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“A dor é temporária. Pode durar um minuto, 

uma hora, um dia, ou um ano; mas, 

eventualmente, ela diminui e algo novo 

assume o seu lugar. Se eu desistir, ela durará 

para sempre.”  

(Armstrong, Lance) 
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Ciências do Cuidado em Saúde) -  Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 
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RESUMO 

Ao longo do tratamento a que se submete em caso de lesões, o atleta passa por várias etapas 

até atingir uma reabilitação satisfatória e assim retornar às suas atividades esportivas de forma 

competitiva. Algumas vezes, o processo terapêutico pode incluir procedimentos cirúrgicos e, 

durante a reabilitação, o atleta pode desenvolver quadros de cinesiofobia, o que demanda 

intervenções com terapias e acarreta a necessidade de informações e cuidados específicos. Os 

objetivos deste trabalho foram: conhecer como as ações de promoção da saúde e de cuidado 

influenciam os quadros de cinesiofobia em atletas em pós-operatório de cirurgia ortopédica; 

identificar a ocorrência de cinesiofobia em atletas em pós-operatório de cirurgia ortopédica 

atendidos nos Centros de Atenção Especializada do Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia; analisar como as ações de promoção da saúde e de cuidado realizadas por 

profissionais desse Centro de Atenção impactam no quadro de cinesiofobia em atletas em pós-

operatório. Questão de pesquisa: Como as práticas de promoção da saúde e de cuidado 

realizadas com atletas que sofreram cirurgias ortopédicas impactam no quadro de 

cinesiofobia? Hipótese: As práticas de promoção da saúde e de cuidado realizadas com atletas 

que passaram por cirurgias ortopédicas contribuem para o enfrentamento de quadros de 

cinesiofobia. Metodologia: Pesquisa quantitativa-qualitativa desenvolvida nos Centro de 

Atenção Especializada do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad,  

aprovada pelo CEP FMUFF sob o número 4.138.195 e pelo CEP INTO  sob o número  

4.245.391. Foram incluídos como participantes atletas em pós-operatório de cirurgia 

ortopédica atendidos no CAE e excluídos atletas que no pós-operatório de cirurgias 

ortopédicas foram acometidos por alguma complicação clínica ou psíquica que os 

impossibilitassem de participar do estudo no período proposto para a coleta de dados. A coleta 

e análise de dados efetivou-se em três fases: seleção, com a caracterização do participante; 

aplicação da Escala para Cinesiofobia ETC, analisada com auxílio do Excel (fase 

quantitativa); realização de entrevistas semiestruturadas (fase qualitativa). Posteriormente, 

seguiu-se a análise de conteúdo temática (Laurence Bardin). Os Resultados foram 

apresentados em quatro momentos: 1) Caracterização dos participantes; 2) Classificação de 

cinesiofobia segundo a Escala Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK), na versão brasileira da 

Escala de Cinesiofobia de Tampa; 3) Compreendendo a Cinesiofobia por meio do Diagrama 

do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do Movimento e 4) Categorias geradas a partir 

dos depoimentos. Considerações: Evidenciou-se que as ações de promoção da saúde e de 

cuidado, quando implementadas de forma sistemática, contribuem para a compreensão e 

recuperação da cinesiofobia vivenciada por atletas, proporcionando maior qualidade de vida. 

"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.” 
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DOMENIS, L.A.M. Health promotion and care in athletes undergoing orthopedic surgery: 

the challenge of understanding kinesiophobia. 2021. 115 p. Dissertation (Master of Science in 

Healthcare Science) - Aurora de Afonso Costa Nursing School, Fluminense Federal 

University, Niterói 2021.  

 

ABSTRACT 

Throughout the treatment to which he undergoes in case of injuries, the athlete goes through 

several stages until reaching a satisfactory rehabilitation and thus returning to his sports 

activities in a competitive way. Sometimes the therapeutic process may include surgical 

procedures and during rehabilitation the athlete may develop kinesiology conditions requiring 

interventions with therapies for the treatment of this condition, leading to the need for specific 

information and care. The objectives were: to know how health promotion and care actions 

influence kinesiology in athletes in the postoperative period of orthopedic surgery; Identify 

the occurrence of kinesiology in athletes in the postoperative period of orthopedic surgery 

treated at the Specialized Care Centers of the National Institute of Traumatology and 

Orthopedics; To analyze how the health promotion and care actions carried out by 

professionals in this Care Center impact the post-operative kinesiology in athletes. Research 

question: How do health promotion and care practices carried out with athletes who have 

undergone orthopedic surgeries impact kinesiology? Hypothesis: Health promotion and care 

practices carried out with athletes who have undergone orthopedic surgeries contribute to 

coping with kinesiology. Methodology: quantitative-qualitative research developed at the 

Specialized Care Centers National Institute of Traumatology and Orthopedics, approved by 

the Research Ethics Comitee of FMUFF, approval report number  4.138.195, and the 

Research Ethics Comitee of INTO, approval report number 4.138.195. Athletes in the 

postoperative period of orthopedic surgery treated at CAETE were included as participants, 

and athletes who were postoperative in orthopedic surgery were affected by some clinical or 

psychic complication that made it impossible for them to participate in the study in the period 

proposed for data collection. The collection and analysis of data was carried out in three 

phases: Selection with the characterization of the participant; Application Scale for 

Kinesiophobia ETC, analyzed with the aid of Excel (quantitative phase); Conducting semi-

structured interviews (qualitative phase). Subsequently, thematic content analysis was 

followed (Laurence Bardin). Results: Presented in four moments: 1-Characterization of the 

participants; 2-Classification of kinesiophobia according to the Tampa Scale for 

Kinesiophobia Scale (TSK), in the Brazilian Version of the Tampa Kinesiophobia Scale; 3-

Understanding Kinesiophobia through the Diagram of the Vicious Cycle of Fear of Pain and 

Avoidance of Movement and 4-Categories generated from the testimonies. Considerations: It 

was evidenced that health promotion and care actions, when implemented in a systematic 

way, contribute to the understanding and recovery of kinesiophobia experienced by athletes, 

providing a better quality of life. "This work was carried out with the support of the 

Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel - Brazil (CAPES) - 

Financing Code 001." 

 

Keywords: Health promotion; Caution; Athletes; Kinesiophobia; Orthopedic Surgery. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 Apresentação 

 

Como enfermeira, assisto pacientes ortopédicos desde o ano de 2014, quando realizei 

o Curso de Residência em Enfermagem Ortopédica, no Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia Jamil Haddad/MS/RJ, o qual me chancelou para atuar como enfermeira durante os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão Rio 2016. Estas experiências me aproximaram dos 

atletas e das problemáticas que os mesmos vivenciam, além de me proporcionarem o convite 

para atuar no Centro de Atenção Especializada do Trauma do Esporte (CAETE) do Instituto 

Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), onde trabalhei de 2017 a 2020. 

Estas ricas experiências de cuidado e de promoção da saúde determinaram a busca do Curso 

de Mestrado com a temática “A ocorrência de cinesiofobia em atletas submetidos à cirurgia 

ortopédica”.  

O trabalho nesta instituição pública de saúde – que é referência nacional no tratamento 

de pacientes ortopédicos – no setor de atendimento a atletas e paratletas, possibilitou a 

observação de algumas limitações relacionadas ao conhecimento destes atletas no que se 

refere ao tratamento e demandas ortopédicas, principalmente nas ocorrências de lesões. 

Outros profissionais da equipe multiprofissional (médicos, fisioterapeutas, psicólogos e 

enfermeiros) também relatavam inquietações relacionadas às interfaces dor e cinesiofobia em 

atletas durante o período pós-operatório de cirurgia ortopédica.  

 

 1.2. Problematização  

 

Quando se observam os progressos da enfermagem, considerada como prática 

científica, em especial a partir do início do século XX, pode-se constatar que houve um 

desenvolvimento linear e progressivo em relação à ocupação de novos espaços de trabalho e 

de pesquisa, com o estabelecimento de parâmetros teóricos e científicos que levaram a um 

aperfeiçoamento de suas atividades e práticas. Em meio aos inúmeros novos espaços 

proporcionados por esta progressão, está o ambiente esportivo (SODER; ERDMANN, 2015). 

Exemplo bastante atual desse movimento foi a criação da Especialidade de Traumato-

ortopedia – recentemente reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 
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através das Resoluções 625/2020 e 422/2020 – que se destaca nos cuidados de saúde aos 

portadores de agravos ortopédicos e na área de traumatologia (COFEN, 2021). Com relação à 

especialização em Enfermagem do Esporte, a aprovação ocorreu em 2019 na plenária do 

COFEN e na revisão da Resolução de Nº 581/2018, que inclui e regulamenta a atividade do 

profissional de enfermagem em atividades esportivas, em qualquer ambiente como clubes, 

academias e centros esportivos, entre outros – onde ocorram práticas esportivas. É essa 

atividade que nos dedicaremos a analisar neste estudo (COFEN, 2019). 

Cabe, inicialmente, destacar que o atleta é compreendido nas sociedades ocidentais 

modernas como um indivíduo diferenciado, possuidor de grande higidez, como se o mesmo 

não pudesse ser acometido por alguma doença ou agravo. Assim, a ele é atribuído algum tipo 

de resistência superior, como se o mesmo fosse imune a patologias que estão sempre 

presentes nas demais pessoas que não são atletas. Na verdade, eles estão suscetíveis a 

exatamente os mesmos tipos de agravos epidemiológicos e enfermidades, podendo 

manifestar, também, processos agudos ou crônicos que podem debilitar sua saúde e sua 

performance (SODER et al, 2017). 

Ao longo do tratamento a que se submete em caso de lesões, o atleta passa por várias 

etapas até atingir uma reabilitação satisfatória, podendo, assim, retornar às suas atividades 

esportivas de forma competitiva. Algumas vezes, o processo terapêutico pode incluir 

procedimentos cirúrgicos, o que acarreta a necessidade de informações e cuidados específicos 

durante todo seu percurso, que inclui os períodos pré-operatório, intraoperatório, pós-

operatório e de reabilitação (LIMA; RUBIO, 2016). 

Assim, vale ressaltar que o tratamento de pacientes ortopédicos faz parte do contexto 

assistencial de diversos serviços de saúde no país e no mundo, uma vez que é grande o 

número de pessoas anualmente acometidas por patologias ou lesões ortopédicas. Geralmente, 

as doenças com comprometimento ortopédico possuem evolução lenta, e dolorosa, 

comprometendo as atividades diárias e a qualidade de vida do seu portador. Já os traumas 

ortopédicos têm surgimento súbito e podem trazer grandes comprometimentos físicos, 

emocionais e sociais. Estas lesões do sistema musculoesquelético podem desencadear eventos 

que comprometem direta ou indiretamente outros sistemas, fazendo com que sejam 

necessárias intervenções específicas (CAMERON; ARAÚJO, 2011).  

Em uma equipe multiprofissional de saúde, é fundamental para o profissional 

enfermeiro saber assistir ao atleta acometido de distúrbios ortopédicos. Cameron (2010) 
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ressalta que a área de enfermagem traumato-ortopédica corresponde à assistência de diversas 

patologias do sistema musculoesquelético. Segundo ele, de acordo com a fase de 

desenvolvimento, a doença pode ser classificada como aguda, crônica ou incapacitante. 

Pelo conhecimento específico apreendido em sua formação, o enfermeiro é um 

profissional qualificado para propor e redefinir práticas de saúde por meio de ações educativas 

voltadas tanto para a organização do processo de trabalho em saúde quanto para o fomento de 

práticas sociais empreendedoras, voltadas para a promoção e proteção da saúde dos 

indivíduos, famílias e comunidades (COLOME; OLIVEIRA, 2012). Assim, no contexto da 

assistência a atletas, o papel deste profissional torna-se fundamental no sentido de minimizar 

o risco de lesões e de cinesiofobia, restabelecendo as questões salutares e contribuindo para 

reposicionar estes indivíduos em suas trajetórias esportivas. 

Dentre as intercorrências a que estão sujeitos os atletas que se submetem a tratamentos 

cirúrgicos está a cinesiofobia. Compreende-se como cinesiofobia o medo excessivo, irracional 

e debilitante, do movimento e da atividade física. A esse medo do movimento estão 

associados sentimentos de vulnerabilidade à dor ou medo de adquirir uma nova lesão 

(CLARK et al,1996). 

A percepção do estímulo doloroso irá depender também das experiências pessoais e 

aspectos socioculturais de cada indivíduo, ou seja, da subjetividade atrelada à sensação 

dolorosa. Rachlin (2010) destaca os aspectos comportamentais como desencadeadores de 

diversas reações como, por exemplo, quadro de ansiedade, em especial quando a sensação 

remete a experiências negativas. 

Dessa forma, a prática de se evitar condições e/ou atividades para que a dor não ocorra 

tornou-se habitual no cotidiano terapêutico de atletas. Todavia, na prática esportiva de alto 

rendimento, a dor é uma variável quase constante no dia a dia do atleta. O aumento da 

intensidade da prática esportiva expõe o atleta a um maior número de lesões, com as quais ele 

tem que conviver em grande parte dos treinamentos e até mesmo durante as competições, fato 

que implica em condições negativas tanto no seu aspecto físico quanto psicológico (SILVA, 

2006). 

Quando lesionado, o atleta necessita de um amplo suporte para assegurar uma 

reabilitação que vá ao encontro de suas necessidades. A enfermagem, juntamente com a 

equipe multiprofissional em saúde, possui papel importante nos cuidados pré-operatórios, 

intraoperatórios, pós-operatórios e pós alta hospitalar. Dentre esses cuidados, destacam-se 
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aqueles inerentes ao alívio do desconforto álgico e dos demais incômodos associados ao ato 

cirúrgico. Neste contexto, a utilização de estratégias educativas junto aos pacientes e seus 

familiares possibilita uma melhor recuperação, o que torna crucial, para um bom resultado do 

tratamento cirúrgico, o engajamento de todos os profissionais. Tais atividades incluem 

intervenções diretas e indiretas de controle de dor, como a administração de analgésicos e 

fármacos, bem como atividades que integram o indivíduo e seu meio social (família, atividade 

laboral e sociedade) (SILVA; PORTELLA, 2014).  

O enfrentamento da cinesiofobia deve ser atribuído a uma perspectiva transdisciplinar, 

com a inserção do enfermeiro desde o planejamento, passando pela assistência e chegando até 

a alta hospitalar dos atletas. Durante todo o tratamento de saúde o atleta precisa ser atendido 

de forma holística, no intuito de reduzir possíveis complicações pós-operatórias, tais como a 

cinesiofobia. O medo de voltar a praticar o esporte e ter nova lesão passa a acompanhar o 

atleta. Assim, o suporte assistencial da equipe de saúde é fundamental para um retorno 

favorável às práticas esportivas (BRASIL, 2018). 

Santos et al (2014), destacam que no âmbito do futebol amador pode-se observar que 

entre atletas que não voltam a jogar futebol, 10% continuam com a prática de outros esportes, 

sem ter relação à lesão do joelho; já quase 50% não retornam à prática de esportes devido a 

variadas causas, tais como falta de tempo, medo de nova lesão, o avanço da idade, entre 

outros; além disso, por volta de 20% relacionam o abandono da prática diretamente ao joelho 

operado, relatando dor, insegurança e/ou falseio. 

A pessoa com quadro fóbico pensa de forma distorcida ao considerar algumas 

situações mais ameaçadoras do que realmente aparentam ser (ARAUJO, 2011). Esta forma de 

pensar leva a pessoa com quadros fóbicos a frequentemente adotar mecanismos de evitamento 

e esquivamento, por acreditar na sua incapacidade de enfrentar e superar a situação (BAZAN; 

MATOS, 2018). 

O constante esquivamento impossibilita que o atleta cheque a real legitimidade de suas 

errôneas crenças, que são, na realidade, cada vez mais reforçadas e distorcidas (CAMARGO, 

2017). Além disso, por ter consciência de que seu medo é irreal, o portador desse transtorno 

passa a escondê-lo, tanto por vergonha quanto por temer a exposição pública (ARAUJO, 

2011). 

Ao diagnosticar sinais de cinesiofobia durante a reabilitação – como repulsa, 

insegurança, medo e tristeza, que fazem com que o atleta não consiga desenvolver os 
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movimentos e atividades físicas essenciais para o seu tratamento – os profissionais de saúde 

poderão atuar preventivamente realizando, por exemplo, ações de promoção da saúde e de 

cuidados específicos, no intuito de auxiliar no enfrentamento do quadro cinesiofóbico. Neste 

estudo, estas ações são entendidas como estratégias e modos de promover saúde, no contexto 

individual e coletivo, com o intuito de atender as necessidades sociais de saúde e viabilizar a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão (MALTA et al, 2018).  

Durante o processo de reabilitação, o atleta deve ser estimulado a participar como 

protagonista do seu restabelecimento, desenvolvendo as orientações que lhes são transmitidas 

sobre os cuidados necessários a cada período do tratamento cirúrgico, ofertadas pela equipe 

multiprofissional de saúde (BURLAND et al, 2018). No entanto, notamos que alguns atletas 

apresentam dificuldades em realizar as atividades atribuídas, seja por falta de entendimento, 

medo ou ansiedade relacionada à ocorrência de dor, além de receio de fazer algo errado que 

atrapalhe no retorno das atividades esportivas. 

Com base no exposto, foram eleitas como objeto de estudo as práticas de promoção 

da saúde e de cuidado realizadas com atletas que passaram por cirurgias ortopédicas e quadros 

de cinesiofobia.  

A questão de pesquisa ficou delimitada da seguinte forma: como as práticas de 

promoção da saúde e de cuidado realizadas com atletas que sofreram cirurgias ortopédicas 

impactam no quadro de cinesiofobia?  

Já a hipótese ficou formulada nestes termos: as práticas de promoção da saúde e de 

cuidado realizadas com atletas que passaram por cirurgias ortopédicas contribuem para o 

enfrentamento de quadros de cinesiofobia? 

 

1.3 Objetivos 

 

Geral:  

 

● Conhecer como as ações de promoção da saúde e de cuidado influenciam os quadros 

de cinesiofobia em atletas em pós-operatório de cirurgia ortopédica. 
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Específicos: 

 

● Identificar a ocorrência de cinesiofobia em atletas em pós-operatório de cirurgia 

ortopédica atendidos nos Centros de Atenção Especializada do Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad através da aplicação da Escala de Tampa 

para Cinesiofobia; 

 

● Analisar o Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do Movimento de 

atletas que receberam ações de promoção e de cuidado;  

 

● Discutir como as ações de promoção da saúde e de cuidado realizadas por 

profissionais dos Centros de Atenção Especializada do Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad impactam no quadro de cinesiofobia em 

atletas em pós-operatório.  

 

1.4 Justificativa e Relevância  

 

Destaca-se que o presente estudo se justifica por estar a temática contemplada na 

Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde, compreendida no Eixo 8 (Gestão 

do Trabalho e Educação em Saúde), principalmente no item 8.2, intitulado Avaliação da 

Implementação de Estratégias de Educação em Saúde no SUS (BRASIL, 2018). O estudo se 

justifica, também, pela escassez de publicações referente à temática, como poderemos 

demonstrar,a seguir, com a apresentação da revisão de literatura realizada. 

 

1.4.1 Revisão Integrativa da Literatura  

 

A Revisão Integrativa da Literatura (RIL) permite a compreensão de problemas ou 

fenômenos, na medida que possibilita a inclusão de estudos experimentais e não 

experimentais. O referencial adotado é amplamente utilizado em Revisões Integrativas, além 

de ser robusto e bem estruturado. Ainda, nesse sentido, a RIL tem o potencial para gerar 

síntese de evidência qualificadas, promovendo melhorias na prática profissional, por meio da 

saúde baseada em evidências (Whittemore; Knafl, 2005). De acordo com o referencial teórico, 
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para realizar a presente revisão integrativa foram seguidas seis etapas: (1) formulação do 

problema, (2) definição dos critérios para inclusão e exclusão, (3) definição das informações a 

serem extraídas, (4) avaliação dos estudos incluídos, (5) análise e discussão dos dados 

encontrados e (6) apresentação de resultados. Além disso, no sentido de ampliar o rigor e a 

qualidade deste estudo, a revisão baseou-se no modelo PRISMA (Preferred Reporting Items 

for Systematic and Meta-Analyses) adaptado para RIL para qualificar e padronizar a estrutura 

desse estudo de revisão (LIBERATI et al, 2009). 

