as recomendações da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Posteriormente ao esclarecimento do tratamento e a assinatura Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o paciente foi submetido a um tratamento para 

tendinopatia patelar de seu membro inferior esquerdo na Clínica de Fisioterapia da 

Unisanta no período de 02/04/2018 a 07/06/2018. Foi realizado um protocolo para a 

caracterização do paciente, avaliação do nível de dor durante a realização da 

atividade física e funcionalidade diária, e também, força de membros inferiores. O 

protocolo continha, respectivamente, o Questionário de Rotina e Caracterização dos 

Corredores, os questionários para avaliação de dor: a Escala Visual Analógica de dor, 

a Escala de Blazina modificada, o Victorian Institute of Sport Assessment-Patella 

(VISA-P BRASIL), além do teste de Limiar de dor por pressão para verificar a 

sensibilidade do tendão patelar. Com isso, o paciente foi submetido a uma avaliação 

inicial (T0), segunda avaliação (T1) com quatro semanas durante o tratamento e a 

avaliação final (T2) com oito semanas ao final do tratamento.  

4.4. Instrumento(s) da pesquisa: 

A Rotina e Caracterização dos Corredores é um questionário simples específico 

para atletas de corrida para caracterização de praticantes de corrida podendo ser 

autoaplicável. Em sua primeira parte, apresenta perguntas para identificação pessoal 

do participante, já a segunda parte corresponde estritamente ao histórico de corrida, 

com frequência, metragem e tempo do exercício, o tipo de solo envolvido no seu 

treinamento1. 

A Escala Visual Analógica da dor (EVA) é uma escala que consiste na aferição 

da intensidade de dor do paciente de forma rápida e direta, sendo utilizada em toda a 

sequência de tratamento devido a possibilidade de evolução do paciente. Apresenta 



4 
 

pontuação variante de 0 a 10 pontos para sua classificação de dor, sendo dor leve 

para valores de zero a dois pontos, três a sete pontos dor moderada com pontuação 

de cinco a referência média na escala e oito a dez pontos caracterizando-se quando 

a dor é intensa.14 

A Escala de Blazina modificado é utilizada para verificar a função relacionada 

a intensidade da dor expondo os seguintes valores: 0= sem dor; 1= dor após intensa 

atividade esportiva; 2= dor no inicio e depois da atividade esportiva; 3= dor leve 

durante a atividade esportiva; 4= dor intensa durante a atividade esportiva; 5= dor 

constante durante atividades diárias.15 

Outro questionário é o VISA-P BRASIL, no qual consiste em perguntas que 

relacionam as atividades funcionais e a sintomatologia com o nível de dor. A escala 

apresenta pontuação que varia de zero a cem pontos, sendo 80 pontos, o valor de 

corte. Ela é dividida em sete questões iniciais com pontuação mínima de zero pontos 

e máxima de dez pontos. Dessa maneira, o indivíduo é direcionado a uma oitava 

pergunta com pontuações diferentes que variam entre zero a trinta pontos, embora 

apenas uma delas é respondida. Com isso, pode-se concluir que conforme seu score 

obtido nesse questionário aproximar-se de cem, o entrevistado apresenta melhores 

condições de funcionalidade, menor sintomatologia e intensidade da dor, sendo o 

contrário, verdadeiro.16 

O Limiar de dor por pressão é um teste que utiliza o algômetro (Mecmesin®), 

que consiste na pressão em três pontos do tendão patelar (ápice, médio e êntese) 

para verificar o limiar de dor. Para tal procedimento, o paciente deve estar com semi-

flexão do joelho a 45º para melhor acoplagem pelo algômetro sobre o tendão em suas 

respectivas porções. O teste foi realizado bilateralmente para todos os pontos, de 

modo alternado entre os membros.17 

4.5. Intervenção 

O tratamento fisioterapêutico foi promovido durante um período de oito 

semanas, três vezes semanais (24 sessões) com duração de aproximadamente 35 

minutos, sendo dividida em duas etapas: 

Primeira etapa: O exercício excêntrico foi composto por três séries de 15 

repetições, com intervalo de um minuto para cada série realizada pelo membro inferior 

com TP, em solo plano e em rampa declinada. Dessa forma, foi solicitado a realização 

de um semi agachamento unilateral com limite de 60º para flexão de joelho e tronco 
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verticalizado. Também, foi adicionado sobrecarga de 2kg por semana (semana inicial 

– 0kg; semana final – 14kg) – Figura 1. O exercício foi mantido mesmo quando 

apresentado nível 3 de dor segundo a EVA. 