Utilizou-se a estratégia PICO para orientar e propor a questão deste estudo, de acordo 

com o acrônimo que segue: (P) Atletas; (I) Pós-operatório de cirurgia ortopédica; (C) não se 

aplica; (O) Identificar a ocorrência de cinesiofobia e retorno ao esporte. Diante deste contexto, 

propõem-se a seguinte questão para a presente Revisão Integrativa da Literatura: “Quais são 

as evidências disponíveis na literatura sobre a ocorrência de cinesiofobia em atletas que 

realizaram cirurgia ortopédica?”. 

Os descritores controlados, assim como os descritores não-controlados, foram 

combinados entre si, dentro de cada conjunto de termos, com os conectores booleanos AND e 

OR. Os principais descritores, palavras-chaves e sinônimos adotados na estratégia de busca 

dos estudos foram: descritores controlados (Mesh/Pubmed e Decs/Bireme): “Orthopedic 

Procedures”, “Orthopedics”, “Athletes”, “Pain”, “Fear” e descritores não-controlados 

(Literatura Especializada): “Orthopedic Procedure”, “Orthopedic Surgery”, “Orthopedic 

Surgeries”, Orthopedic, Athlete, “Fear-avoidance”, “Pain-related Fear”, “Fear of 

Movement”. Os descritores foram selecionados no MeSH e DECS, e os descritores não-

controlados foram selecionados por meio da leitura de artigos sobre a temática, publicados 

nos últimos cinco anos em periódicos com fator de impacto acima de 1 (um).  

As estratégias de busca utilizadas foram as seguintes: (Athletes OR Athlete) AND 

("Orthopedic Procedures" OR “Orthopedic Procedure” OR “Orthopedic Surgery” OR 

“Orthopedic Surgeries” OR Orthopedics OR Orthopedic) AND (Kinesiophobia OR "Fear-

avoidance" OR "Pain-related Fear" OR “Fear of Movement” OR Fear). 

A busca foi realizada durante o mês de abril de 2021 em cinco bases de dados 

eletrônicas: National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed), Web of 

Science, Cochrane Library, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

A amostra encontrada englobou 482 publicações, que foram exportadas para o 
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aplicativo web e móvel gratuito, baseado em nuvem e intitulado Rayyan QCRI. Neste 

aplicativo, foi efetuada a exclusão dos artigos duplicados e realizado o rastreio inicial de 

títulos, resumos e palavras-chaves (OUZZANI et al, 2016). O número de artigos localizados 

por base de dados, seguindo as estratégias de busca são: Pubmed (199), CINAHL (15), Web 

of Sciences (36), Cochrane Library (02) e LILACS (230).   

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: estudos primários, publicados na 

íntegra, em seres humanos de ambos os sexos, com limite de idade (≥18 anos), em amostra de 

atletas que fizeram cirurgias ortopédicas e desenvolveram cinesiofobia. Não foram limitados a 

data, o país de origem e o idioma de publicação. Como critérios de exclusão, foram utilizados 

os seguintes parâmetros: estudos secundários, duplicados, sem disponibilidade de resumo e/ou 

do artigo na íntegra, que não contemplem a cinesiofobia (medo e evitação do movimento) 

e/ou em atletas que tenham feito cirurgias não-ortopédicas, além de estudos em animais. 

A descrição do processo de exclusão e inclusão é apresentada pelo fluxograma que 

ilustra todas as etapas para a seleção das publicações da presente amostra estudada (MOHER; 

LIBERATI; TETZLAFF, 2015), de acordo com a Figura 1, na sequência: 

 

Figura 1 - Fluxograma Prisma da estratégia de busca da revisão integrativa. 

 

Fonte: Próprio autor, 2021. 
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Os dados selecionados foram apresentados de acordo com os conteúdos extraídos dos 

artigos incluídos na íntegra, como segue descrito no Quadro 1: 

 

QUADRO 1 - APRESENTAÇÃO DOS DADOS EXTRAÍDOS DAS PUBLICAÇÕES INCLUÍDAS NA AMOSTRA FINAL DA 

REVISÃO INTEGRATIVA. RIO DE JANEIRO - RJ, ABRIL DE 2021.  

 
Nº Autores 

 

Objetivo (s) Delineamento/

Amostra/  

Lesão/ 

Cirurgia 

Coleta de dados/ 

Escala (s) 

Resultados 

encontrados 

Nível de 

Evidência 

1 ALSWAT, 

M. M.; et 

al, 2020.  

Estimar a taxa de 

retorno e identificar 

os fatores que 

podem afetar o RTS 

após a 

Reconstrução do 

Ligamento Cruzado 

Anterior (RLCA).  

Estudo 

transversal  

N=93 

participantes 

(69,9%) jogava 

futebol antes da 

lesão/ 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Formulário de 

International Knee 

Documentation 

Committee (IKDC) e 

Tampa Scale for 

Kinesiophobia (TSK-

11). 

Pontuações 

significativamente 

melhores de IKDC e 

TSK-11 foram 

descobertas em 

participantes que 

retornaram ao 

esporte. Demonstrou 

uma baixa taxa de 

retorno ao esporte 

após RCLA, com 

um período de 

acompanhamento de 

um a oito anos. Os 

aspectos 

psicológicos tiveram 

um papel 

significativo; medo 

de nova lesão foi a 

causa mais frequente 

de não retorno para 

o esporte. 

IV 

2 ARDERN, 

C. L.; et al 

2014.  

Examinar se a 

avaliação da função 

do joelho, fatores 

psicológicos e 

demográficos 

estavam 

relacionados ao 

retorno ao esporte 

pré-lesão e à 

atividade recreativa 

após a RCLA. 

Estudo 

transversal/ 

N=164 

participantes 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Knee Self-Efficacy 

Scale (K-SES), 

Locus de Controle da 

Saúde 

Multidimensional 

(MHLC-C), ACL-

Retorno ao Esporte 

após Lesão (ACL-

RSI) e TSK 

Menos de 50% 

voltaram ao pré-

ferimento esporte ou 

atividade recreativa 

após a RLCA.  

Prontidão 

psicológica para 

retornar ao esporte e 

recreação foi o fator 

mais fortemente 

associado ao retorno 

à atividade pré-

lesão. 

  

IV 

 

3 ARDERN, 

C. L.; 

TAYLOR, 

N. F.; 

FELLER, 

J. A.; 

WHITEHE

AD, T. S.; 

determinar se os 

fatores psicológicos 

previram o retorno 

ao nível de pré-

lesão do esporte por 

12 meses após a 

cirurgia de RLCA. 

Estudo de caso-

controle/ 

N=187 atletas  

 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Um questionário foi 

construído e 

administrado usando 

A escala de 

ligamento cruzado 

anterior-retorno ao 

esporte após lesão 

(ACL-RSI), TSK, O 

As respostas 

psicológicas antes da 

cirurgia e no início 

da recuperação 

foram associadas ao 

retorno ao nível de 

esporte pré-verão 

aos 12 meses, 

IV 
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WEBSTER

, K. E. 

2013.  

Perfil Incrivelmente 

Curto dos Estados de 

Humor (ISP), 

Questionário de 

Respostas 

Emocionais de 

Atletas a Lesões 

(ERAIQ), escala do 

Locos de Controle da 

Reabilitação do 

Esporte (SRLC), e 

(IKDC) 

sugerindo que a 

atenção à 

recuperação 

psicológica, além da 

recuperação física 

após a lesão do LCA 

e cirurgia de 

reconstrução, pode 

ser necessária.  

 

4 BURLAN

D, J. P.; et 

al 2018.  

Determinar os 

fatores 

psicossociais que 

influenciam a 

decisão de retorno 

ao esporte em 

atletas 1 ano pós-

reconstrução do 

LCA (LCA). 

Estudo 

qualitativo/  

N=12 

praticantes de 

atletismo/ 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Após o RLCA, a 

decisão de retornar 

ao esporte foi 

amplamente 

influenciada por 

fatores psicossociais, 

como a hesitação, 

falta de confiança e 

medo de uma nova 

lesão estão 

diretamente 

relacionados à 

função do joelho e 

têm potencial para 

serem abordados no 

ambiente de 

reabilitação. Outros 

fatores, como 

mudanças nas 

prioridades ou 

expectativas, podem 

ser independentes da 

função, mas 

relevantes para a 

relação médico-

paciente.  

VI 

5 CHEECH

ARERN, S. 

2018.  

Avaliar a 

porcentagem de 

pacientes com 

reconstrução do 

LCA que 

retornaram às 

atividades 

esportivas com 

sucesso.  

 

Fatores associados 

ao retorno ao 

esporte também 

foram 

determinados. 

Estudo 

transversal/ 

N=110 

participantes 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

O Formulário de 

Avaliação Subjetiva 

do Joelho IKDC 

2000 (versão IKDC-

Thai) 

 Demonstrou que 

36,4% dos 

participantes 

tentaram retornar ao 

esporte após a 

reconstrução do 

LCA, o que foi 

inconsistente com os 

percentuais de 

retorno ao nível de 

atividade pré-lesão 

relatados em outros 

estudos recentes. 

 As principais razões 

para o não retorno 

ao esporte foram o 

medo da dor, lesões 

repetidas e efeitos de 

longo prazo. 

IV 
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Participantes mais 

jovens com renda 

mais baixa eram 

mais propensos a 

retornar à 

participação em 

esportes do que 

indivíduos mais 

velhos, e isso pode 

ser seus fatores de 

estilo de vida.  

6 CORONA

DO, R. A.; 

et al 2020.  

Descrever a 

viabilidade, adesão, 

aceitabilidade e 

resultados de uma 

intervenção 

fisioterapêutica 

cognitivo-

comportamental 

(CBPT-ACLR) para 

melhorar a 

recuperação pós-

operatória após a 

RLCA. 

Estudo piloto/  

N=8 

participantes/ 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Subescalas de 

esportes / recreação e 

qualidade de vida 

(QOL) da Pontuação 

de Lesão no Joelho e 

Osteoartrite, IKDC, 

TSK, Escala de 

Catastrofização de 

Dor (PCS) e Knee 

SelfEi escala de 

eficácia (K-SES). 

Um programa de 

CBPT-ACLR 

entregue por 

telefone parece ser 

uma intervenção 

viável e aceitável 

para abordar os 

fatores de risco 

psicológicos após 

RLCA.  

A eficácia dessa 

abordagem é 

determinar se a 

entrega de 

telessaúde produz 

efeitos semelhantes 

aos de programas de 

reabilitação com 

informações 

psicológicas 

pessoais. 

VI 

7 DEVGAN, 

A.; 

MAGU, N. 

K.; 

SIWACH, 

R. C.; 

ROHILLA, 

R.; 

SANGWA

N, S. S., 

2011.  

Analisar o resultado 

funcional em atletas 

de nível 

competitivo 5 anos 

após RLCA no que 

diz respeito ao 

retorno aos esportes 

e os fatores ou 

motivos daqueles 

que interromperam 

os esportes ou 

apresentaram queda 

nos níveis 

esportivos. 

Estudo de 

Coorte/  

N=48 atletas 

competitivos os 

esportes 

praticados 

foram: 

N=32 Luta 

Livre; 

N=8 Kabaddi; 

N=6 Atletismo; 

N=2 Críquete./ 
 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Os pacientes foram 

examinados 

clinicamente e 

preencheram os 

questionários do 

Comitê de 

Documentação 

Subjetiva IKDC, o 

Lysholm Knee Form 

e a Tegner Activity 

Scale (TAS). O 

exame clínico foi 

realizado de acordo 

com o formulário de 

avaliação Objetivo 

IKDC. 

O medo de nova 

lesão e as questões 

psicossociais que 

são relevantes para o 

meio social do atleta 

são muito 

importantes e afetam 

os resultados gerais 

da cirurgia com 

relação ao retorno 

aos esportes. 

 

 

IV 

8 EVERHA

RT, J. S; et 

al 2020.  

Determinar se as 

percepções da dor e 

estratégias de 

enfrentamento são 

preditivas dos 

seguintes resultados 

após cirurgia no 

joelho em atletas: 

(1) retorno ao nível 

Estudo de 

coorte 

prospectivo/ 

N=101 atletas  

N=52 homens 

N=49 mulheres 
 

Cirurgias em 

joelho 

Questionário de dor 

McGill abreviado 

(SF-MPQ), Escala de 

catastrofização da 

dor (PCS), Medida 

de enfrentamento da 

dor (PCM) e as 

subescalas breves do 

COPE de aceitação, 

Entre os atletas 

submetidos à 

cirurgia no joelho, a 

catastrofização da 

dor intensa está 

negativamente 

associada ao retorno 

ao nível semelhante 

IV 
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semelhante de 

esporte, (2) melhora 

nos sintomas e (3) 

melhora na 

cinesiofobia. 

negação, 

reformulação 

positiva, e uso de 

suporte instrumental 

de esporte. 

Apoio instrumental e 

estratégias de 

enfrentamento 

focadas no problema 

estão associados a 

melhores resultados 

9 GIGNAC, 

M. A. M.; 

et al 2015.  

Examinar as 

percepções sobre a 

importância do 

exercício e temores 

de nova lesão antes 

da cirurgia e em 

intervalos de três 

anos após RLCA. 

Examinamos se as 

percepções eram 

relativamente 

estáveis ou se 

mudaram após a 

cirurgia, bem como 

se estavam 

associadas à 

atividade física ao 

longo do tempo, 

controlando por 

idade, sexo, IMC, 

dor e limitações 

funcionais 

Estudo 

longitudinal/  

N= 121 

participantes 

N=77 homens 

N=44 mulheres 

 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Questionário de 

Atividade Física de 

Lazer de Minnesota 

(MLPAQ), 

Ligamento Cruzado 

Anterior - Qualidade 

de vida (ACL-QOL), 

Destacou não apenas 

o medo de nova 

lesão, que foi 

documentado em 

estudos anteriores, 

mas também a 

importância pessoal 

percebida do 

exercício na 

previsão dos níveis 

de atividade após a 

cirurgia RLCA. 

 Os resultados 

podem ajudar no 

desenvolvimento de 

intervenções para 

ajudar os indivíduos 

a tomar decisões 

sobre atividades 

físicas após lesão no 

joelho e cirurgia. 

IV 

 

10 HURLEY, 

E. T; et al, 

2021.  

Analisar as 

características dos 

pacientes que não 

conseguiram voltar 

a jogar após a 

reconstrução do 

LPFM. 

Revisão 

retrospectiva 

dos pacientes 

submetidos à 

reconstrução do 

LPFM e não 

voltaram a jogar 

após um 

mínimo de 12 

meses de 

acompanhament

o/ N=35 

pacientes que 

não puderam 

retornar para 

jogar de uma 

coorte total de 

131 pacientes 

submetidos à 

reconstrução do 

LPFM como 

tratamento para 

instabilidade 

patelar. 

Lesão do 

ligamento 

femoropatelar 

medial/ 

reconstrução 

MPFLR. 

Avaliados quanto à 

sua prontidão 

psicológica para 

retornar ao esporte 

usando o escore 

MPFL-Retorno ao 

Esporte após Lesão 

(MPFL-RSI), que é 

uma modificação do 

escore ACL-RSI, 

Escala Visual 

Analógica para dor 

(EVA), pontuação de 

Kujala, satisfação e 

instabilidade 

recorrente (incluindo 

luxações e 

subluxações) foram 

avaliadas. 

Após a reconstrução 

do LPFM, os 

pacientes que não 

voltam a jogar 

apresentam baixa 

prontidão 

psicológica, sendo o 

motivo mais comum 

o medo de uma nova 

lesão. 

IV 

 

11 KOSY, J.; 

et al 2019.  

Investigar a 

capacidade de 

atletas não 

profissionais de 

Estudo 

retrospectivo/ 

N=101 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

A Escala de 

Atividade Esportiva 

de Cincinnat, 

Questionários 

Fatores psicológicos 

são importantes, mas 

o retorno ao esporte 

é multifatorial Os 

VI 
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retornar juntamente 

com os motivos do 

fracasso. 

pacientes/ 

 

RLCA estruturados foram 

utilizados para 

identificar fatores 

naqueles que não 

retornaram ao 

mesmo nível. 

sintomas contínuos 

podem levar a novas 

cirurgias, mas 

frequentemente não 

obtêm retorno. 

Metas específicas do 

paciente devem ser 

buscadas e 

revisitadas ao longo 

do programa de 

reabilitação. 

Reconhecer as 

barreiras 

psicológicas, 

naqueles que 

almejam o retorno 

ao mesmo patamar, 

pode ajudar a atingir 

esse objetivo. Em 

outros pacientes, o 

sucesso pode ser o 

retorno a um nível 

inferior desejado. 

Compreender as 

expectativas do 

paciente é 

importante no 

estabelecimento de 

metas. 

 

12 KVIST, J.; 

EK, A.; 

SPORRST

EDT, K.; 

GOOD, L. 

2005.  

Investigar se o 

medo de nova lesão 

devido ao 

movimento é 

significativo para o 

retorno ao nível 

anterior de 

atividade em 

pacientes 

submetidos à 

reconstrução do 

ligamento cruzado 

anterior. 

Estudo 

retrospectivo/ 

N=62 

participantes 

N=34 homens  

N=28 mulheres/ 

 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

TSK e a Pontuação 

de Resultado de 

Lesões no Joelho e 

Osteoartrite (KOOS) 

e algumas perguntas 

gerais 

Apenas metade dos 

pacientes com 

ruptura do LCA 

tratada 

cirurgicamente 

retorna ao nível 

anterior de atividade. 

Nível de atividade 

tiveram mais medo 

de nova lesão devido 

ao movimento e 

tiveram uma pior 

qualidade de vida 

relacionada aos 

joelhos do que 

aqueles que haviam 

retornado ao nível 

anterior de atividade. 

é um fator 

psicológico que 

afeta o retorno ao 

nível anterior de 

atividade e deve ser 

considerado na 

avaliação dos efeitos 

de uma RLCA. 

IV 
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13 LENTZ, T. 

A.; et al 

2015.  

 Examinar as 

diferenças nas 

variáveis clínicas 

(dados 

demográficos, 

comprometimentos 

do joelho e medidas 

de autorrelato) entre 

aqueles que 

retornam ao nível 

pré-lesão de 

participação 

esportiva e aqueles 

que não o fazem em 

1 ano após a RLCA; 

determinar os 

fatores mais 

fortemente 

associados ao 

retorno ao esporte 

em um modelo 

multivariado e 

explorar o valor 

discriminatório das 

variáveis clínicas 

associadas ao 

retorno ao esporte 

em 1 ano após a 

cirurgia. 

Estudo 

retrospectivo /  

N=94 pacientes  

N=34 mulheres 

N=60 homens 
 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

IKDC e TSK Na análise 

multivariada, os 

fatores mais 

fortemente 

associados ao estado 

de retorno ao esporte 

incluíram apenas a 

função autorrelatada 

do joelho, e 

episódios de 

instabilidade do 

joelho e derrame 

articular do joelho. 

IV 

14 LENTZ, T. 

A.; et al 

2012.  

Comparar as 

medidas de 

comprometimento 

físico, funcional e 

psicossocial entre 

subgrupos com base 

no estado de retorno 

ao esporte e medo 

de nova lesão / falta 

de confiança no 

estágio de retorno 

ao esporte e 

determinar a 

associação de 

comprometimento 

físico e medidas 

psicossociais com 

função para cada 

subgrupo 6 meses e 

1 ano após a 

cirurgia. 

Estudo de caso-

controle/  

N=46 

participantes 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Comprometimento 

físico (índice do 

quadríceps [QI], 

força do quadríceps / 

peso corporal 

(QSBW), razão de 

força dos 

isquiotibiais: 

quadríceps [razão 

HQ], intensidade da 

dor), autorrelato de 

função, IKDC e 

psicossocial (As 

medidas da TSK-11 

O medo elevado 

relacionado à dor ao 

movimento / nova 

lesão, fraqueza do 

quadríceps e 

pontuação reduzida 

do IKDC distinguem 

os pacientes que não 

conseguem retornar 

à participação 

esportiva antes da 

lesão devido ao 

medo de nova lesão / 

falta de confiança. 

Apesar das baixas 

classificações 

médias de dor, o 

medo da dor pode 

influenciar a função 

neste subgrupo. A 

avaliação do medo 

de nova lesão, força 

do quadríceps e 

função autorrelatada 

em 6 meses pode 

ajudar a identificar 

pacientes em risco 

de não retornar aos 

esportes em 1 ano e 

deve ser considerada 

IV 
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para inclusão nas 

diretrizes de retorno 

ao esporte. 

15 LIU, J. N.; 

et al, 2020.  

Avaliar o 

cronograma para 

retornar aos 

esportes, a 

satisfação do 

paciente e razões 

para interromper a 

atividade esportiva 

após a osteotomia 

tibial alta com 

transplante 

aloenxerto 

osteocondral e para 

identificar fatores 

preditivos de 

retorno ao esporte. 

Estudo de 

coorte/  

N=28 

participantes/ 

 

 

Deformidade 

em varo e 

defeitos 

condrais focais 

do côndilo 

femoral 

medial/osteoto

mia tibial alta 

(OTA) com 

transplante 

aloenxerto 

osteocondral 

Questionário 

subjetivo de esportes, 

questionário de 

satisfação, escala 

visual analógica para 

dor e Avaliação 

Numérica de 

Avaliação Única. 

Em pacientes jovens 

ativos com 

deformidade em 

varo e defeitos 

condrais femorais 

mediais focais, OTA 

com transplante 

aloenxerto 

osteocondra 

habilitou 79,2% dos 

pacientes para 

retorno ao esporte 

em 11,41 ± 6,42 

meses de pós-

operatório. No 

entanto, apenas 

41,7% dos pacientes 

conseguiram 

retornar ao nível 

anterior à lesão ou 

melhor. É 

imperativo que os 

pacientes sejam 

devidamente 

educados para 

gerenciar as 

expectativas pós-

operatórias em 

relação à 

participação em 

esportes após a 

osteotomia tibial alta 

com transplante 

aloenxerto 

osteocondral 

IV 

 

16 MCPHERS

ON, A. L.; 

FELLER, 

J. A.; 

HEWETT, 

T. E.; 

WEBSTER

, K. E., 

2019.  

Determinar se a 

prontidão 

psicológica para 

retornar ao esporte 

está associada a 

uma segunda lesão 

do LCA. 

Estudo de 

Coorte/  

N=329 

pacientes 

  

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Escala ACL-Retorno 

ao Esporte após 

Lesão (ACL-RSI), 

Pacientes jovens que 

experimentaram uma 

segunda lesão do 

LCA tiveram menor 

prontidão 

psicológica medida 

12 meses após o 

LCA. Uma 

pontuação inferior a 

77 pontos na escala 

ACL-RSI indica que 

um paciente jovem 

(20 anos) está em 

maior risco de uma 

segunda lesão do 

LCA e pode se 

beneficiar de 

aconselhamento 

psicológico 

adicional antes da 

IV 
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liberação para 

retorno ao esporte. 

17 MEIERBA

CHTOL, 

A.; et al 

2020.  

(1) identificar 

tarefas ou situações 

individuais que 

evocam medo, (2) 

comparar a 

intensidade e a 

quantidade de 

mudança em 

relação a outros 

medos relacionados 

a lesões (nova 

lesão, joelho 

cedendo e dor no 

joelho) após a 

conclusão de um 

programa de 

treinamento de 

retorno ao esporte e 

(3) determinar se 

questionários 

padronizados 

podem identificar a 

intensidade do 

medo para a tarefa 

ou situação 

individual que 

evoca o medo e por 

medo de nova lesão. 

Série de casos/  

N=33 

participantes/ 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Os questionários 

preenchidos antes e 

depois do 

treinamento de 

retorno ao esporte 

incluíram itens para 

especificar tarefas ou 

situações que 

evocam o medo, 

itens para classificar 

a intensidade de 

vários medos 

relacionados a 

lesões, a escala de 

retorno do ligamento 

cruzado anterior ao 

esporte após lesão 

(ACL-RSI), e TSK-

11. 

Indicam que 

diferentes tarefas ou 

situações evocam 

medo em diferentes 

pacientes, que o 

medo de uma nova 

lesão e a tarefa ou 

situação específica 

de evocação do 

medo podem não ser 

completamente 

resolvidos por meio 

de um programa de 

retorno ao esporte e 

que o ACL-RSI tem 

melhor potencial do 

que o TSK-11 para 

identificar esses 

medos durante o 

período de retorno 

ao esporte.  

IV 

 

18 MÜLLER, 

U.; 

KRÜGER-

FRANKE, 

M.; 

SCHMIDT

, M.; 

ROSEME

YER, B. 

2015.  

Encontrar 

parâmetros 

preditivos para uma 

retomada bem-

sucedida do nível 

pré-lesão do esporte 

6 meses após a 

RCLA. 

Estudo 

prospectivo/ 

N=40 

participantes/ 

  

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Testes de salto, 

Ligamento Cruzado 

Anterior - Escala de 

Retorno ao Esporte 

após Lesão (ACL-

RSI), Comitê 

Internacional de 

Documentação do 

Joelho (IKDC) 2000 

subjetivo e Escala de 

Cinesiofobia de 

Tampa -11 (TSK-11) 

O salto único para 

distância e a escala 

ACL-RSI foram 

considerados os 

parâmetros mais 

fortes na previsão do 

retorno ao esporte 

pré-lesão 6 meses 

após a RLCA. Os 

dois parâmetros 

consideram tanto os 

aspectos funcionais 

objetivos quanto os 

aspectos 

psicológicos 

subjetivos do retorno 

ao esporte.  

III 

19 NAGELLI, 

C. V.; 

WEBSTER

, K. E.; DI 

STASI, S.; 

WORDEM

AN, S. C.; 

HEWETT, 

T. E. 2019.  

Investigar se há 

uma associação de 

prontidão 

psicológica para 

retornar ao esporte 

e biomecânica de 

aterrissagem 

unipodal 

Estudo de 

casos/ 

N=18 

participantes/ 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Testes isocinéticos 

bilaterais, escala de 

retorno ao esporte do 

ligamento cruzado 

anterior após lesão 

(ACL-RSI) 

Indicam uma 

associação entre 

prontidão 

psicológica para 

retorno ao esporte e 

amplitude de 

movimento da 

articulação do 

quadril e joelho no 

plano frontal durante 

VI 
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uma tarefa de 

aterrissagem 

unipodal para atletas 

com RCLA. 

Notavelmente, uma 

maior preparação 

psicológica foi 

associada a maior 

amplitude de 

movimento do 

joelho no plano 

frontal e menor 

amplitude de 

movimento do 

quadril no plano 

frontal dentro do 

membro envolvido. 

Este modelo de 

regressão explicou 

quase 40% da 

variabilidade nos 

escores do ACL-

RSI. A mesma 

associação não foi 

encontrada no 

membro não 

envolvido. 

Resultados indicam 

uma investigação 

mais aprofundada 

sobre a associação 

entre prontidão 

psicológica para 

retorno ao esporte e 

biomecânica de 

aterrissagem.  

20 TJONG, V. 

K.; 

COGAN, 

C. J.; 

RIEDERM

AN, B. D.; 

TERRY, 

M. A. 

2016.  

Compreender os 

fatores que 

influenciam a 

decisão de retorno 

ao esporte após 

cirurgia 

artroscópica de 

quadril para 

impacto 

femoroacetabular 

(IFA). 

 

Série de casos/ 

N=23 pacientes/ 

 

 

Artroscopia do 

quadril para 

(IFA) 

 

Entrevista 

semiestruturada, 

Como um 

suplemento às 

entrevistas, 

resultados validados 

relatados pelos 

pacientes foram 

coletados usando o 

Harris Hip Score 

modificado (mHHS), 

International Hip 

Outcome Tool 

(iHOT- 12), a 

subescala específica 

do esporte do Hip 

Outcome Score 

(HOS-SSS) e um 

escore de psicologia 

do mecanismo de 

enfrentamento 

modificado (Brief 

A prontidão 

psicológica para 

retornar ao esporte 

nem sempre pode 

coincidir com os 

resultados subjetivos 

após a cirurgia para 

FAI entre atletas 

recreativos. O 

mecanismo pelo 

qual os indivíduos se 

adaptam a novos 

desafios físicos na 

fase de reabilitação 

pode ter uma 

influência subjacente 

em seu retorno ao 

esporte. Tendências 

inatas de 

autoeficácia e 

resiliência atuam 

como fortes 

motivadores internos 

IV 
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COPE). na recuperação após 

a cirurgia. O 

incentivo e o apoio 

social de fontes 

externas podem ter 

um impacto positivo 

no retorno aos níveis 

de atividade 

anteriores à lesão, 

evitando o 

isolamento 

emocional e o 

abandono. A 

consciência desses 

fatores pode ajudar 

no retorno ao esporte 

após a cirurgia FAI 

5 fases de 

reabilitação, bem 

como durante a 

educação pré-

cirúrgica em definir 

adequadamente as 

expectativas do 

paciente para a 

recuperação pós-

operatória e retorno 

ao esporte. 

21 TJONG, V. 

K.; 

DEVITT, 

B. M.; 

MURNAG

HAN, M. 

L.; 

OGILVIE-

HARRIS, 

D. J.; 

THEODO

ROPOUL

OS, J. S. 

2015.  

Entender os fatores 

psicossociais 

subjetivos 

específicos que 

influenciam a 

decisão de um 

paciente de retornar 

ao esporte após a 

estabilização 

artroscópica do 

ombro. 

Série de casos/  

N=25 pacientes/ 

 

Instabilidade 

do 

ombro/reparo 

artroscópico 

de Bankart 

Entrevista 

semiestruturada, A 

pré-lesão e a 

participação no 

esporte atual foram 

definidas por tipo, 

nível de competição 

e escore de atividade 

do ombro de Brophy 

/ Marx. Dor relatada 

pelo paciente e 

função do ombro 

também foram 

obtidas. 

A decisão de 

retornar ao esporte 

após o reparo 

artroscópico de 

Bankart não pode ser 

atribuída a um único 

fator e muitas vezes 

pode obter 

contribuições de 

fontes externas e 

internas. Este estudo 

tem várias 

implicações: (1) os 

escores de resultados 

funcionais por si só 

não podem prever a 

propensão para 

retornar ao esporte, 

(2) o retorno pós-

operatório ao esporte 

pode não ser a 

melhor medida de 

sucesso cirúrgico e 

(3) aconselhamento 

e apoio psicológico 

ao esporte podem ser 

adjuvantes úteis na 

reabilitação pós-

operatória de um 

paciente. 

IV 
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22 TJONG, V. 

K.; 

MURNAG

HAN, M. 

L.; 

NYHOF-

YOUNG, 

J. M.; 

OGILVIE-

HARRIS, 

D. J. 2014.  

Entender os fatores 

que influenciam a 

decisão de um 

paciente de retornar 

ao seu nível de 

esporte antes da 

lesão após a LCA. 

Série de casos/ 

N=31 

participantes/ 

 

Lesão do 

Ligamento 

Cruzado 

Anterior/ 

RLCA 

Entrevista 

semiestruturada e os 

escores de atividade 

de Marx pré-lesão e 

atual, bem como os 

escores de joelho 

percebidos pelo 

paciente foram 

obtidos como 

medidas de desfecho 

secundário 

 

A medicina 

esportiva e os 

profissionais de 

saúde devem investir 

mais atenção aos 

fatores psicológicos, 

às escolhas 

individuais de estilo 

de vida e aos 

objetivos do 

paciente para (1) 

compreender 

totalmente a 

comunidade de 

atletas que sofreram 

uma lesão grave que 

requer cirurgia e (2) 

abordar de forma 

mais eficaz suas 

necessidades. 

Enquanto a 

comunidade 

ortopédica busca 

avanços inovadores 

na RLCA para 

melhorar os 

resultados, uma 

reavaliação se um 

retorno pós-

operatório ao esporte 

é uma medida de 

resultado apropriada 

para o sucesso 

cirúrgico é 

garantida.  

VI 

 

Fonte: Banco de dados da autora (2021). 

 

Nos 482 artigos encontrados durante o cruzamento dos descritores, foram 

selecionados 22 trabalhos relacionados à ocorrência de cinesiofobia, ou medo da dor e/ou 

movimento, em atletas submetidos a cirurgia ortopédica.  

Dentre os países que mais desenvolvem estudos sobre a ocorrência de cinesiofobia e 

o retorno ao esporte no pós-operatório de cirurgia ortopédica, destacam-se Estados Unidos da 

América (10), Canadá (3), Suécia (2), Austrália (2), Tailândia (1), Alemanha (1), Índia (1), 

Reino Unido (1) e Arábia Saudita (1). Todos os trabalhos foram escritos em língua inglesa e 

publicados entre 2004 e 2021.  

Para relacionar as evidências encontradas nos trabalhos, foi utilizada a classificação de 

Melnyk e Fineout-Overholt (2005) organizada em sete níveis. No nível I, as evidências são 

provenientes de revisão sistemática ou metanálise de todos ensaios clínicos relevantes, 
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randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em revisões 

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; nível II, evidências derivadas de 

pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível III, evidências 

obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; nível IV, evidências 

provenientes de estudos de coorte e de casos-controle bem delineados; nível V, evidências 

originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; nível VI, evidências 

derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; nível VII, evidências oriundas de 

opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas. Dos estudos identificados 

nesta revisão, a maioria é classificada como nível de evidência IV (16), havendo também 

classificados com nível de evidência VI (5) e nível de evidência III (01). 

Entre os objetivos principais dos artigos selecionados, a investigação sobre 

ocorrência de cinesiofobia em atletas submetidos à cirurgia ortopédica e a compreensão dos 

fatores biopsicossociais que interferem no retorno ao esporte foram relacionados para explicar 

os desfechos profissionais dos participantes estudados.  

Dentre os trabalhos selecionados, a maioria está relacionada com cirurgias no joelho, 

sendo a reconstrução do ligamento cruzado anterior a mais recorrente. Em relação às 

modalidades esportivas, os esportes coletivos como o futebol, basquete e rugby aparecem 

entre os mais praticados pelos atletas lesionados. O nível competitivo dos atletas não foi 

relacionado como aspecto fundamental para a ocorrência de cinesiofobia, na maioria dos 

estudos. 

Vários fatores biopsicossociais – como instabilidade no membro operado e rigidez 

articular; mudanças de prioridades, como investimentos no estudo; além fatores como perda 

de patrocínio, baixa autoestima, medo de nova lesão e transtornos psicológicos – podem estar 

associados às dificuldades de retorno ao esporte no mesmo nível de pré-lesão ou mesmo ao 

término da carreira esportiva de atletas após cirurgia ortopédica (TJONG et al, 2015; 

MEIERBACHTOL et al, 2020; LENTZ et al, 2014; HURLEY et al, 2021; KVIST, et al, 

2005). Os estudos também apontam que os mais jovens possuem maior risco de uma segunda 

lesão do LCA e podem se beneficiar de aconselhamento psicológico antes da liberação para 

retornar ao esporte (MCPHERSON et al, 2019). 

Alguns estudos mostram, ainda, uma baixa taxa de retorno ao esporte após a 

realização de cirurgias ortopédicas, durante o período de acompanhamento das pesquisas 

(ALSWAT et al, 2020; CHEECHARERN, 2018; DEVGAN et al, 2011; KVIST et al, 2005).  
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Alguns textos abordam o uso de estratégias cognitivo-comportamentais e terapias 

psicológicas como alternativas para o tratamento da cinesiofobia em atletas (TJONG et al, 

2014; TJONG et al, 2016; ARDERN et al, 2013; BURLAND et al, 2018; EVERHART, et 

al,2020; CORONADO et al, 2020; DEVGAN et al, 201; GIGNAC et al, 2015). Outros 

trabalhos trazem a possibilidade de realizar programas para efetuar as intervenções e a 

promoção da saúde no intuito de minimizar os riscos para o desenvolvimento de medo e 

evitação do movimento (ARDERN et al, 2014; ALSWAT et al, 2020).  

Para fomentar um retorno ao esporte com qualidade, estabelecendo os mesmos níveis 

competitivos do período de pré-lesão, faz-se necessário incluir intervenções específicas em 

programas de reabilitação pós-operatória, com o objetivo de aumentar a taxa de retorno ao 

esporte e de atividades recreativas (ARDERN et al, 2014; ARDERN et al, 2013; 

CORONADO et al, 2020; EVERHART et al, 2020; MCPHERSON et al, 2029).  

A utilização da Escala de Tampa para Cinesiofobia foi verificada na maior parte dos 

artigos selecionados. Além disso, foram identificados outros instrumentos relacionados ao 

membro operado, como o Formulário International Knee Documentation Committee (IKDC), 

utilizado para avaliação do joelho. Em todos os trabalhos com abordagens qualitativas ocorreu 

a utilização de entrevistas semiestruturadas com uma pergunta desencadeadora (BURLAND 

et al, 2018; CORONADO et al, 2020; TJONG et al, 2016; TJONG et al, 2015; TJONG et al, 

2014). 

Ao término desta revisão da literatura, pode-se comprovar a necessidade de novos 

trabalhos sobre o tema, com novas abordagens sobre intervenções durante o processo de 

reabilitação de atletas que apresentam cinesiofobia, além da fundamental importância de 

ações de promoção da saúde no sentido de minimizar a ocorrência, como apontado por alguns 

trabalhos (ALSWAT et al, 2020; CHEECHARERN, 2018; CORONADO et al, 2020; TJONG 

et al, 2014).  

Vale ressaltar que trabalhos realizados por equipes multiprofissionais foram 

consideravelmente referenciados como fundamentais para ofertar melhor qualidade no 

cuidado e prevenção de lesões em atletas, sendo importantíssima a capacitação destes 

profissionais acerca dos cuidados no manejo do tratamento da cinesiofobia e da promoção da 

saúde dos atletas, com a identificação, o mais rápido possível, de lesões e seus complicadores.  

Com este estudo, espera-se contribuir para uma melhor assistência da equipe 

multidisciplinar a atletas com cinesiofobia em pós-operatório de cirurgia ortopédica. Ficou 
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evidenciada a necessidade de maior inserção do cuidado da equipe multidisciplinar no meio 

esportivo, com saberes, políticas e novas tecnologias como estratégias educativas de cuidado 

em saúde para estes atletas. Para alcançar a qualidade na assistência, é necessário que se 

realizem reflexões sobre o exercício do cuidado, articulando conhecimentos próprios, 

habilidades e atitudes, a fim de maximizar as estratégias utilizadas para resolver os problemas 

relacionados no cotidiano do cuidado (CAMERON; ARAÚJO, 2011).  

O atendimento aos atletas com lesões musculoesqueléticas é desafiador para o 

enfermeiro, principalmente pela escassez de estudos nessa temática. A geração de 

conhecimento e compartilhamento de experiências de enfermeiros com prática na área de 

Traumatologia e Ortopedia Desportiva corroboram com os achados da literatura internacional, 

principalmente de países como Portugal e Espanha, que reconhecem a importância do 

enfermeiro na área esportiva, apesar da pouca visibilidade, pouca valorização e reduzido 

espaço de atuação em clubes, academias e federações esportivas (MARQUES et al, 2020).  

A relevância social desta pesquisa é reforçada pela importância de identificar a 

ocorrência de cinesiofobia em atletas no pós-operatório de cirurgia ortopédica, 

proporcionando, a partir disso, um atendimento precoce e agregador, que objetive um bom 

retorno ao esporte.  