 
                       Fonte: Imagem do autor 

 
Figura 1 – Exercícios excêntricos realizados em A) plano reto, B) plano inclinado e 

C) mochila com carga 

 

- Segunda etapa: Foi realizado a aplicação do Ultrassom terapêutico (Ibramed 

– Amparo, SP) ao final de cada sessão após os exercícios excêntricos. Para isso, o 

paciente foi posicionado com uma semi flexão de joelho com aproximadamente 20°. 

A aplicação foi sobre o tendão patelar acometido (Figura 2) posicionando-o em contato 

total com área de tratamento através de gel como meio de condução através de 

movimentos longitudinais do cabeçote a uma velocidade de aproximadamente de 

4cm/s. Parâmetros descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros dosimétricos do UST 

                   
     Fonte: Imagem do autor 

 
 
Figura 2 – Orientação da 
aplicação do UST. 

Características Valores 

Frequência 1 MHz 

Modo Contínuo 

Área efetiva de 

radiação (ERA) 
7 cm2 

SATP 0,81 W/cm2 

Tempo (t) 15 minutos 

Energia (E) 
5040 J / por 

aplicação 

BNR 3:1 



6 
 

 
 

5. RESULTADOS 
No gráfico 1, é possível observar a redução do nível de dor, mensurado pela 

EVA, durante a atividade que causa mais dor (corrida), em três momentos distintos. 

Sendo que, na avaliação inicial, apresentou valor igual a nove, e na última avaliação, 

sua pontuação foi igual a zero.   

Gráfico 1- Avaliações da dor através da Escala Visual Analógica durante a corrida. 

 

Legenda: Avaliação inicial (T0), segunda avaliação – 4 semanas (T1) e avaliação final – 8 semanas (T2). 

Já a escala de Blazina modificada, segundo o gráfico 2, também demonstrou a 

redução do nível de dor em sua avaliação final (T2) quando comparado as demais 

avalições. 

Gráfico 2 – Escala Blazina (modificado), avaliações da dor. 

 

Legenda: Avaliação inicial (T0), segunda avaliação – 4 semanas (T1) e avaliação final – 8 semanas (T2).  

Com gráfico 3, verifica-se a pontuação máxima (score = 100) apresentado pelo 

paciente ao final do tratamento evidenciado pelo questionário VISA-P, ou seja, a 

redução do nível de dor durante a realização de atividades funcionais, também foi 

evidenciada, visto que quanto maior a pontuação apresentada nesta avaliação, menor 

será o nível de dor pelo paciente. 
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Gráfico 3 – Teste VISA-P, avaliações da dor em atividades funcionais. 

 

Legenda: Avaliação inicial (T0), segunda avaliação – 4 semanas (T1) e avaliação final – 8 semanas (T2). 

O Limiar de Dor por Pressão, verificado através do algômetro, demonstrou 

variações entre as porções de aplicação da pressão (ápice, médio e êntese), com isso 

foi possível observar que durante os testes, houve redução no limiar de dor, tanto para 

o joelho direito (Gráfico 4), quanto para o joelho esquerdo (Gráfico 5), com isso, 

demonstra-se o aumento na sensibilidade durante a pressão utilizada no teste. 

Gráfico 4 – Limiar de dor por pressão através do algômetro no joelho direito. 

 

Legenda: Avaliação inicial (T0), segunda avaliação – 4 semanas (T1) e avaliação final – 8 semanas (T2).  

Gráfico 5 – Limiar de dor por pressão através do algômetro no joelho esquerdo. 

 

Legenda: Avaliação inicial (T0), segunda avaliação – 4 semanas (T1) e avaliação final – 8 semanas (T2).  

6. DISCUSSÃO 
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O caso relatado no presente estudo, refere-se a um jovem atleta corredor de 

longas distâncias, submetido a diversos tratamentos, embora sem sucesso. Com isso, 

foi formulado um protocolo associativo entre os exercícios excêntricos e a aplicação 

de altas doses finais do UST apresentado na secção intervenção. 