A relevância acadêmica e científica deste estudo ancora-se no fato de ele trazer à 

discussão um tema ainda pouco trabalhado nas instituições de formação de profissionais de 

saúde, assim como nos espaços de treinamento em serviço (educação permanente), 

contribuindo também para ampliar os conteúdos no ensino/formação em enfermagem na 

graduação, em projetos de extensão e na formação em pós-graduação. Assim, essa pesquisa 

possibilitará que os profissionais de saúde tenham acesso a novas informações sobre o tema e 

que os pacientes por eles acompanhados conquistem maior qualidade na assistência que lhes é 

prestada. Da mesma forma, este trabalho visa fomentar novas pesquisas na área. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1. Promoção da Saúde e Cuidado no Esporte  

 

A promoção da saúde pode ser definida como adoção de políticas e estratégias 

voltadas para proporcionar a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da comunidade, 

visando seu bem estar físico, social e psíquico, e estando condicionada a ações que visam o 

entendimento e controle dos determinantes sociais da saúde, desenvolvimento da cidadania e 

consciência sanitária, educação em saúde e mudanças de estilo de vida (OMS, 1986). 

Com a promoção da saúde, objetiva-se trajetórias satisfatórias para a saúde, 

fomentadas na interação de saberes técnicos e populares, público e privados, institucionais e 

comunitários, em benefício dos aspectos salutares e da qualidade de vida, contextualizados 

econômica, social e politicamente (ARANTES et al, 2008).  

A criação de um contexto abrangente e acolhedor, onde a base está direcionada para 

autonomia dos indivíduos e grupos sociais, favorecendo a equidade, é o principal desafio da 

promoção da saúde. Ao traçar estratégias para minimizar as desigualdades sociais e 

assistenciais, favorecemos o acesso da população e, com isso, proporcionamos um 

empoderamento inexistente por conta de diversos fatores socioeconômicos, atrelando as 

responsabilidades civis com as governamentais e aliando saberes e culturas distintas com 

conhecimento científico (ARANTES et al, 2008). 

A respeito da amplitude da saúde do atleta, entende-se a necessidade da promoção da 

saúde. Um atleta precisa estar sempre no auge de suas condições físicas para poder participar 

de competições de alta performance. Por exemplo: um pequeno foco infeccioso bucal é o 

suficiente para prejudicar a recuperação de lesões musculares, de ombros e joelhos, além de 

facilitar suas ocorrências, podendo levar ao surgimento de diversos problemas de saúde no 

futuro, se não tratado com antecedência. O desenvolvimento de ações voltadas para promoção 

de saúde é importante, pois ressalta como alguns traumas podem levar a grandes 

complicações e outros fatores de risco para a saúde do indivíduo (GONÇALVES et al, 2018).  

A falta de certeza, solidez ou um resguardo de que o atleta não será prejudicado 

financeiramente por suas lesões, assim como cobranças internas e externas, verticais e 

horizontais – quer sejam de patrocinadores, instituições ou treinadores – resulta em ações que 
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procuram abreviar o tempo de recuperação para que o retorno do atleta às suas atividades pela 

equipe seja o mais rápido possível (SODER; ERDMANN, 2015). 

A promoção da saúde é relevante neste contexto. A partir de seus princípios e práticas, 

ela aparece como estratégia proeminente para superar o assistencialismo curativista 

fundamentado na tecnificação dos procedimentos da saúde enfocados na doença, 

exclusivamente (CÂMARA et al, 2012). Portanto, sendo vista como um processo complexo 

que une um conjunto de saberes e práticas diversas, a promoção da saúde busca proporcionar 

às pessoas o mais alto nível de saúde (SOUSA et al, 2010). 

No processo de elaboração de estratégias de promoção da saúde do atleta, a educação 

em saúde pode mostrar-se como aliada incondicional Através da divulgação de 

conhecimentos e de um pensamento crítico reflexivo, pode-se levar os atletas a se tornarem 

indivíduos questionadores e coautores de sua própria saúde. Ferramentas como dinâmica de 

grupo permitem uma maior socialização entre os atletas, formando uma consciência coletiva 

e, ao mesmo tempo, uma emancipação individual, além do desenvolvimento da 

responsabilidade no cuidado de sua própria saúde física, mental e emocional (FAIAL et al, 

2016).  

O tratamento deve ser multiprofissional, aliando o clínico com o educativo. Neste 

contexto, os cuidados educativos devem ser realizados diretamente, junto aos clientes e seus 

familiares, por meio de orientações individuais e em grupos de pacientes e cuidadores (FARO 

et al, 2009). Os profissionais devem respeitar e valorizar o saber social construído pela 

clientela em seu ambiente, associando-o aos novos conhecimentos adquiridos durante o 

processo educativo desenvolvido na assistência (SANTO; OLIVEIRA, 2004). 

Os profissionais da área da saúde possuem atribuições de cuidado, devendo se pautar 

na aplicabilidade de programas de prevenção e recorrência de dor em pacientes com 

acometimentos álgicos agudos ou crônicos. Da mesma forma, é necessário que as atividades 

desenvolvidas ao longo da elaboração e aplicação estejam compatíveis com a dinâmica social 

e cultural do meio para o qual foi planejada sua ocorrência (OLIVEIRA et al, 2014). Sendo 

assim, os programas educativos devem conseguir atingir aos atletas que necessitem de 

respaldo assistencial As ações educativas em saúde estão constantemente presentes no 

cotidiano dos profissionais da saúde, dentre eles o (a) enfermeiro(a), cujo trabalho envolve um 

conjunto de práticas que tem a educação como um de seus elementos fundamentais (BUDÓ; 

SAUPE, 2004).  
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Ressalta-se a necessidade de investimentos em novas abordagens, na intenção de 

reduzir a distância entre ciência e a prática, revisão e alteração do processo de formação de 

novos pesquisadores e profissionais do esporte, além da reciclagem dos pesquisadores e 

profissionais mais experientes. Sendo assim, o advento de políticas públicas de incentivo à 

pesquisa no Esporte é de suma importância, da mesma maneira que a prática de ações 

conjuntas é fundamental para possibilitar o desenvolvimento da Ciência do Esporte no Brasil 

(VIVEIROS et al, 2015). 

Neste contexto, a enfermagem, ao longo do tempo, conquistou novos espaços de 

atuação, como, por exemplo, com a Resolução do COFEN nº 581/2018-2019, que estabelece 

uma nova especialidade, a Enfermagem Desportiva, regulamentando a atuação do enfermeiro 

em atividades esportivas que podem ser atreladas a diversos ambientes – como clubes, 

academias, centros esportivos, dentre outros– onde ocorram práticas esportivas, tanto em 

período de competição ou treinamento quanto no restabelecimento/tratamento de atletas e 

paratletas no pós-lesão, até o retorno de suas atividades competitivas, além de trabalhar com 

ações de promoção da saúde (COFEN, 2019). 

Para que estas atividades atinjam os pacientes e estes sejam capazes de colocar em 

prática o que está sendo orientado, é importante pensar na linguagem. Durante o 

desenvolvimento das ações educativas, ela deve ser desenvolvida de maneira clara, objetiva e 

sem preconceito, no intuito de capacitar profissionais e familiares para lidar com esse 

momento (ROSA et al, 2012). Além disso, a presença do acompanhante ou cuidador e sua 

compreensão são importantes, pois podem contribuir no tratamento e na adesão das condutas 

terapêuticas recomendadas. (SANTOS et al, 2015). 

 

2.2. O Desafio do Enfrentamento da Cinesiofobia no Esporte 

 

Após a ocorrência de lesões, alguns atletas podem apresentar alterações de 

comportamentos psicológicos, desencadeando o desenvolvimento de distúrbios como 

ansiedade, baixa autoestima, medo e sintomas depressivos. Os fatores psicológicos são 

fundamentais para a recuperação e retorno ao esporte. Assim, além das causas fisiológicas e 

traumáticas ocorridas no momento da lesão, é importante acompanhar os aspectos emocionais 

envolvidos (SILVA, 2019).  
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As pessoas que possuem características psicológicas para evitar o enfrentamento de 

situações estressantes podem apresentar cinesiofobia, quando passam por estímulos dolorosos 

relacionados à lesão tecidual (TROCOLI; BOTELHO, 2016). Pacientes com dor crônica são 

mais suscetíveis à ocorrência de cinesiofobia, quando levamos em consideração o histórico de 

dor durante sua vida. No entanto, pessoas em quadro de dor aguda também podem apresentar 

os sinais de cinesiofobia, visto que esse fenômeno está relacionado a sentimentos de 

vulnerabilidade e pensamentos recorrentes sobre possibilidade de novas lesões (CLARK et 

al,1996). 

Segundo revisão realizada pela Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP), a dor é conceituada como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, 

associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial (IASP, 

2020). Os aspectos relacionados ao contexto doloroso evidenciam uma experiência sensorial e 

subjetiva, podendo ter um sintoma indiretamente associado a lesão do tecido (MORETE; 

BRANDÃO, 2017). 

Assim, atribuímos à dor uma característica subjetiva. Cada indivíduo aprende a 

aplicação do termo através de experiências relacionadas a lesões prévias. Com isso, o desejo 

de evitar a origem da dor está presente no indivíduo e por vezes o leva a “evitação” de 

determinados exercícios e a pensamentos indesejáveis relacionados ao seu histórico cognitivo 

de dor (RACHLIN, 2010).  

Para explicar a evitação ou confrontação envolvidas na ocorrência de estímulos 

dolorosos, utiliza-se como parâmetro o Modelo do Medo da dor e Evitação do Movimento – 

composto por dois braços, um mais e outro menos adaptativo – que estabelece que indivíduos 

com pensamentos positivos tendem a confrontar a experiência dolorosa e ter uma boa 

recuperação. No entanto, quando há pensamentos negativos em excesso existe uma maior 

predisposição para a ocorrência de evitar o movimento (VLAEYEN et al, 2012, como 

representado, a seguir, na figura 2: 
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Figura 2. Representação esquemática simples do modelo de evitação do medo. Redesenhado 

de Vlaeyen e Linton. 

Fonte: Adaptação de Vlaeyen et al, 2012, p. 18 

 

Ao apresentar pensamentos negativos e atitudes no sentido de evitar o movimento, a 

pessoa entra em um ciclo vicioso que Vlaeyen et al (2012) representam com o Diagrama do 

Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do Movimento, que corresponde à parte mal 

adaptativa do Modelo. Sendo assim, o atleta adquire medo de realizar determinados 

movimentos quando interpreta que algo potencialmente perigoso pode ocorrer (VLAEYEN et 

al, 2018), como apresentado a seguir, na Figura 3. 

 

Figura 3: Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do Movimento 

 
 

Fonte: Adaptação de Vlaeyen et al, 2012, p.75 
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Após a vivência de experiências dolorosas, pensamentos negativos e catastróficos 

levam a sentimentos e comportamentos de evitação de movimento. Esses comportamentos de 

evitação, com o passar do tempo, levam o indivíduo a uma diminuição de atividades antes 

realizadas, podendo surgir quadros de incapacidade (VLAEYEN et al, 2012). 

Para avaliar a ocorrência e o nível de cinesiofobia que um indivíduo possa estar 

apresentando, pode ser utilizada a Escala de Tampa para Cinesiofobia. Esta escala contém 17 

itens que avaliam o medo de movimento relacionado à ocorrência de novas lesões. Quanto 

maior a pontuação, mais elevado o nível de cinesiofobia (SIQUEIRA et al, 2007). 

Diversos fatores podem estar relacionados ao retorno prejudicado ao esporte ou 

abandono das práticas esportivas. A funcionalidade física dos membros operados de atletas é 

testada na maior parte dos estudos realizados sobre o “return to play”, ou retorno ao esporte 

ou ao jogo. No entanto, existe uma lacuna na literatura, faltando pesquisas que examinem o 

impacto de aspectos psicológicos, como o medo relacionado às novas lesões, de fatores 

sociais e da infraestrutura oferecida para o tratamento (BAEZ et al, 2019). 

Com relação às disparidades entre os aspectos fisiológicos e os demais aspectos 

sociais, psicológicos e suporte estrutural, é fundamental estabelecer uma rede de apoio aos 

atletas, fazendo com que tenham um suporte holístico que abranja, o máximo possível todos, 

os entraves existentes para subsidiar o retorno ao esporte competitivo (BURLAND, et al, 

2018). 

Ao cuidar do paciente, todos os fatores biopsicossociais precisam ser abordados, na 

busca de uma integralidade. Para isso, é necessário que a equipe multiprofissional esteja 

inserida no atendimento prestado, devendo estar centrada no paciente/atleta (BAEZ et al, 

2019) e levando em consideração os fatores físicos e psicossociais durante a recuperação, de 

maneira que estes profissionais possam oferecer ao atleta uma transição de volta ao esporte, 

ou mesmo auxiliar na sua vida após a carreira competitiva (BURLAND et al, 2018). 

 

2.3. Compreendendo as Lesões musculoesqueléticas em atletas 

 

Por lesão compreende-se qualquer queixa ou dor de origem musculoesquelética que 

estava relacionada à prática de corrida e que tenha sido severa o suficiente para alterar a rotina 

de treinamento, impedindo o atleta de treinar ou de participar de algum evento esportivo 

(SARAGIOTTO et al, 2016; VOLPON, 2014). 
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As lesões esportivas podem ocorrer devido a degenerações fisiológicas como fadiga 

muscular e alterações neuromusculares e hormonais, entre outros fatores. Na parte 

biomecânica, estas degenerações estão interligadas a desequilíbrios musculares, movimentos, 

posturas e outros fatores semelhantes. Já na parte psicológica, estão ligadas a alterações de 

humor ocorridas, por exemplo, em situações em que o atleta pode estar contrariado ou 

aborrecido por um resultado adverso inusitado e, ao tentar superar seus limites, acaba 

sofrendo uma lesão por esforço excessivo (PEREIRA, 2014).  

As lesões musculoesqueléticas atingem diversas partes do corpo, como, por exemplo:  

 

[..] o ombro, o cotovelo, a mão e o punho, o joelho, a coluna vertebral e o quadril, 

são síndromes de dor crônica que ocorrem no exercício de uma atividade esportiva e 

por isso está ligada aos exercícios repetitivos, a aplicação de força ou trabalho que 

requeira posição das articulações muito exigentes. Independentemente do tipo de 

lesão, as mesmas são resultantes de uma complexa interação de fatores intrínsecos, 

psicológicos e extrínsecos. [...] (WALKER, 2010). 

 

O tratamento das lesões esportivas segue as recomendações gerais para qualquer 

paciente. No entanto, devem ser consideradas as características de cada atleta, como a 

modalidade esportiva, nível competitivo e necessidade mais ou menos urgente de retornar ao 

esporte (CASTIGLIA, 2014).  

Nos tratamentos das lesões musculoesqueléticas, quando as possibilidades de 

tratamento conservador não são indicadas – ou nas mesmas não surgem o efeito desejado – o 

tratamento cirúrgico pode se tornar a última opção. Dentre as cirurgias de joelho comumente 

realizadas em atletas destacam-se: Meniscectomia, Reparo de menisco com Sutura, 

Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior e Reconstrução Multiligamentar, onde dois ou 

mais ligamentos foram reconstruídos, que tem maior incidência em atletas de esportes de 

contato e com gestuais de saltos frequentes, como atletismo e ginástica artística e rítmica 

(VOLPON, 2014). 

No ombro, as cirurgias mais frequentes são: tratamento cirúrgico para luxação 

acromioclavicular, reparo do manguito rotador e artroscopia para reparo de lesão Bankart, 

geralmente realizadas em atletas de esportes de contato ou praticantes de esportes com 

arremesso. No quadril, as lesões do labrum acetabular ocorrem comumente em esportes que 

necessitem frequentemente de rotação externa e hiperextensão da articulação, como hóquei, 

futebol, tênis e golfe. Também são comuns as lesões atribuídas a corridas de longa e curta 

distância, além de traumas de alta energia com luxação do quadril. Na coluna, as lesões mais 
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catastróficas são atribuídas a esportes de contato, como futebol americano, hóquei no gelo e 

luta greco-romana. No entanto, esportes individuais que despendem muito das articulações 

vertebrais, como a ginástica artística, também podem ocasionar traumas (CASTIGLIA, 2014).  

As lesões da mão e punho, tanto ósseas ou de partes, são comuns nos esportes, 

ocorrendo tanto em decorrência do reflexo de proteção durante uma queda ou contato com 

adversários, quanto pelo uso de equipamentos específicos, em algumas modalidades 

(CAPORRINO et al, 2013). No pé e tornozelo, entorses envolvendo lesões ligamentares 

parciais ou completas, tendinopatia do Tendão de Aquiles e fraturas podem necessitar de 

intervenções cirúrgicas, o que é mais comum em praticantes de esportes de contato com saltos 

frequentes, como o basquete e vôlei (RADUAN et al, 2013).  

Entre as lesões ligamentares traumáticas mais comuns em algumas populações 

atléticas, encontram-se lesões do ligamento cruzado anterior (LCA). Nos Estados Unidos, 

mais de 250.000 lesões no LCA estão associadas à prática esportiva. A lesão no LCA ocorre 

por meio de contato direto entre indivíduos, ou mesmo de contato indireto ocasionado pela 

mudança de direção abrupta, podendo este mecanismo de lesão resultar em completa ou 

parcial ruptura do ligamento. Muitas vezes, após uma lesão, existe uma perda imediata de 

função na articulação do joelho, ocasionando falseio e dificuldade em manter uma mínima 

performance física para realizar atividades inerentes ao cotidiano, como subir e descer 

escadas, caminhar e mudar de direção (BURLAND et al, 2018). 

O pós-operatório de cirurgias ortopédicas demanda tempo entre o procedimento e a 

alta terapêutica – muitas vezes semanas, ou até meses, como é o caso de algumas cirurgias no 

joelho, artroscopias e reconstruções ligamentares. Durante todo o período de recuperação, até 

o retorno das atividades esportivas, o atleta pode passar por diversas situações de dificuldades 

sociais e econômicas, além de limitações fisiológicas. Vale salientar que esse retorno 

depende, em muito, das especificidades de cada paciente e do cirurgião escolhido para sua 

referida intervenção (SANTOS et al, 2014). 

Um pós-operatório que alcance a funcionalidade exigida do joelho para a prática 

esportiva, referenciada pelos atletas, além de exames clínicos satisfatórios são critérios para o 

retorno ao esporte no nível de atividade anterior a algumas lesões como a LCA. Porém, a 

escolha do retorno ao esporte é amplamente influenciada por motivos biopsicossociais, além 

dos fatores físicos (BURLAND et al, 2018). 
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Apesar de ter conhecimento de riscos que podem surgir em decorrência do 

acometimento por doenças limitantes, o atleta opõe-se a qualquer tipo de alteração no padrão 

de seus modos de cuidar da sua saúde. Muitas vezes, o atleta segue uma rotina de 

treinamentos que se mostra equivocada em seu planejamento e metodologia, incluindo tempo 

de descanso, cuidados – que podem ser equivocados ou não, ou arriscados ou não. Apesar de 

ter acesso a informações sobre práticas de prevenção e recuperação, é comum que o atleta as 

ignore (SODER; ERDMANN, 2015). 

 

2.4 Contextos socioculturais desportivos  

 

O cenário nacional para a prática esportiva é desigual e necessita de incentivos 

permanentes, principalmente, mas não apenas, para a realização de algumas competições, nos 

moldes do que ocorre nos casos de esportes patrocinados. Ao realizar grandes eventos 

esportivos em seu território, o Brasil apresentou a necessidade do aprimoramento adequado de 

profissionais ligados ao esporte e do desenvolvimento científico das áreas envolvidas 

(VIVEIROS et al, 2015).  

O esporte no Brasil começou a receber maiores investimentos com a organização dos 

Jogos Pan-americanos de 2007, sediados na cidade do Rio de Janeiro, que serviram de apoio 

para os preparativos da Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e, em seguida, para os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2016, com a maioria das instalações localizadas no Rio de 

Janeiro. O esporte tem caráter fundamental na sociedade, sendo fomentado principalmente 

através de projetos sociais que utilizam atividades esportivas como meio inclusivo e sócio-

reabilitador, tirando os atletas de situações vulneráveis e trazendo, em alguns casos, novas 

perspectivas para os praticante e, concomitantemente, para seus familiares e amigos próximos 

(BARROS, 2018).  

Durante sua trajetória esportiva, um atleta passa por diversas etapas até atingir o alto 

rendimento e com isso, na maioria das vezes, tornar-se um profissional com contrato 

trabalhista, além de receber patrocínio individual, como alimentação, moradia, estudo, plano 

de saúde e equipamentos esportivos (CAMPOS et al, 2017).  

Ao longo da formação esportiva, o jovem atleta, ao iniciar na fase de alto rendimento, 

passa por vários desafios, muitas vezes com prejuízo escolar, por causa de faltas à escola 

devido aos períodos de competições, dificuldade em conciliar os treinamentos e as tarefas 
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acadêmicas, o que pode culminar em déficit de aprendizagem e até mesmo no abandono da 

escola. Muitos ex-atletas voltaram a estudar após encerrar suas carreiras competitivas de alto 

nível (SILVA, 2006). 

De acordo com Campos et al (2017), a carreira esportiva pode ser considerada uma 

carreira profissional com peculiaridades inerentes à prática esportiva, como o início precoce 

do nível de alto rendimento, geralmente ainda durante a adolescência, e a chegada ao auge da 

carreira ainda jovem, encerrando-a por volta dos 40 anos. Sendo assim, estes 

profissionais/atletas procuram inserir-se em outras atividades econômicas após a 

“aposentadoria esportiva”. 

O contexto esportivo é repleto de nuances, com altos e baixos, devido às grandes 

cobranças pessoais e sociais a que os atletas são expostos durante treinamentos e competições. 

Além disso, na maioria dos casos, a realidade familiar do atleta não é confortável 

economicamente, o que faz com que o indivíduo, muitas vezes, torne-se uma possível 

salvação para os problemas sociais de seu elo familiar. Além do fator financeiro, devemos 

ressaltar a visibilidade midiática que uma carreira vitoriosa dentro do esporte pode 

proporcionar ao atleta, tornando-o uma figura pública (MACHADO, 2018; SILVA, 2006). 

Ao se destacar competitivamente, jovens atletas podem receber convites para treinar 

em clubes maiores ou em centros de treinamentos esportivos de referência. Muitos 

adolescentes entre 12 e 18 anos mudam de cidade, de estado e mesmo de país, em busca de 

seus sonhos, deixando assim suas famílias e amigos. Seus elos afetivos sofrem rompimentos 

em uma fase da vida em que as descobertas são multifacetárias e dinâmicas. Assim, a 

referência de exemplo e apoio torna-se os treinadores, a equipe de saúde e demais 

profissionais com os quais esses jovens convivem diariamente (SILVA, 2006). 

O distanciamento da família e amigos pode até contribuir para o ganho de 

independência do jovem atleta, de modo que a experiência não venha a ser tão ruim. Mas, 

acrescentada a degradação física e psicológica presentes no treinamento à ausência da afeição 

e suporte dos pais, este distanciamento do lar pode ser bastante danoso. A renúncia de um 

modelo de vida social considerado “normal” para um jovem, com o abandono de atividades 

de lazer e diversão em prol de intervalos de tempo exigidos por um regime de concentração 

antes de competições importantes, pode colaborar para o desenvolvimento de um sentimento 

de estresse pernicioso, na vida adulta (MACHADO, 2018). 
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É importante ressaltar a importância de todos os profissionais inseridos no contexto de 

formação e profissionalização desses atletas, que, por sua vez. Também passam por vários 

sacrifícios pessoais, como lesões, pressão psicológica por resultados, abandono ou déficit 

escolar, ausência do convívio social, entre outros, no intuito de minimizar as possíveis fontes 

de problemas na formação dos jovens atletas e na carreira profissional, até o contexto da 

aposentadoria desportiva no Brasil (VIVEIROS et al, 2015). 

Por diversas vezes, na busca do auge (títulos e prêmios), atletas ultrapassam seus 

limites e convivem com muitas dores e alguns problemas de saúde, quer seja por 

autocobrança ou por pressões externas. Isso exige muito do seu corpo, o que faz com que os 

atletas convivam diariamente com desconforto álgico nas articulações, além de tornar comum 

a presença de patologias musculoesqueléticas (SÁ et al, 2012; PEREIRA, 2014).  

Os atletas de esportes com maior visibilidade midiática, que por tradição possuem 

grande número de espectadores – não apenas por isso mas também – sofrem de modo 

recorrente um impacto de diversos fatores estressores. Entre as modalidades de destaque, em 

que há grandes expectativas sobre a atuação do atleta, estão futebol, vôlei, basquete e esportes 

de combate. Por fim, os principais agentes estressores para um atleta são os torcedores, os 

técnicos, os dirigentes de clubes e os familiares (ANDREOLI; OLIVEIRA; FONTELES, 

2020; ANDREOLI et al, 2020; NUNOMURA; OLIVEIRA, 2014; MOMESSO et al, 2016). 

O esporte deve ser visto como um fenômeno complexo, que tem atribuída grande 

importância, por vários aspectos socioculturais e educativos. É fundamental o investimento 

em infraestrutura e suporte econômico para a manutenção de lugares de treinamento e 

competições, respaldando atletas e paratletas, bem como os profissionais das equipes 

esportivas. Da mesma forma, é de extrema relevância o investimento e respeito à abordagem 

multi, inter e transdisciplinar, incentivando os conhecimentos existentes e fomentando os 

novos saberes proporcionados por linhas de pesquisas voltadas para temáticas esportivas. Para 

isso, o conflito de interesse entre atletas, familiares, comissão técnica e patrocinadores deve 

ser minimizado, em prol do desenvolvimento esportivo (VIVEIROS et al, 2015).
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo/Abordagem de pesquisa 

 

Este estudo descritivo e exploratório configura-se como uma pesquisa de abordagem 

quanti-qualitativa. A utilização de métodos quanti-qualitativos é defendida por muitos 

pesquisadores da área social: 

 

O discurso de muitos cientistas, especialmente os da área social, é que se deve partir 

para a construção de um método que consiga agregar aspectos quantitativos e 

qualitativos, ou seja, um método quanti-qualitativo. A visão extrema e oposta entre 

quantitativo e qualitativo é maléfica para ambos paradigmas, e principalmente para o 

avanço da ciência. Essas abordagens não são paradoxais. Na verdade, elas são 

complementares. Uma preenche as lacunas que a outra não consegue suprir. De 

maneira análoga se pode dizer que elas são como matéria e espírito, que embora 

tenham naturezas diferentes formam um só corpo. (GOMES; ARAÚJO, 2005, p.11)  

 

 

Para melhor desenvolvimento do estudo, o mesmo foi desenvolvido em três fases, 

com a seleção dos participantes e a abordagem quantitativa e qualitativa, realizadas 

consecutivamente. 

 

3.2. Cenário  

 

O cenário foi o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad 

(INTO), um hospital público ligado ao Ministério da Saúde, de referência em estudos e 

assistência em dor, localizado no Rio de Janeiro. Foram utilizados, especificamente, os 

Consultórios dos Ambulatórios dos Centros de Atenção Especializada (CAE), que atendem 

pacientes atletas em pós-operatório de cirurgia ortopédica.  

Os CAEs foram criados em maio de 2006, a partir do conceito de clínica ampliada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), no qual os usuários do serviço de saúde são particularizados e 

sua vinculação à equipe é potencializada, procedimento pautado nas diretrizes da Política 

Nacional de Humanização (INTO, 2009). 

Os CAEs contam com uma equipe multiprofissional de referência nas diversas 

subespecialidades ortopédicas, que é composta por médicos, enfermeiras, psicólogas, 

assistentes sociais, além de contar com o suporte de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e 

nutricionistas, durante o atendimento na enfermaria e no ambulatório. Assim, esses centros 
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prestam atendimento a toda população regulada via Sistema Estadual de Regulação (SER), 

bem como a atletas e paratletas federados a alguma instituição esportiva, que necessitem de 

assistência de saúde relacionadas a lesões musculoesqueléticas. As equipes multiprofissionais 

atuam na enfermaria, centro cirúrgico, ambulatório e laboratório de pesquisa clínica, junto 

com os demais profissionais plantonistas de cada setor. 

Fazem parte dos serviços oferecidos pelos CAEs consultas multidisciplinares 

agendadas; cirurgias ortopédicas de baixa, média e alta complexidade; seguimento no pós-

operatório multidisciplinar até o retorno ao esporte; contra-referência com comunicação direta 

dos especialistas com profissionais externos, de acordo com as demandas de cada CAE; 

atividades no laboratório de performance neuromuscular e fisiologia do exercício; 

levantamento epidemiológico dos atendimentos; organização de programas de prevenção 

baseados em evidências; e atuação na pesquisa científica, ensino e educação continuada 

(INTO, 2018). 

O Centro Especializado em Trauma do Esporte do INTO foi remodelado, em 6 de 

fevereiro de 2017, para promover um atendimento mais amplo e específico ao paciente atleta 

e paratleta. A partir do segundo semestre de 2020 houve, por necessidades administrativas, 

mudanças estruturais que levaram à interrupção gradativa deste CAE. Assim, estes pacientes 

foram inseridos em outros grupos, de acordo com as demandas ortopédicas e os profissionais 

realocados nestes serviços, dando continuidade aos atendimentos prestados anteriormente. 

 

3.3. Participantes do estudo  

 

O conjunto de participantes foi composto por todos os atletas que passaram por 

cirurgia ortopédica e foram atendidos por profissionais de saúde nos serviços dos CAEs, no 

período de agosto de 2020 a abril de 2021.  

A definição de atleta compreende basicamente quatro parâmetros: um indivíduo que 

realiza, regularmente, treinos de uma ou mais modalidades esportivas, com o propósito de 

aperfeiçoar gradativa e significativamente seu próprio desempenho, a fim de atuar em 

competições esportivas de alto nível de forma satisfatória; é registrado profissionalmente em 

alguma instituição, federação ou associação esportiva local ou nacional; ter a atividade 

esportiva como predominante em sua rotina, seja pelo tempo que dedica aos treinos e 
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competições, seja pela sua disposição ou o foco com o qual se dedica em comparação com 

outras atividades do seu cotidiano (ARAUJO; SCHARHAG, 2016). 

3.3.1. Critérios de inclusão  

 

Foram incluídos como participantes da pesquisa atletas de ambos os sexos, com 

idade entre 18 e 50 anos, atendidos pelo serviço dos CAEs em pós-operatório de cirurgia 

ortopédica e que tenham comprovado a devida vinculação esportiva, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo INTO,  

 

3.3.2. Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos atletas que no pós-operatório de cirurgias ortopédicas foram 

acometidos por alguma complicação clínica ou psíquica que os impossibilitassem de 

participar do estudo no período proposto para a coleta de dados. 

 

3.4. Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

Os dados foram coletados após a primeira consulta de pós-operatório, que ocorre 

entre 10 e 14 dias após o atleta já estar liberado para realizar algum movimento no membro 

operado. Nos casos em que o atleta precisava utilizar imobilização com gesso ou tala, esta 

coleta foi realizada assim que o equipamento foi retirado e o paciente foi autorizado a iniciar 

os movimentos. Durante a coleta de dados, foram utilizadas todas as medidas de prevenção 

necessárias para proteção dos participantes e da pesquisadora, dado ao transcurso, naquele 

momento, da pandemia de COVID-19.  

A seguir, apresentamos, na Figura 2, o fluxograma do atendimento, com as fases de 

coleta de dados desta pesquisa: 
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FIGURA 4: FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO E FASES DE COLETA DE DADOS. 

Fonte: Própria autora, 2021 

 

 Como explicitado na figura 2, as fases de coleta de dados desta pesquisa foram, três: 

Fase de Seleção, em que foram selecionados pacientes identificados como atletas durante o 

período de atendimento pré-operatório, através de busca ativa entre as equipes dos CAEs e em 

prontuários. Inclusão do participante após adequação aos critérios estabelecidos, realização de 
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orientações sobre a pesquisa e recolhimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Caracterização do participante por meio de um instrumento incluído no apêndice A; Fase 

Quantitativa, com a aplicação de Escala de Tampa para Cinesiofobia, traduzida e adaptada da 

Tampa Scale for Kinesiophobia (ANEXO I), em atletas atendidos nos serviço de CAEs em 

pós-operatório de cirurgia ortopédica. Nesse ponto, o avaliador devia ler a escala para o 

paciente e pedir para que o mesmo colocasse a sua resposta para cada item, seguindo a 

orientação do autor que fez a adaptação no Brasil, uma vez que algumas pessoas apresentam 

dificuldades de compreensão do texto (SIQUEIRA et al, 2007).  

 Para avaliação da ocorrência de cinesiofobia, utilizou-se a escala Tampa Scale for 

Kinesiophobia (TSK), na versão brasileira da Escala de Cinesiofobia de ETC. Essa escala 

consiste em um questionário autoadministrado, composto por 17 questões que abordam a dor 

e a intensidade dos sintomas. Os escores variam de 1 a 4 pontos, onde a resposta “discordo 

totalmente” equivale a 1 ponto; “discordo parcialmente” a 2 pontos; “concordo parcialmente” 

a 3; e “concordo totalmente” a 4. Para obter a pontuação final total, é necessário inverter os 

escores das perguntas 4, 8, 12 e 16. A pontuação final pode ser de no mínimo 17 e no máximo 

68 pontos e quanto maior a pontuação, mais cinesiofobia o paciente apresenta. De acordo com 

os resultados, cinesiofobia pode ser classificada como leve (17 a 34 pontos), moderada (35 a 

50) ou grave (51 a 68) (SIQUEIRA et al, 2007). 

Os dados obtidos através da aplicação deste instrumento foram organizados através de 

planilha elaborada pela pesquisadora no programa Excel, da Microsoft Office, e analisados 

estatisticamente. Já a Fase Qualitativa se deu após a aplicação da escala de ETC. Todos os 

atletas foram entrevistados com roteiro semiestruturado (APÊNDICE A), tendo os 

depoimentos gravados e transcritos na íntegra. Somente com os atletas que pontuaram escores 

de moderado a grave foi aplicado, dentro da entrevista, o Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo 

da Dor e Evitação do Movimento, com o objetivo de conhecer percepções, sentimentos e 

comportamentos atribuídos por estes atletas ao quadro de dor. Para uma melhor compreensão 

do participante, antes da aplicação do diagrama, este foi orientado quanto à ordem de 

respostas no Ciclo, tendo a sequência sido apontada durante a gravação. Caso o participante 

apresentasse confusão, na sequência a pesquisadora apontava o próximo item.  

 O roteiro de entrevistas continha uma questão que todos deveriam responder referente 

à atuação da equipe multiprofissional: “Como a equipe do CAE o ajudou no enfrentamento do 

Medo da Dor e Evitação do Movimento? Descreva o atendimento”. 
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A definição pelo tipo de entrevista (semiestruturada) foi considerada de acordo com o 

grau de “sistematização” das entrevistas, que podem ser estruturadas, semiestruturadas ou 

não-estruturadas (livres). Na sequência, segue definição de entrevista semiestruturada: 

 
[...] semiestruturadas ou não estruturadas (ou livres). Comparações do desempenho 

(sensibilidade e especificidade) e da confiabilidade das entrevistas determinam a 

escolha da forma apropriada de entrevista em pesquisa. As entrevistas não 

estruturadas seguem um roteiro aberto, podendo ser flexibilizadas e permitir 

exploração livre do significado de um tema pelo entrevistado. Devido ao fluxo não 

padronizado da entrevista e à possibilidade de o paciente ocultar sintomas para o 

diagnóstico [...]. Portanto, o entrevistador deve ter larga experiência clínica. Muitas 

vezes, os resultados dessas entrevistas chegam a diagnósticos discordantes, 

dificultando sua aplicação em situações de pesquisa [...]. (WANG, 2016, p. 151). 

 

 

 O Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do Movimento faz parte do 

Modelo do Medo da dor e Evitação do Movimento, composto por dois braços, um mais 

adaptativo e outro menos, ao qual corresponde este corresponde diagrama (VLAEYEN et al, 

2012), apresentado a seguir na figura 3: 

 

 

FIGURA 5: DIAGRAMA DO CICLO VICIOSO DO MEDO DA DOR E EVITAÇÃO DO MOVIMENTO. 

 

Fonte: Pain-related fear 
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  Para realizar a análise de conteúdo temático, seguimos os pressupostos de Laurence 

Bardin, sistematizados por Oliveira (2008) e organizados um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, com o objetivo de obter, por meio de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores, quantitativos ou não, que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens. Essa técnica é elaborada através das seguintes etapas: 1) Pré-análise; 2) 

Exploração do material; 3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

 Na primeira etapa, foi feita a  pré-análise e foram desenvolvidas as operações preparatórias 

para a análise, como o processo de escolha dos documentos ou definição do corpus de análise; 

formulação das hipóteses e dos objetivos da análise; e elaboração dos indicadores que 

fundamentarão a interpretação final das entrevistas. 

 Na segunda etapa, se deu a exploração do material e os dados originados foram agrupados e 

alocados em unidades, permitindo uma descrição fiel das características inerentes ao conteúdo 

expresso no texto das entrevistas. 

 Já na terceira etapa, ocorreu o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, que 

consistiu em destacar as informações fornecidas pela análise, através de uma quantificação 

simples baseada na frequência, permitindo apresentar os dados em diagramas, figuras e 

modelos, entre outros. 

 

3.5. Aspectos Éticos 
 

Foram respeitadas todas as exigências das resoluções nº 466/2012, n° 510/16 e nº 

580/18, que tratam de pesquisas envolvendo seres humanos e pesquisas na área da saúde. O 

projeto de dissertação foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense – FMUFF (ANEXO 2) sob o número 4.138.195 e pelo 

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO, sob o parecer número 

4.245.391 (ANEXO 3), seguindo o cronograma da pesquisa (APÊNDICE B). O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi oferecido aos participantes no primeiro 

momento da coleta de dados, sendo assinado por estes e pela pesquisadora responsável  

(APÊNDICE C). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e suas análises foram apresentados em quatro momentos: 1) 

Caracterização dos participantes; 2) Classificação de cinesiofobia segundo a Escala Tampa 

Scale for Kinesiophobia (TSK), na versão brasileira da Escala de Cinesiofobia de Tampa; 3) 

Compreendendo a Cinesiofobia por meio do Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e 

Evitação do Movimento; e 4) Categorias geradas a partir dos depoimentos, listadas a seguir: 

prevalece o cuidado multiprofissional amoroso; a competência das equipes; motivações que 

impulsionam a retomada da atividade esportiva.  

 

4.1 Caracterização dos participantes 
 

 

Para melhor esboçar os resultados, apresenta-se a seguir o Quadro 2, com informações 

sobre os atletas participantes da pesquisa. 

 

QUADRO 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Participante 

Sexo 

F / 

M 

Idade 

Modalida

de 

Esportiva 

Lesão / Cirurgia Escolaridade 
Ocupação/ Vínculo 

Esportivo 

E1 F 
32 

anos 
Handebol 

Lesão do Ligamento Cruzado 

Anterior / Reconstrução do LCA 

Superior 

Completo (Ed. 

Física) e pós 

Ed. Escolar 

Professora no 

SEEDUC 

E2 M 
20 

anos 
Futebol 

Lesão do Ligamento Cruzado 

Anterior / Reconstrução do LCA 

Ensino Médio 

Completo 

Desempregado desde 

12/2019 com o final 

do contrato no São 

Cristóvão F.C 

E3 F 
45 

anos 
Basquete 

Lesão do menisco medial / 

Sutura de menisco medial 

Superior 

Completo (Ed. 