Segundo Lim et al.8 e Gaida et al.10, os exercícios excêntricos são eficazes para 

a redução do quadro álgico. De modo complementar aos autores mencionados 

anteriormente, Purdam et al.9, Cook et al.11 e Visnes et al.18 afirmam que, quando 

realizado o protocolo com três séries de quinze repetições associado a uma rampa 

declinada de 25º, demonstram ser ainda mais eficazes. Este protocolo foi realizado no 

presente estudo, apontando que houve melhora da execução dos exercícios com 

maior estabilidade do joelho, o que pode ser justificado pela diminuição da dor, o que 

vai ao encontro da literatura. Dessa forma, outro ponto positivo do protocolo neste 

trabalho é a sobrecarga crescente imposta sobre membro inferior acometido por 

períodos superiores a quatro semanas. Está afirmação é explicada pela literatura por 

causa do aumento da carga de tensão através do maior controle voluntário durante a 

excentricidade favorecendo a melhor adaptação da unidade músculo-tendão.8-11,18,19 

Já a revisão de Lim et al.,8 concluiu que, os exercícios isométricos são efetivos para 

proporcionar curto alívio de dor e melhora da função em indivíduos com TP durante o 

período de competição. E, também, no estudo transversal de Junior et al.,1 afirma que, 

práticas com programas de alongamentos estáticos para corredores não profissionais 

auxiliam na diminuição de lesões musculoesqueléticas, sendo uma delas, a TP. Com 

isso, ocorre uma divergência parcial perante a este estudo, visto que o protocolo de 

exercícios isométricos8 e os programas de alongamentos estáticos1 não foram o foco 

deste trabalho. 

Outra terapêutica muito enfatizada pela fisioterapia é o UST,12-14,19,20 porém não 

específica para a TP, visto que o modo de aplicação (pulsado e contínuo) varia 

conforme o quadro clínico do paciente, o que pode gerar efeitos térmicos e não 

térmicos.12 O mesmo autor, faz referência em sua pesquisa, as aplicações do UST 

com o tempo inferior a dez minutos independente do modo. Contudo, o presente 

estudo, contrapõe-se ao trabalho anterior com relação ao tempo de aplicação por ser 

superior aos dez minutos, entretanto, o modo contínuo e a técnica utilizada, são 

semelhantes. Dessa maneira, é importante referenciar que o posicionamento do atleta 

ao momento da aplicação do UST, o qual favoreceu a melhor forma de aplicação do 
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transdutor (fricção) sobre toda a superfície do tendão, permitindo a passagem das 

altas doses finais sobre a região.  Os estudos de Xia et al.12 e Alexander et at.,13 

respectivamente, contribuem de modo positivo com esta pesquisa, pois demonstram 

que as altas doses finais verificadas por eles, são eficazes para um déficit álgico em 

pacientes com síndrome da dor miofascial e tendinite calcificante do ombro.  

A dor por ser subjetiva, predispõe as respostas imprecisas, por isso, neste 

estudo, as avaliações foram realizadas por meio das escalas de Blazina modificado15, 

o Visa-P16 e a EVA14 para melhor quantificação dos resultados. Já a sensibilidade do 

tendão patelar, por sua vez, foi verificada pelo teste de Limiar de dor por pressão17, 

no qual estabeleceu elevados parâmetros prévios ao tratamento, e após, houve a 

redução em seus valores. Esses achados são corroborados ao estudo de Rio et. al.17, 

no qual relata que pessoas com a TP assintomática tendem a apresentar níveis mais 

baixos de sensibilização devido a facilitação do corno posterior medular ao momento 

da execução do teste. De modo contrário, Sarrafzadeh et al.,20 diz que endorfinas e 

encefalinas, podem ser liberadas quando o terapeuta exerce pressão com o algômetro 

sobre a região em indivíduos com síndrome da dor miofascial, promovendo aumento 

do score no teste de Limiar de dor por pressão.  

7. CONCLUSÃO 

Este estudo demonstrou que a fisioterapia através das terapias combinadas 

entre o exercício excêntrico e altas doses do UST, foram eficazes como tratamento 

para a TP no relato de caso.  

8. REFERÊNCIAS 

1. Junior LCH, Costa LOP, Carvalho ACA, Lopes AD. Perfil das características do 
treinamento e associação com lesões musculoesqueléticas prévias em 
corredores recreacionais: um estudo transversal. Rev Bras Fisioter. 
2012;16(1):46-53. 