Física) 

Autônomo no 

momento 

(aulas de personal 

trainer) 

E4 M 
34 

anos 
MMA 

Lesão do Menisco lateral/ 

Meniscectomia Parcial do 

menisco lateral 

Fundamental 

Incompleto 

Atleta profissional de 

MMA credenciado 

pela Equipe Nova 

União 

E5 M 
18 

anos 
Futebol 

Lesão do Ligamento Cruzado 

Anterior + canto posterolateral / 

Reconstrução Multiligamentar 

Ensino Médio 

Completo 

Jogador da Categoria 

de Base da 

Portuguesa, sem 

contrato 

E6 M 
26 

anos 
Futsal 

Lesão do Ligamento Cruzado 

Anterior +lesão menisco lateral/ 

Reconstrução do LCA e 

Meniscectomia parcial do 

Menisco Lateral 

Superior 

Completo 

(Engenheiro) 

Contratado para 

torneio de Futsal e 

trabalha com 

Engenharia 

E7 F 
30 

anos 

Triatlo e 

corrida de 

rua 

Tumor de Células Gigantes em 

rádio distal / Ressecção tumoral 

+ Centralização da ulna D 

Superior 

Incompleto 

(Ed. Física) 

Competições 

representando a 

Faculdade 
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E8 M 
20 

anos 
Basquete 

Fratura do escafoide/ 

Osteossíntese da escafoide mão 

Superior 

Incompleto 

(Economia 

nos EUA) 

Competições 

representando a 

Faculdade 

E9 M 
39 

anos 
Jiu-jitsu 

Lesão do Menisco Medial/ 

Meniscectomia parcial Menisco 

Medial 

Superior 

Incompleto 

(Ed. Física) 

Atleta Profissional e 

Professor pela 

Academia Dela Riva 

E10 M 28 anos 
Vôlei de 

Praia 

Lesão manguito rotador com ruptura 
parcial do tendão supraespinhal do 

ombro / Tenodese subpeitoral do cabo 
longo do bíceps e reparo de lesão do 

manguito rotador 

Superior 
Completo 

(Ed. Física) 

Atleta Profissional e 
Professor pelo Instituto 

Evokar 

E11 F 21 anos Jiu-jitsu 
Luxação acromioclavicular/ Tratamento 

Cirúrgico para Luxação Acromioclavicular 
+ Retirada de Fio de Kirchner 

Ensino Médio 
Completo 

Atleta Profissional pela GF 
Tean/Fallet 

E12 M 25 anos MMA 
Luxação acromioclavicular /Tratamento 

Cirúrgico para Luxação Acromioclavicular 
+ Retirada de Fio de Kirchner 

Ensino Médio 
Completo 

Atleta profissional de MMA 
credenciado pela Ari Light 

Fonte: Própria autora. 

 

O conjunto de participantes foi composto por 12 atletas que passaram por cirurgia 

ortopédica, sendo atendidos por profissionais de saúde nos serviços do CAE. Desses atletas, 

cinco são do sexo masculino e três do sexo feminino, com faixa etária entre 18 a 45 anos. 

Dentre as modalidades esportivas praticadas pelos atletas, temos artes marciais mistas (MMA) 

(2), futebol (2), basquete (2), jiu-jitsu (2) corrida/triatlo (1), futsal (1), handebol (1) e vôlei de 

praia (1), resultando em um maior número de participantes de esportes coletivos (7), em 

comparação aos participantes de esportes individuais (5).  

As lesões musculoesqueléticas ocorridas que necessitaram de intervenção cirúrgica 

foram: lesões no joelho articulares, meniscos, ruptura de ligamentos (ligamento cruzado 

anterior e canto póstero lateral) com 58%, lesões no ombro luxação acromioclavicular (LAC) 

e manguito rotador, com 25%, e lesões em mão e punho com lesão óssea como fratura de 

escafoide e fratura patológica no rádio com 17%.  

Entre os complexos musculoesqueléticos com maior incidência de lesão oriunda de 

práticas esportivas estão o joelho e o ombro. As lesões com mais recorrência são as lesões de 

meniscos e as ligamentares, com destaque para os ligamentos cruzado anterior, o ligamento 

colateral medial e as afecções femoropatelares e do mecanismo extensor (COHEN et al, 

2013). 

A lesão do manguito rotador apresenta maior ocorrência em esportes de arremesso, 

como no vôlei, handebol e tênis, acarretando no sobrecarregamento das estruturas cápsulo-

ligamentares. Já as luxações acromioclaviculares estão associadas aos esportes de contato, 

sendo lesões predominantes em atletas jovens do sexo masculino (EJNISMAN et al, 2013).  
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As lesões na mão e punho ocorrem com frequência de 3% a 9% em praticantes de 

alguns esportes nos quais se usa muito os membros superiores – seja diretamente, como no 

basquete e na ginástica, seja indiretamente, como no tênis e outros esportes em que ocorre o 

uso de raquetes e materiais acessórios. Os ossos mais afetados são falanges, metacarpo, 

escafoide, hamato e rádio distal (CAPORRINO et al, 2013). 

O estudo realizado por Nunes et al (2017) envolveu atletas de 44 modalidades 

diferentes, que haviam sido avaliados e tratados. O resultado principal mostrou que a 

modalidade esportiva que apresentou a maior incidência de lesões foi o futebol, seguido pelo 

futebol de salão (esporte do qual o futsal é oriundo) e pelo atletismo. Quanto aos tipos de 

lesões, as articulares foram as mais frequentes, afetando principalmente joelhos e tornozelos, 

sendo a entorse de tornozelo a lesão mais comum. Em nosso estudo, não obtivemos 

participantes com lesões no tornozelo durante o período de coleta de dados, porém alguns dos 

pacientes atendidos antes da fase de coleta apresentaram estas lesões.  

 Goes et al (2020), em outro estudo realizado no Brasil, envolvendo 627 atletas de 

rugby, futebol, esportes de lutas, handebol e polo aquático, com média de idade de 25,6 anos e 

maioria do sexo masculino (60%), aponta que a idade avançada foi associada a tendinopatia e 

lesões musculares e articulares, independente do grupo esportivo, com risco aumentado, 

aproximadamente, entre 4 a 5 vezes para atletas com idade ≥ 30 anos. Em nosso estudo, 

temos a média de idade de 26 anos, com 66,66% dos participantes do sexo masculino e 42% 

dos atletas com idade ≥ 30 anos, apresentando, assim, um risco maior de acometimento 

por lesões.  

Em um estudo nacional de prevalência de lesões em atletas de jiu-jitsu, apontou-se a 

predominância de lesões no joelho e ombro. O estudo também mostrou que entre os 

praticantes com níveis competitivos avançados as lesões traumáticas têm maior ocorrência no 

decorrer de competições. Já entre os atletas iniciantes elas acontecem durante os treinamentos 

(SILVA; JUNIOR et al, 2018). O jiu-jitsu brasileiro é um dos esportes de combate que 

apresentou aumento na popularidade, devido sua inclusão no MMA. A partir disso, seus 

praticantes começaram a utilizar as técnicas de solo do jiu-jitsu para complementar os 

treinamentos, aplicando-as durante eventos esportivos (ANDREATO et al, 2012). Ressalta-se 

que 1/3 dos participantes deste estudo praticam jiu-jitsu e MMA, apresentando lesões nos 

meniscos dos joelhos e luxação acromioclavicular em ombros.  
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Assim, como apontado em outros estudos realizados com atletas atendidos em serviços 

públicos, notamos uma baixa queixa de lesões musculares, apesar destas serem apontadas pela 

literatura como as maiores causas de afastamento do esporte, mesmo que por períodos mais 

curtos (NUNES et al, 2017). Podemos inferir que como algumas das lesões musculares são 

tratadas mais facilmente em clínicas de fisioterapia e reabilitação e dificilmente evoluem para 

tratamento cirúrgico, o sistema de regulação vigente acaba direcionando os pedidos de 

atendimento para o nível de atenção secundário.  

Com relação à escolaridade, a maioria dos participantes da pesquisa possui pelo menos 

o nível médio completo, sendo que apenas um participante tem o nível fundamental 

incompleto. Além disso, 7 atletas iniciaram a graduação de nível superior ou já a concluíram. 

Entre as graduações cursadas, destaca-se a educação física. Dois participantes relataram que 

custeiam a sua formação universitária através de bolsa de estudo para atleta, ganha por 

representarem a instituição em torneios e competições. O custeio da formação de jovens 

atletas que representam suas instituições de ensino, tanto no âmbito escolar e universitário, 

vem crescendo tanto em nosso país como em outras nações. Um bom exemplo disso são os 

Estados Unidos, nos quais um dos participantes relata estudar, com bolsa de estudo. Alguns 

participantes vivenciam a carreira esportiva como competidores e treinadores.  

Foram captadas informações adicionais do prontuário dos atletas participantes do 

estudo. Os dados seguem no Quadro 2, na sequência: 

 

Quadro 3: Perfil Sociodemográfico Atletas Participantes do Estudo, de Acordo com dos 

secundários Extraídos do Portuários, 2021 

 

Cor da pele Estado civil Religião Renda individual 

Branca – 5 Solteiros - 8 Evangélica -5 Sem renda – 1 

Preta - 6 União estável / 

casados - 4 

Católica - 2 até 1 Salário Mínimo - 2 

Parda - 1  Espírita - 2 Entre 1 e 3 salários - 5 

Fonte: Prontuários de pacientes do CAE/INTO. 2021 

 

Entre os participantes, havia o predomínio de trabalho autônomo e apenas cinco 

assalariados. Outros quatro relataram que, durante a coleta de dados, estavam sem vínculo 

esportivo, devido ao término do contrato após a lesão. 

4.2. Classificação de Cinesiofobia segundo a Escala Tampa Scale for Kinesiophobia 

(TSK), na versão brasileira da Escala de Cinesiofobia de Tampa 
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Abaixo, apresentamos a Tabela 1, com os resultados do levantamento do escore ETC 

dos participantes. Em seguida, apresentamos o Quadro 3, onde consta a pontuação dos 

participantes em cada dos itens ETC.  

 

TABELA 1: PONTUAÇÃO DE CADA PARTICIPANTE DE ACORDO COM SEU ESCORE ETC E 

CLASSIFICAÇÃO. 

 
Nº Participante Escore ETC Classificação 

E1 37 Moderado 

E2 37 Moderado 

E3 51 Grave 

E4 28 Leve 

E5 40 Moderado 

E6 24 Leve 

E7 29 Leve 

E8 40 Moderado 

E9 39 Moderado  

E10 41 Moderado 

E11 36 Moderado 

E12 33 Leve 

Fonte: Própria autora, 2021. 

 

Quadro 4: Pontuação de cada participante de acordo com cada item de ETC 

Itens de 

ETC 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Média da pontuação por 

itens 

1 1 3 4 2 3 1 2 1 1 2 4 1 2,08 

2 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1,67 

3 1 1 4 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1,75 

4 1 1 4 3 4 1 2 1 1 2 4 1 2,08 

5 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1,50 

6 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1,42 

7 3 4 4 2 4 1 1 4 4 3 2 2 2,83 

8 3 4 1 2 1 2 2 3 4 1 1 2 2,17 

9 3 4 3 2 4 1 4 4 2 4 4 1 3,00* 

10 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 3,50* 

11 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 1 4 1,83 

12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1,25 

13 4 4 4 1 3 1 2 4 4 4 4 3 3,17* 

14 4 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1,67 

15 3 1 4 1 1 1 2 1 2 3 1 4 2,00 

16 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2,17 
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17 2 2 4 1 4 1 1 1 2 3 2 3 2,17 

TOTAL 37 37 51 28 40 24 29 40 39 41 36 33  

Fonte: Própria autora, 2021 
*
Os itens com maiores pontuações atribuídas pelos entrevistados.  

 

Ao analisarmos os dados, obtivemos que a média de ocorrência de cinesiofobia nos 

participantes é de 36,25 e a mediana 37, ambas classificadas dentro do escore moderado, que 

varia entre 35 e 50 (TROCOLI; BOTELHO, 2016).  Nota-se as seguintes porcentagens por 

escore: 58,33% moderado, 33,33% leve e 8,33% grave. Sendo assim, 66,66% dos 

participantes apresentam escore classificado entre moderado e grave, necessitando de 

assistência multiprofissional para tratar o quadro cinesiofóbico.  

O medo do movimento é evidenciado em vários estudos com a aplicação do 

instrumento de ETC em pacientes com doenças crônicas, como fibromialgia com escore de 

46,93 (LORENTE; STEFANI; MARTINS, 2012) e dor lombar com escore de 46 (SILVA; 

MARTINS, 2014). Geralmente, a população idosa é a mais acometida, pois com o avanço da 

idade a ocorrência de doenças crônicas e incapacitantes aumenta (SILVA; ABREU; 

SUASSUNA, 2016) neste estudo com escore de 45,83. Dentre as pesquisas apresentadas, 

nota-se que a média dos escores é próxima e, apesar de estarem mais altas que a média 

apresentada pelos atletas desta pesquisa, também se enquadram na classificação de moderado. 

Estudo realizado por BAEZ et al (2019) com 40 participantes em tratamento pós-

operatório de cirurgia no joelho, no qual todos foram submetidos ao procedimento de 

Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior – associado ou não com outras cirurgias no 

mesmo local – apontou que vinte e cinco participantes (62%), não retornaram ao esporte e 

que, além disso, os indivíduos com níveis elevados de cinesiofobia autorreferida apresentaram 

17% menos chances de retornar ao esporte.  

Os itens com mais pontuações atribuídas foram: 9) “Tenho medo que eu possa me 

machucar acidentalmente” – média 3,0; 10) “A atitude mais segura que posso tomar para 

prevenir a piora da minha dor é simplesmente ser cuidadoso para não fazer nenhum 

movimento desnecessário” – média 3,50; e 13) “A dor me avisa quando parar o exercício para 

que eu não me machuque” – média 3,17. 

Assim, a maioria respondeu que concordava parcial ou totalmente, diferente do 

resultado encontrado por Siqueira et al (2007), que em seu estudo – com validação da escala 

ETC para o português – apresenta que, com relação ao item 10, houve maior probabilidade de 

resposta "discordo totalmente". 
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Ao analisar os resultados obtidos na identificação do quadro cinesiofóbico e as 

avaliações do quadro álgico contidas em prontuário no dia da coleta de dados, foi possível 

notar que em seis casos não há menção à dor sendo que nos outros os profissionais que 

atenderam os pacientes descrevem: “sem dor ou sem queixas álgicas”. A falta de informação 

sobre queixas álgicas e outras notificações nos prontuários pode dificultar a reavaliação de um 

paciente por outro profissional da mesma área e a complementariedade da assistência 

multiprofissional (MENESES et al, 2015).  

Durante a coleta de dados, apenas a participante com escore grave (E3) mencionou 

estar com sensação dolorosa, fazendo a relação da dor com a manipulação realizada na 

avaliação médica e afirmando que ao término da coleta de dados o incômodo doloroso 

melhorou, sendo oferecida a possibilidade de um encaminhamento para reavaliação da queixa 

álgica, que, no entanto, a mesma não julgou necessário.  

Reforçando a relevância de ações de promoção da saúde e de cuidado, ao término da 

coleta de dados todos os atletas foram orientados sobre possíveis dúvidas com relação ao 

tratamento e incentivados a seguir as condutas estabelecidas pela equipe. Também foi 

enfatizada a importância de buscarem atendimento profissional quando houvesse necessidade. 

Os participantes com escore moderado e grave foram orientados pela pesquisadora a fazerem 

atendimento psicológico, através de encaminhamento para a equipe de psicologia de 

referência. A participante com escore grave foi acompanhada durante as próximas consultas 

médicas, tendo uma boa evolução no decorrer do processo de reabilitação.  

A não associação entre a relação dos quadros álgicos e cinesiofóbicos também foi 

encontrada em outros estudos com pacientes com dor crônica (SILVA; ABREU; 

SUASSUNA, 2016) e com atletas (BAEZ et al, 2019), demonstrando que as crenças e 

disfunções fisiológicas podem ser independentes. 

 

4.3 Compreendendo a Cinesiofobia por meio do Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da 

Dor e Evitação do Movimento  

 

A seguir, apresentamos o Quadro 3, com o conjunto de respostas dos participantes – 

relacionados ao Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor – que correspondem a Atividade 

que gera dor; Pensamento; Sentimento; Comportamento; e Consequência. Logo após, 

apresentamos também a Figura 5, com as respostas que prevaleceram. Responderam ao ciclo 
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apenas os participantes com classificação moderada e grave na aplicação da ETC. Vale 

salientar que alguns participantes atribuíram mais de uma atividade que gera dor, sendo 

apresentadas separadamente.  

 

QUADRO 5 - NARRATIVAS DOS PARTICIPANTES AO DIAGRAMA DO CICLO VICIOSO DO MEDO DA 

DOR COM CLASSIFICAÇÃO DE MODERADO E GRAVE 

 
Nº 

Participante 

Atividade Pensamento Sentimento Comportamento Consequência 

E1 Quando o 

fisioterapeuta faz 

a flexão do joelho 

em decúbito 

dorsal e aí ele 

flexiona e vai até 

o limite do 

movimento e aí 

eu sinto dor 

normal de rigidez 

né e aí nesse 

tempo ele conta 

10 segundos aí 

manda eu relaxar 

e depois ele força 

mais um pouco e 

aí, aí dói, 

Mas o meu 

pensamento é 

que tá doendo, 

mas faz parte do 

trabalho e eu 

fico tranquila.  

 

Bem 

tranquila 

quanto a isso. 

Meu 

comportamento é 

pensar para acabar 

logo, mas eu 

continuo ali 

tentando fazendo o 

que ele pede.  

 

As consequências 

eu acredito que haja 

uma melhora na 

questão da 

amplitude de 

movimento “. 

E1 Eu sinto um 

pouco de dor um 

pouco, com 

relação ao 

cansaço de um 

dia inteiro. É 

todos os dias eu 

faço a questão 

dos exercícios de 

fisioterapia e aí as 

tarefas do dia a 

dia e chega no 

final do dia e eu 

sinto um pouco 

de cansaço e dor 

no joelho 

E aí meu 

pensamento é 

que isso também 

é normal faz 

parte do 

processo não 

tenho medo 

quanto a isso 

E o 

sentimento é 

que eu 

preciso 

colocar ele 

um 

pouquinho 

para relaxar e 

colocar gelo 

para dar uma 

relaxada 

mesmo nele 

 

(participante 

incluiu sentimento 

e comportamento 

juntos) 

e no dia seguinte já 

tá tudo certo... já 

melhorou...  

E2 É rara né faço na 

fisioterapia 

movimento que é 

para pegar o arco 

da perna, o mais 

doloroso. 

O que eu penso 

aqui é que com a 

dor na minha 

cabeça tá que eu 

tenho que 

recuperar ela é 

mais fácil de eu 

pegar o arco o 

mais rápido 

possível para eu 

fazer o meu 

esporte o mais 

rápido possível.  

O sentimento 

é de 

ultrapassar 

sempre a dor 

para melhorar 

o mais rápido 

possível 

também. 

O comportamento 

eu não eu não sei, 

mas não é nada 

negativo é sempre 

coisa boa.  

A consequência é 

uma dor que logo 

vai da melhoria né 

para pegar o arco e 

as coisas mais 

confortáveis 

possíveis.  
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E3 É agachamento 

com a bola,  

O meu 

pensamento é se 

eu agachar meu 

joelho vai 

estourar de novo 

 e o meu 

maior 

sentimento é 

a 

insegurança, 

muito 

insegura.  

Meu 

comportamento eu 

não fiz o exercício 

e eu não pude 

treinar para 

melhorar o 

exercício  

E me sinto insegura 

ainda é isso.  

E3 Subir um 

legalzinho,  

Pensamento é 

não conseguir 

subir escada pela 

dor  

 e sentimento 

a perna 

tremeu tanto 

que tive que 

usar a outra,  

 Mudei de perna 

tive que pedir 

ajuda,  

Consequência não 

consegui sair do 

lugar de jeito 

nenhum. 

E3 Varrendo a casa   O meu maior 

pensamento é 

saber o lado que 

não vai me gerar 

dor 

e sentimento 

nunca fazer 

isso (atleta 

ri), nunca 

girar,  

 Meu 

comportamento 

buscar outro 

movimento que não 

me cause a dor  

E minha maior 

consequência é não 

treinar o lado que 

eu to ruim ainda 

que to operada. 

E3 Pegando um 

ônibus,  

meu pensamento 

é não posso pisar 

com a perna, 

sentimento 

doi antes de 

pisar (atleta 

ri),  

Não piso eu uso a 

outra perna sempre 

medo,  

A maior 

consequência é que 

eu tenho muito 

medo de usar a 

perna. 

E5 Atividade dor, 

sinto mais quando 

eu faço 

fisioterapia,  

pensamento 

tenho medo de 

cair e me 

machucar de 

novo,  

sentimentos 

eu não tenho,  

Comportamento eu 

sinto mais com 

medo de se 

machucar eu fico 

mais quieto, 

Consequências eu 

tenho .. eu não 

consigo pensar 

nisso aí ... são 

consequência eu 

tenho medo de 

operar de novo. 

E8 Uma das 

atividades que eu 

sinto dor são é 

quando eu estou 

indo dormir eu 

faço um banho de 

submersão para 

aliviar a dor, 

mesmo assim 

quando eu acordo 

eu sinto algumas 

dores 

 e o pensamento 

que eu tenho é 

que isso poderia 

ser para sempre  

e eu sinto que 

eu fico triste 

também 

quando 

acontece esse 

excesso, 

excesso as 

dores  

E eu me comporto 

sempre é bem triste 

e fico pensando 

futuramente se isso 

vai ocorrer 

normalmente ou vai 

melhorar ou piorar.  

A consequência é 

que eu tento fazer 

com a fisioterapia 

vê que tomara que 

melhore essas dores 

e que isso mude.  

E8 Então uma 

atividade assim, 

que eu senti dor é 

assim foi quando 

eu estava 

quicando a bola e 

acabei esbarrando 

com ela no meu 

braço que eu fiz a 

É eu senti que 

futuramente isso 

poderia rolar 

alguma lesão ou 

pode ser é que eu 

tenha algum 

problema mental 

que ocorra que 

toda hora que 

e o 

sentimento 

que eu tenho 

é que isso 

melhore 

porque um 

dos esportes 

que eu mais 

amo seria 

Eu sempre me 

comporto evitando 

que quer e tomado 

bastante cuidado no 

meu braço direito 

pós operatório  

E sempre tem que ... 

esqueço 
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pós cirurgia e 

senti uma dor.  

bater na bola no 

meu braço eu 

sinta essa dor de 

novo 

basquete e 

tomara que 

isso mude ao 

longo do 

tempo e  

E9 Só fazer a prática 

de fazer a guarda 

na hora da luta,  

 

É pensamento eu 

tenho 

pensamento que 

tipo é quando eu 

vou conseguir 

executar o 

movimento por 

causa da dor é 

realizar o 

movimento  

 

O sentimento 

é será que 

isso vai me 

atrapalhar no 

campeonato? 

na hora H ali 

que precisa 

realizar 

aquela força a 

mais que tem 

que fazer, 

 

Comportamento é 

nunca desistir é 

nunca colocar isso 

acima de mim ...  

 

Consequência eu sei 

que eu posso a 

gravidade da lesão, 

agravar mais a 

lesão.  

 

E9 Minhas dores na 

atividade quando 

faço a 

musculação 

principalmente na 

cadeira extensora 

e adutora também 

de abrir e fechar 

também sinto 

incomodo, 

 

 

 

Pensamento é se 

eu vou conseguir 

se eu vou voltar 

100% e isso vem 

na minha mente 

 

 

É o 

sentimento é 

sempre esse 

de vitória 

quero sempre 

ser campeão e 

fico pensando 

se isso vai me 

atrapalhar por 

muito tempo 

quero 

melhorar, 

O comportamento é 

manter sempre 

ativo igual eu falei 

para poder estar 

com o corpo 

sempre forte,  

 

 

 

 

 

É a consequência eu 

sei que isso pode 

gravar minha lesão. 

 

 

 

 

 

E10 Atividade sinto 

dor não é isso...é 

quando eu estou 

dormindo, 

quando estou 

dormindo em 

posições muito 

tempo sinto dor, 

O pensamento é 

penso que faz 

parte do 

processo, 

sentimento 

incomodado, 

Me sinto 

incomodado é 

isso me sinto 

bastante 

incomodado,  

Comportamento... 

comportamento eu 

tento manter e 

mudar de posição e 

tudo mais, mas 

nesse processo me 

mantenho calmo e 

espero a dor passar,  

Consequência 

muitas das vezes eu 

tenho que levantar 

para essa dor sanar 

e é isso. 

E11 

Andar 

Não tem 

pensamento eu 

ando e começa a 

doer 

Sentimento é 

de dor,  

Comportamento é 

parar  

E a consequência 

não sei não  

E11 

É receber toque 

Penso que vai 

me machucar 

Sentimento a 

agonia 

 Fico desesperada 

muito 

Consequência eu 

fico nervosa  
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FIGURA 6 - DIAGRAMA DO CICLO VICIOSO DO MEDO DA DOR E EVITAÇÃO DO MOVIMENTO 

COM AS RESPOSTAS QUE PREVALECEM. 

 

Fonte: Adaptado pela autora, 2021. 

 

O Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do Movimento, utilizado 

acima, faz parte do Modelo do Medo da Dor e Evitação do Movimento, que é composto por 

dois braços, um mais adaptativo e outro menos, correspondendo à sua parte mal adaptativa. 

Após a vivência de uma experiência dolorosa, pensamentos negativos e catastróficos levam a 

sentimentos e comportamentos de evitação de movimento. Esses comportamentos de 

evitação, com o passar do tempo, levam o indivíduo a uma diminuição de atividades antes 

realizadas e a quadros de incapacidade (VLAEYEN et al, 2012). 

Com a aplicação do Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do 

Movimento, ficou evidenciado que, em relação às Atividades que geram dor, foram mais 

citadas a ocorrência de dor em exercícios na prática de reabilitação com o fisioterapeuta e o 
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terapeuta ocupacional e nas Atividades Vida Diária (AVD), relacionadas a tarefas do lar; em 

relação ao Pensamento/Sentimento, prevaleceu o temor de que possa ocorrer nova lesão, o 

que traz os sentimentos de dor, medo e insegurança; quanto ao Comportamento, os 

participantes relataram alternância de uso de membros e evitação de movimentar o local 

operado; na categoria Consequência, prevalece a certeza na melhora da dor e retorno do 

movimento, apesar do receio de alguns participantes de uma nova lesão.  

Durante as entrevistas baseadas no Diagrama, a maioria dos participantes, em alguns 

momentos, apresentou dificuldades para diferenciar “Pensamento e Sentimento” havendo 

como resposta “não saber qual o sentimento atribuído”. Já outros apresentavam contrariedade 

ao relacionar seus comportamentos com as suas possíveis consequências. Cabe ressaltar que 

uma pequena parcela de participantes do estudo relatou tensão ao realizar determinado 

movimento. 

Em algumas lesões agudas a dor tende a desaparecer em poucas semanas, quando 

realizado tratamento adequado e com o repouso, ou seja, com a não utilização do membro 

lesionado. No entanto, em outros casos as emoções relacionadas às questões álgicas fazem 

com que o indivíduo apresente medo e angústia, além de ansiedade pela cura de sua dor, 

iniciando interpretações catastróficas a respeito da situação salutar que seu corpo apresenta 

(VLAEYEN et al, 2018). Com o passar do tempo e a persistência do quadro álgico, a dor 

pode se tornar crônica, se relacionada com alguma patologia. Com isso, os indivíduos com 

dificuldades de adaptação tendem a “catastrofizar” a situação na qual estão entrelaçadas suas 

queixas de dor.  

O conceito de catastrofização foi adotado por Albert Ellis e, posteriormente, utilizado 

por Aaron Beck para discorrer sobre o estilo cognitivo mal-adaptativo atribuído a pacientes 

com ansiedade e transtornos depressivos, podendo ser definido como o ato de prever 

irracionalmente, de forma negativa, eventos futuros. A má adaptação à dor está relacionada às 

sensações e emoções negativamente exageradas ocorridas durante a estimulação dolorosa ou a 

antecipação cognitiva da memória dolorosa (QUARTANA et al, 2009).  

O indivíduo que vivencia a catastrofização pode apresentar maiores chances de evitar 

determinados movimentos e ações, por medo de lesionar-se novamente. Alguns atletas, 

durante o período de tratamento de lesões esportivas, tendem a realizar algumas estratégias 

para fugir da dor, como alternância de uso de membros e a evitação de movimentar o local 

operado, quando não recomendado pela equipe multiprofissional que o atende. Esses 
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pacientes podem apresentar dificuldades em seu processo de reabilitação, com prejuízo 

cinético e demora para voltar aos treinos e competições (HSU et al, 2017).  

Em seu estudo com 12 atletas com um ano ou mais de pós-operatório de reconstrução 

do ligamento cruzado anterior (RLCA), Burland (2018) aponta que a escolha de voltar a 

praticar esporte, na grande maioria das vezes e independentemente da função física, é 

influenciada por fatores psicossociais, como hesitação, falta de confiança e medo de novas 

lesões, todas diretamente relacionadas à função do joelho. Além destes fatores, foram 

destacadas as mudanças de prioridades para o atleta ou expectativas relacionadas ao futuro. 

Importante destacar que todos os fatores associados à dificuldade em retornar ao esporte 

devem ser trabalhados antes e depois da cirurgia, durante o processo de reabilitação 

envolvendo o paciente e a equipe multiprofissional. 

Sendo assim, o conhecimento do manejo da dor pela equipe multiprofissional é de 

suma importância, pois questões culturais, práticas empíricas e de cunho pessoal podem 

acarretar aspectos negativos na avaliação e assistência do fenômeno doloroso (RIBEIRO et al, 

2015).  

 

4.4. Categorias geradas a partir dos depoimentos dos participantes 

 

No Quadro 4, a seguir, apresentamos o conjunto de respostas dos participantes em 

relação à questão desencadeadora: “Como a equipe do CAE o ajudou no enfrentamento do 

Medo da Dor e Evitação do Movimento? Descreva o atendimento.” 

 

QUADRO 6:CATEGORIAS FORMADAS A PARTIR DAS UNIDADES DE SIGNIFICADOS E OS 

FRAGMENTOS DOS DISCURSOS. 

 

 

 
Categorias Unidades de Significados Fragmentos dos Discursos 

 

Prevalece o cuidado 

multiprofissional 

amoroso 

Cuidado humano (5) 

 

 

 

 

 

 

 

A equipe médica foi para mim foi muito legal ter 

feito a cirurgia, assim quando foi consultando eles 

vão perguntando, (E3) 

no início eu não conseguia nem movimentar o 

joelho, mas eu já saí da sala de cirurgia com o 

fisioterapeuta do meu lado me chamando para 

fazer os exercícios meu joelho doía naquele 

momento, mas ele disse que era para o meu bem 

então desde o início (E4) 

Gostei bastante do atendimento, do cuidado de 

todos no hospital INTO, eles me trataram super 
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bem, com muito amor e aqui tive boas amizades 

aqui (E8) 

 

então toda a seriedade, todo o comprometimento e 

toda a proatividade dos médicos e todos que 

trabalham aqui dentro do hospital me trazem está 

segurança para que eu possa e continue fazendo o 

trabalho que precisa ser feito (E10) 

sempre atentos sempre preocupados. (E11)  

Atenção dos profissionais (4) 

 

Toda a equipe médica que que me atendeu foi 

super atenciosa em todos os detalhes desde o início 

na questão do atendimento dos questionários que 

eu precisei responder é todos sempre perguntavam 

qual era o joelho o que tinha acontecido (E1) 

Os médicos foram muito atenciosos no meu caso 

né (E3) 

... enfermeira muito atenciosa que me ajudou 

desde de o início que me ligou né para perguntar 

como eu estava, todos os médicos que me 

atenderam e inclusive até na sala de cirurgia foram 

bem atenciosos comigo até o momento agora da 

recuperação está sendo ainda bastante 

atenciosos(E4) 

Eles foram muito atentos comigo a todo o 

momento, vendo se estava com dor, vendo como 

estava (E11) 

Incentivo ao autocuidado (6) 

 

 

 

eu fiz a fisioterapia em casa que ele me passou e 

me ajudou bastante (E4). 

conhecimento também aprendi bastante coisas é 

aaa esqueci agora ... cirurgia e também anatomia 

também e o estudo da anatomia (E8) 

também falando que eu tenho que praticar em casa 

também os exercícios que ela me passou e fazer 

isso constantemente que quanto mais eu exercícios 

que eu faço melhor seria minha recuperação. (E8) 

e no dia que eu tive alta veio a fisioterapeuta e me 

mostrou os exercícios que eu tenho que fazer em 

casa, ela até me falou brincou que eu não tenho 

que fazer ficar tomando aquele choquinho e fazer 

os exercícios (E9) 

e o trabalho dentro de casa no meu caso vem sendo 

feito da maneira que ele pede (E10) 

eu fui seguindo direito o que eles me falaram, sem 

fazer esforço, tomar todos os cuidados usando a 

tipoia nos momentos que tinha que usar a tipoia e 

passando o gelo para ajudar a calcificar e comendo 

as coisas necessária certas para não piorar (E12) 

A competência técnica-

assistencial da equipe 

 

Segurança relacionada ao 

Eles não entendiam muito o que me parecia era 

isso que eles não entendiam muito bem se 

realmente estava solto, mas aí eles falaram que ia 
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multiprofissional tratamento (6) 

 

 

 

 

 

fazer artroscopia e lá a gente vai ver exatamente o 

que seu joelho tem e que precisa ser feito vai ser 

feito] ... [Por isso até que eu consegui fazer muito 

mais do que eu poderia. Achei perfeito gostei 

muito que ele acabou descobrindo exatamente o 

que houve (E1) 

Lembro que assim que eu operei todo pessoal 

assim que eu operei não senti as pernas fiquei um 

pouco nervoso aí todo mundo veio me acalmou 

veio o psicólogo e todo mundo me ajudou bastante 

no caso me confortou bastante nesse momento de 

fúria de não sentir a minha perna e ficou bem 

tranquilo depois que todo mundo me ajudou e me 

explicou aí ficou de boa. (E2).  

Foi muito importante por conta de todo o trabalho 

psicológico tanto no pré quanto no pós-operatório 

(E6) 

Me senti segura durante todo o processo. É sem 

grandes traumas psicológicos. (E7) 

Por todo o suporte é e principalmente na parte 

psicológica que teve bastante conversa e os 

médicos também no dia que eu operei (E9) 

A todo o trabalho a questão da dor é me ajuda 

muito quando o médico passa essa segurança, essa 

seriedade que o trabalho está sendo feito dá 

maneira que tem que ser e passa um uma a como 

eu posso explicar alguma instrução do que tem que 

fazer e do que não pode fazer (E10) 

Satisfação do atendimento (9) 

 

Muito agradecida (E1) 

Tá ajudou bastante (E2) 

achei que foi rápido também quando me chamaram 

foi bastante rápido achei que ia ficar muito tempo 

esperando, o pessoal fala “a você fica dois ou três 

anos esperando lá na fila” foi isso uma coisa muito 

rápida. Eu gostei demais eu fui muito bem 

atendida pelos médicos, muito bem atendida 

mesmo e pelos enfermeiros também... (E3) 

Então eu particularmente gostei muito do 

atendimento desde de o inicio né]...[Então eu 

particularmente gostei muito do atendimento desde 

de o inicio né, (E4) 

E só tenho a agradecer por todo o trabalho que foi 

desenvolvido até então. (E6) 

No geral assim foi bem rápido o atendimento(E7) 

Então sobre o apoio da equipe queria deixar aqui a 

gratidão (E9) 

não tenho do que reclamar e agradecer todos desde 

o início, sempre fui muito bem atendido aqui (E10) 
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É eu tive um atendimento muito bom(E11) 

Orientação sobre o tratamento (3) 

 

Também assim o fisioterapeuta que foi lá a 

primeira vez eu não lembro o nome dele, mas ele 

foi lá me atendeu me deu os exercícios o que era 

para ser feito e eu achei que eu fui muito bem 
atendida, muito bem mesmo de verdade (E3) 

A equipe me ajudou trazendo segurança em todas 

as perguntas que eu faço a exemplificando a dando 

suporte necessário que eu precisava naquele 

momento é sempre com seriedade e disposto a 

ajudar (E10) 

Falaram para mim não fazer muito movimento 

ficar seguir direitinho as regras que ia não que ia 

voltar muito melhor para as minhas atividades né e 

tomar todos os cuidados necessários, comer, os 

remédios né que ele me passou se eu sentir dor que 

é o tramal ou a dipirona, (E12) 

A motivação que 

impulsiona a superação 

 

 

 

Motivação para a superação (4) 

 

 

 

A doutora (Nome da Terapeuta Ocupacional) me 

ajudou bastante a enfrentar as dores e também 

motivar ala no futuro (E8) 

Agora é foco, força e fé vamos ser campeão. (E9) 

E que eu possa sair melhor para que eu possa me 

recuperar desta cirurgia(E10) 

A minha recuperação né que só dependeria de mim 

e meus esforços que tenho feito. (E12) 

Superação da Dor (5) Não sinto dor só desconforto para pegar o arco 

mesmo mais nada nada muito sério uma dor que é 

suportável dá para superar de boa. (E2) 

A minha dor do joelho vem melhorando bastante] 

... [A dor ela não quer dizer só que você está 

lecionado ela também está te ajudando no processo 

da cura do seu joelho, você sente dor fazendo o 

exercício, mas aquela dor é para você ser 

curado(E4) 

E hoje graças a Deus não sinto dor e não tenho 

medo de fazer praticamente nada graças a Deus 

estou indo muito bem no pós-operatório e da 

forma como isso está acontecendo (E6) 

Então a dor passa a ser algo natural do tratamento 

que não me deixa ficar preocupado com essa 

situação visto que eu estou no período de 

recuperação de uma cirurgia, (E10) 

É não senti muita dor, porque eles me passaram 

alguns remédios e também não senti dor,] ... 

[graças a Deus eu não senti dor nenhuma (E12) 

Retorno ao esporte (1) A equipe me atendeu muito bem, está me ajudando 

a voltar para o esporte. (E5) 
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4.5. Categorias de análise baseadas nos depoimentos 

 

 

Ao serem questionados sobre como a equipe do CAE os ajudou no enfrentamento do 

Medo da Dor e Evitação do Movimento, os participantes do estudo se expressaram de várias 

formas, que geraram as seguintes categorias: prevalece o cuidado multiprofissional; a 

competência das equipes; motivações que impulsionam a retomada da atividade esportiva. 

 

4.5.1 CATEGORIA 1: Prevalece o cuidado multiprofissional amoroso 

 

Durante as entrevistas, os pacientes relataram como são atendidos pela equipe 

multiprofissional do CAE, salientando o cuidado humano ofertado e o entendimento feito 

com cuidado amoroso, por parte de todos. Prevalece a atenção e o incentivo ao autocuidado, 

recebido desde o início do tratamento, como pode ser percebido nos trechos transcritos a 

seguir: 

A equipe médica foi para mim foi muito legal ter feito a cirurgia, assim quando foi 

consultando eles vão perguntando”. (E3); “Gostei bastante do atendimento, do 

cuidado de todos no hospital INTO, eles me trataram super bem, com muito amor e 

aqui tive boas amizades aqui. (E8) 

 

Então toda a seriedade, todo o comprometimento e toda a proatividade dos médicos 

e todos que trabalham aqui dentro do hospital me trazem está segurança para que 

eu possa e continue fazendo o trabalho que precisa ser feito. (E10) 

 

O cuidado humano amoroso se concebe como uma relação intersubjetiva entre a(o) 

enfermeira(o) e a pessoa sadia ou enferma, no qual se dá e se recebe amor e se demonstra 

preocupação e interesse, respeito, compreensão e responsabilidade, de maneira recíproca. No 

campo da saúde, este cuidado amoroso é desempenhado por uma equipe forte, unida, coesa, 

solidária, ética, centrada nas subjetividades dos indivíduos e com uma nítida imagem social 

positiva. Assim, os componentes da estrutura teórica do cuidado humano amoroso são: 

preocupação, interesse, compreensão, responsabilidade e respeito à dignidade (RIVERO; 

ERDMANN, 2007).  