2. Van Middelkoop M, Kolkman J, Van Ochten J, Bierma-Zeinstra SMA, Koes BW. 
Risk factors for lower extremity injuries among male marathon runners. Scand 
J Med Sci Sports. 2008; 18:691–697. 

3. Tiemessen IJH, Kuijer PPFM, Hulshof CTJ, Frings-Dresen MHW. Risk factors 
for developing jumper's knee in sport and occupation: a review. BMC Research 
Notes. 2009;127(2):1-6. 

4. Cassel M, Risch L, Intziegianni K, Mueller J, Stoll J, Brecht P et al. Incidence of 
Achilles and Patellar Tendinopathy in Adolescent Elite Athletes. Int J Sports 
Med. 2018;39(9):726-32. 



10 
 

5. Peers KHE, Lysens RJJ. Patellar Tendinopathy in Athletes: Current Diagnostic 
and Therapeutic Recommendations. Sports Med. 2005; 35:71-87.  

6. Paluska AS. An overview of hip injuries in running. Sports Med. 
2005;35(11):991-1014. 

7. Williams DSB, Welcha LM. Male and female runners demonstrate different 
sagittal plane mechanics as a function of static hamstring flexibility. Braz J Phys 
Ther. 2015;19(15)421-8.  

8. Lim HY, Wong SH. Effects of isometric, eccentric, or heavy slow resistance 
exercises on pain and function in individuals with patellar tendinopathy: A 
systematic review. Physiother Res Int. 2018 [Acesso em 04 Set 2018]. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972281. 

9. Purdam CR, Johnsson P, Alfredson H, Lorentzon R, Cook JL, Khan KM. A pilot 
study of the eccentric decline squat in the management of painful chronic 
patellar tendinopathy. Br J Sports Med. 2004;38:395-397. 

10. Gaida JE, Cook J. Treatment Options for Patellar Tendinopathy: Critical 
Review. Current Sports Medicine Reports. 2011;5(10):255-270. 

11. Cook JL, Khan KM Purdam CR. Conservative treatment of patelar tendinopathy. 
Physical Therapy in Sport. 2001;2:54-65. 

12.  Xia P, Wang X, Lin Q, Cheng K, Li X. Effectiveness of ultrasound therapy for 
myofascial pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. Journal of 
Pain Research. 2017;10:545–55. 

13. Alexander LD, Gilman DRD, Brown DR, Brown JL, Houghton PE. Exposure to 
Low Amounts of Ultrasound Energy Does Not Improve Soft Tissue Shoulder 
Pathology: A Systematic Review. American Physical Therapy Association. 
2010; 90(1):14-25. 

14. O'sullivan SB, Schmitz TJ. Fisioterapia Avaliação e Tratamento. 4ª. Ed. São 
Paulo: Manole; 2004. 

15. Blazina ME, Kerlan RK, Jobe FW, Carter VS, Carlson GJ. Jumper’s knee. 
Orthop Clin North Am. 1973;(4):665–78. 

16. Visentini PJ, Khan K, Cook J, et al. The Visa score: An index of severity of 
symptoms in patients with jumper’s knee (patellar tendinosis). Victorian institute 
of sport tendo study group. J Sci Med Sport 1998; 1: 22–28. 

17. Rio EK, Phys MS, Ellis RF, Henry JM, Falconer VR, Kiss ZS et. al. Don’t 
Assume the Control Group Is Normal—People with Asymptomatic Tendon 
Pathology Have Higher Pressure Pain Thresholds. Pain Medicine. 2018;0(0):1–
7. 

18. Visnes H, Bahr R. The evolution of eccentric training as treatment for patelar 
tendinopathy (jumper’s knee): a critical review of exercise programmes. Br J 
Sports Med. 2007;41:217–223. 

19. Larsson MEH, Kall I, Nilsson-Helander K. Treatment of patellar tendinopathy—
a systematic review of randomized controlled trials. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc.2012; 20:1632–46. 

20. Sarrafzadeh J, Ahmadi A, Yassin M. The Effects of Pressure Release, 
Phonophoresis of Hydrocortisone, and Ultrasound on Upper Trapezius Latent 
Myofascial Trigger Point. Arch Phys Med Rehabil. 2012; 93: 72-7. 

 

CONFLITO DE INTERESSES: Não há. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972281