Em Martin Heidegger (1889-1976), filósofo alemão, também encontramos que o 

cuidado pode ser descrito como o próprio “ser” do ser (Dasein) em busca do propósito de ser. 

Todavia, na área da saúde este termo é designado para se referir às ações que buscam tratar, 

promover e restaurar a saúde do indivíduo e sua coletividade, estando também relacionado às 
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atividades que promovem conforto e bem estar aos sujeitos acometidos por algum tipo de 

sofrimento (AYRES, 2004). 

Assim, ficou evidenciado que a equipe multiprofissional busca estabelecer um cuidado 

humano amoroso por meio da unificação de uma série de ações que visam restabelecer a 

saúde física e psicológica dos atletas, bem como a prevenção de futuras lesões, preocupando-

se muito com todas as dimensões que envolvem o atleta e com todas as ações de promoção da 

saúde, como fica evidenciado nas falas que seguem:  

 

Toda a equipe médica que que me atendeu foi super atenciosa em todos os detalhes 

desde o início na questão do atendimento dos questionários que eu precisei 

responder é todos sempre perguntavam qual era o joelho o que tinha acontecido 

(E1) 

 

A enfermeira muito atenciosa que me ajudou desde o início que me ligou né para 

perguntar como eu estava, todos os médicos que me atenderam e inclusive até na 

sala de cirurgia foram bem atenciosos comigo até o momento agora da recuperação 

está sendo ainda bastante atenciosos. (E4) 

 

Alguns atendimentos não são realizados presencialmente, exigindo do profissional um 

método de trabalho denominado de telemonitoramento, que permite, além de teleconsultas, o 

acompanhamento do paciente à distância, o que favorece a otimização do andamento da fila 

de espera por cirurgia, sendo considerado uma modalidade de atendimento remoto que 

permite a relação entre paciente/familiares e profissional, de acordo com sua área de atuação e 

demandas, através do aparelho de telefone (CASTRO et al, 2020; SOUSA, 2018). 

Em relação ao profissional enfermeiro que atua no CAE, podemos afirmar que ele 

lança mão de modelos assistenciais de cuidado inovadores e colabora com o acompanhamento 

do atleta, desde seu ingresso na instituição de saúde até o momento de sua alta, segundo o 

modelo conhecido como Primary Nursing (PN). Nesta modalidade de prática, o “Enfermeiro 

Primário” ou “Enfermeiro Referência” tem a responsabilidade pelo cuidado prestado ao 

paciente/atleta. Sendo a referência no tratamento deste paciente, esse profissional planeja e 

gerencia todo o cuidado de enfermagem, orientando a equipe de enfermagem e 

acompanhando o paciente do momento da sua admissão até a alta hospitalar (MANTHEY, 

2014). 

Para dar embasamento teórico às práticas de cuidado realizadas pelos enfermeiros no 

CAE, também são utilizados os conceitos defendidos pela enfermeira e pesquisadora 

Dorothea Orem, cuja centralidade está na promoção do autocuidado, um dos pilares das 

práticas nesta instituição de saúde.  
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Para Dorothea Orem, que pesquisa sobre o cuidado e autocuidado no campo da 

enfermagem, o autocuidado apoia-se em três categorias: requisitos universais (necessidades 

básicas); requisitos de desenvolvimento (eventos naturais) e requisitos de desvio de saúde 

(condições de doença permanente ou transitório) (DOMINGOS et al, 2015). O enfermeiro 

elabora o plano de cuidados visando acolher as necessidades básicas do paciente na prevenção 

de danos e na promoção de ações que busquem de fortalecer um comportamento de dedicação 

à saúde, bem-estar e autocuidado. Quatro responsabilidades específicas são designadas para 

este profissional: tomada de decisão centrada no paciente; estabelecimento de estratégias para 

o cuidado diário; comunicação interpessoal direta com outra equipe sobre o paciente; e 

responsabilidade pela qualidade do atendimento (DOMINGOS et al, 2015).  

Dessa forma, o cuidado realizado pela equipe multiprofissional do CAE conquista 

grande destaque e é qualificado pela ação do profissional enfermeiro, que atua como um 

gerente do cuidado, integrando todas as áreas profissionais:  

 

Também falando que eu tenho que praticar em casa também os exercícios que ela 

me passou e fazer isso constantemente que quanto mais eu exercícios que eu faço 

melhor seria minha recuperação. (E8. 

 

Eu fui seguindo direito o que eles me falaram, sem fazer esforço, tomar todos os 

cuidados usando a tipoia nos momentos que tinha que usar a tipoia e passando o 

gelo para ajudar a calcificar e comendo as coisas necessária certas para não 

piorar.  (E12) 

 

A atuação em conjunto da equipe mostrou-se fundamental por estabelecer uma 

assistência de qualidade ao longo de todo tratamento/acompanhamento do atleta. Para uma 

reabilitação segura e eficaz, deve ampliar-se a assistência das queixas álgicas e seus 

contextos, como a cinesiofobia, deixando todo o processo favorável à interação das áreas, 

respeitando a individualidade de cada esportista e suas necessidades biopsicossociais.  

 

4.5.2. CATEGORIA 2: A competência técnica-assistencial da equipe multiprofissional  

 

O decorrer da coleta de dados mostrou, de forma muito evidente, a competência 

técnica e assistencial das equipes. Todos os participantes demonstraram aprovação pelo 

trabalho competente, tanto na parte teórica (conhecimento para explicar cada um dos casos e 

os tratamentos), quanto na parte técnica e assistencial (na forma amorosa e ética na realização 

das ações, dos cuidados), o que fica evidente nas falas que seguem: 
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Eles não entendiam muito bem se realmente meu joelho estava solto, mas aí eles 

falaram que iam fazer o melhor, explicaram muito até eu entender o que era 

artroscopia... Falaram que iam ver exatamente o que meu joelho tem e que precisa 

ser feito.... (E1) 

 

Então eu particularmente gostei muito do atendimento desde de o inicio né] ... 

[então eu particularmente gostei muito as explicações, dos cuidados e 

atendimento... desde o inicio mesmo né..., (E4) 

 

No geral assim foi bem rápido o atendimento, me senti segura durante todo o 

processo. É sem grandes traumas psicológicos, (E7) 

 

Por todo o suporte é e principalmente na parte psicológica que teve bastante 

conversa e os médicos também no dia que eu operei, (E9) 

 

Para realizar um atendimento resolutivo e competente, o profissional precisa ser 

estimulado constantemente com novos saberes e reconhecimento do trabalho realizado. Para 

isso, as instituições de saúde precisam investir em treinamentos, educação permanente e 

reuniões científicas entre as equipes multiprofissionais, eventos essenciais para fortalecer a 

assistência prestada e o elo entre a equipe multiprofissional e os paciente/familiares 

(RIBEIRO et al, 2015), como se percebe nos depoimentos colhidos:  

 

Também assim o fisioterapeuta que foi lá a primeira vez eu não lembro o nome dele, 

mas ele foi lá me atendeu me deu os exercícios o que era para ser feito e eu achei 

que eu fui muito bem atendida, muito bem mesmo de verdade. (E3. 

 

A equipe me ajudou trazendo segurança em todas as perguntas que eu faço a 

exemplificando a dando suporte necessário que eu precisava naquele momento é 

sempre com seriedade e disposto a ajudar. (E10). 

 

Falaram para mim não fazer muito movimento ficar seguir direitinho as regras que 

ia não que ia voltar muito melhor para as minhas atividades né e tomar todos os 

cuidados necessários, comer, os remédios né que ele me passou se eu sentir dor que 

é o tramal ou a dipirona. (E12) 

 

Alguns fatores determinam a recuperação incompleta de uma lesão prévia, com 

destaque para o uso de técnica inadequada no tratamento e a falta de orientação especializada. 

Da mesma forma, o aumento rápido na duração e a intensidade ou frequência dos 

treinamentos, sem período de adaptação, também são considerados como fatores de risco para 

o agravamento e aparecimento de lesões (CAPORRINO et al, 2013). 

Este fato relatado acima poderá ser minimizado se práticas de promoção à saúde – 

com orientação de evitação de novas lesões – e permanente educação das equipes forem 
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instituídas como rotinas, o que se reflete na opinião dos pacientes sobre o atendimento, como 

se vê nas falas a seguir:  

 

Então sobre o apoio da equipe queria deixar aqui a gratidão. (E9) 

 

A todo o trabalho a questão da dor é me ajuda muito quando o médico passa essa 

segurança, essa seriedade que o trabalho está sendo feito dá maneira que tem que 

ser e passa um uma a como eu posso explicar alguma instrução do que tem que 

fazer e do que não pode fazer. (E10) 

 

Nos quadros álgicos ou fobias relacionadas com a ocorrência de cinesiofobia, é 

fundamental que a equipe multiprofissional esteja atenta e tenha conhecimento para a rápida 

identificação destes fatores ou de outra dificuldade do paciente. Alguns profissionais ainda 

apresentam déficit de conhecimento sobre o manuseio da dor e a assistência humanizada, 

como cita Ribeiro et al (2015) em seu estudo sobre o conhecimento dos profissionais de saúde 

sobre dor e analgesia.  

Para Silva (2019), é fundamental que o profissional atuante na área esportiva tenha um 

qualificado manejo e compreensão das questões psicológicas das quais o atleta pode estar 

acometido, como baixa autoestima, pessimismo, medo e ansiedade, além dos conhecimentos 

dos aspectos biomecânicos inseridos no contexto da reabilitação e prevenção de lesões.  

 

4.5.3. CATEGORIA 3: A motivação que impulsiona a superação  

 

A motivação e a certeza de superação de todas as limitações, assim como da cura, 

estão diretamente relacionadas ao exitoso trabalho realizado pela equipe multiprofissional do 

CAE. Todos os pacientes citaram, em diferentes momentos, o papel relevante das equipes 

neste processo de trabalhar a motivação e superação de cada um dos atletas: 

 

A doutora (Nome da Terapeuta Ocupacional) me ajudou bastante a enfrentar as 

dores e também motivar a no futuro. (E8) 

 

Agora é foco, força e fé vamos ser campeão. (E9) 

 

A minha recuperação né que só dependeria de mim e meus esforços que tenho feito. 

(E12) 

 

Ao longo da vida o atleta passa por vários obstáculos até alcançar o auge da carreira 

profissional. O sucesso esportivo é atrelado a vários fatores físicos relacionados à 
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performance que o indivíduo atinge dentro da modalidade esportiva que pratica, mas os 

fatores psicossociais são fundamentais para qualquer atleta chegar a ele e se manter durante 

um bom período com vitórias e premiações. Com isso, a motivação para manter-se 

concentrado em seus propósitos esportivos é fator indispensável na superação de limites 

físicos e mentais. 

 Os profissionais que fazem parte da rede de apoio ao atleta devem trabalhar todos os 

fatores motivacionais que permeiam a atuação esportiva e seus contextos familiares e afetivos 

(ESTANQUE; PINHEIRO, 2011):  

 

A dor ela não quer dizer só que você está lecionado ela também está te ajudando no 

processo da cura do seu joelho, você sente dor fazendo o exercício, mas aquela dor 

é para você ser curado. (E4) 

 

Então a dor passa a ser algo natural do tratamento que não me deixa ficar 

preocupado com essa situação visto que eu estou no período de recuperação de uma 

cirurgia. (E10) 

 

Quando o contexto do atleta envolve alguma lesão, o mesmo precisa enfrentar o 

tratamento e todos os acontecimentos inerentes ao trauma sofrido, como a dor, o medo, a 

insegurança e a incerteza da recuperação. Com isso, vários pensamentos e relações afetivas 

podem ficar fragilizadas. No entanto, os indivíduos com autoeficácia possuem a capacidade 

de concentração em pensamentos positivos e verbalização otimista, apresentando maiores 

chances de alcançar uma boa reabilitação e um retorno ao esporte, com alta performance 

(FERREIRA et al, 2011).  

Os indivíduos que atuam como atletas estão constantemente sob pressão e cobranças 

por parte de instituições esportivas, associações, treinadores, mídia, torcedores, etc. Muitas 

vezes, lhes é exigido um acelerado retorno às suas práticas desportivas, após uma lesão. Isso 

acaba gerando, paralelamente, uma autocobrança por parte do atleta em relação ao seu 

desempenho e recuperação, pois a demanda do mercado pela renovação destes profissionais 

acontece de forma muito acelerada, fazendo com que o mesmo se defronte com a 

possibilidade de perder espaço para outros colegas, ter seu contrato não renovado, ou 

rescindido (SODER; ERDMANN, 2015). 

 

E hoje graças a Deus não sinto dor e não tenho medo de fazer praticamente nada 

graças a Deus estou indo muito bem no pós-operatório e da forma como isso está 

acontecendo. (E6) 
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É não senti muita dor, porque eles me passaram alguns remédios e também não 

senti dor (...) graças a Deus eu não senti dor nenhuma. (E12) 

 

O contexto social onde o indivíduo está inserido pode influenciar a escolha pelo uso 

de estratégias espirituais para enfrentar positivamente a ocorrência da dor. Alguns grupos 

utilizam rituais e práticas espirituais. As condições econômicas também fazem com que os 

indivíduos menos favorecidos busquem alternativas para o tratamento de suas queixas álgicas. 

A espiritualidade pode agir diretamente na capacidade de resiliência de uma pessoa, tornando-

a menos vulnerável aos efeitos nocivos do andamento de alguma moléstia e mais suscetível 

aos efeitos do tratamento (OLIVEIRA et al, 2020).  

O conforto e o bem estar são características inerentes à qualidade de vida, não sendo 

conceitos similares, mas que podem ser integrados. O conforto pode ser definido como um 

estado de intervenção que tem como finalidade o alcance do bem estar, que está mais ligado 

ao espírito. Proporcionar conforto é uma forma de dar suporte ao empoderamento do paciente 

(PINTO, 2017), o que, nas falas dos participantes, parece ter sido alcançado: 

 
Que eu possa sair melhor para que eu possa me recuperar desta cirurgia. (E10) 

A equipe me atendeu muito bem, está me ajudando a voltar para o esporte. (E5) 

 

O enfrentamento das adversidades vividas pelos atletas constantemente em suas 

carreiras foi muito acentuado com o início da pandemia de COVID-19, em março de 2020. Os 

atletas brasileiros começaram a vivenciar as rotinas de restrições de treinamento que outros 

atletas internacionais já estavam fazendo. Com o distanciamento social o mundo precisou 

entrar em isolamento e com isso houve uma mudança drástica nos treinamentos de várias 

modalidades esportivas, limitando a realização destas. Para manter o condicionamento físico, 

vários atletas realizaram ou ainda fazem treinamentos adaptados aos espaços permitidos, seja 

no domicílio ou em locais abertos com baixa aglomeração (BARREIRA; TELLES, 2020). 

Durante o período de reabilitação, muitas vezes o atleta, após a liberação para realizar 

o fortalecimento e alguns gestuais esportivos, passa por acompanhamento multiprofissional 

com a equipe onde ele é federado ou através de convênios estabelecidos por patrocinadores. 

No caso do atleta não possuir condições financeiras, segue o tratamento oferecido pelo 

serviço público e ou organizações não governamentais sem fins lucrativos.  

Com a pandemia, vários atletas perderam seus vínculos esportivos e precisaram 

recorrer ao benefício oferecido pelo governo federal. No entanto, a maioria dos serviços 
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públicos voltados para atender atletas em tratamento de lesões e serviços de apoio esportivos 

tiveram suas atividades suspensas por vários motivos inerentes à disseminação da doença no 

Brasil. 
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5. CONCLUSÃO 
  

Este estudo possibilitou conhecer como os atletas em pós-operatório de cirurgia 

ortopédica vivenciam a cinesiofobia, o Medo da Dor e Evitação do Movimento, e a 

identificação da ocorrência de cinesiofobia. Demonstrou que as ações de promoção da saúde e 

de cuidado realizadas por profissionais dos Centros de Atenção Especializada do Instituto 

Nacional de Traumatologia e Ortopedia impactam positivamente no quadro de cinesiofobia 

em atletas. 

A metodologia utilizada se mostrou relevante, por conta da aplicação da escala de 

ETC e o Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do Movimento, instrumentos 

estes também utilizados em várias outras pesquisas sobre o assunto e que contribuíram para o 

alcance dos objetivos propostos pelo estudo. 

Foi evidenciada a ocorrência de cinesiofobia em todos os atletas participantes, sendo 

classificada como moderada e grave em 66,66% deles. Assim, enfatizamos a relevância de se 

trabalhar todos os aspectos ou dimensões biopsicossociais no atendimento prestado pela 

equipe multiprofissional, dinâmica que, no CAE/INTO, é utilizada em todos os tratamentos 

terapêuticos.  

A identificação precoce da ocorrência de cinesiofobia e o início concomitante do 

tratamento são fundamentais para a vida do atleta, tanto nos aspectos relacionados à sua saúde 

e prática desportiva como nos aspectos socioculturais.  

Outro fato a considerar é que os doze participantes representam o total de atletas 

atendidos no CAE/INTO durante o período de coleta de dados, que teve início em agosto de 

2020, após aprovação nos Comitês de Ética em Pesquisa.  

Os resultados apresentam alto nível de satisfação dos participantes com relação aos 

cuidados recebidos pela equipe multiprofissional, com ênfase dada à competência de todos os 

profissionais. Foi destacada, por todos os participantes, a excelência da estrutura hospitalar do 

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad.  

Ressaltamos também a importância das ações de cuidados desenvolvidas pela equipe. 

Elas tiveram e tem como objetivo propiciar uma benéfica recuperação e um retorno do atleta 

ao esporte, com alta performance, tentando prevenir futuras lesões e corroborando para o 

protagonismo do autocuidado, assim como subsidiando ao atleta e seus familiares maior 

conhecimento de ações relacionadas à promoção da saúde.  
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Os desafios impostos pela pandemia de COVID-19 aos atletas e à equipe, assim como 

à toda a população mundial, são incalculáveis, com o isolamento social e as medidas de 

prevenção necessárias para conter o vírus SARS-CoV-2 e suas mutações. A interrupção de 

calendários dos eventos esportivos, entre eles os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, previstos 

para 2020 e atualmente remarcados para 2021, trazem abalos econômicos, com perda de 

patrocinadores e trabalhos relacionados à carreira esportiva.  

Em relação ao INTO, cenário que possibilitou o desenvolvimento desta pesquisa, este 

período de pandemia tem representado um momento de interrupção de cirurgias eletivas e, 

assim, o postergamento da realização de procedimentos cirúrgicos necessários para o 

tratamento de muitos atletas.  

Vivenciamos, durante o período do trabalho de campo, mudanças estruturais e 

administrativas no INTO, com o encerramento gradual do CAETE e a vinculação do 

atendimento de atletas a outros centros, fato que tem gerado novos desafios para as equipes.  

Consideramos, por fim, que as potencialidades deste estudo ancoram-se no fato de ter 

evidenciado a necessidade de um maior conhecimento, por parte dos profissionais que atuam 

com atletas sobre a temática, assim como para a importância da realização de novas pesquisas 

que abordem o tema. Neste sentido estaremos potencializando possíveis desdobramentos de 

pesquisas, além de ações e estratégias na área, assim consolidando as especialidades de 

Enfermagem Traumato-ortopédica e Desportiva. 
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ANEXO I 

Escala Tampa para Cinesiofobia  

 

Aqui estão algumas das coisas que outros pacientes nos contaram sobre sua dor. Para cada 

afirmativa, por favor, indique um número de 1 a 4, caso você concorde ou discorde da 

afirmativa. Primeiro você vai pensar se concorda ou discorda e depois, se totalmente ou 

parcialmente.  

 
 Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente  

Concordo 

parcialmente  

Concordo 

totalmente  

1. Eu tenho medo que eu possa me 

machucar se eu fizer exercícios.  
1  2  3  4  

2. Se eu tentasse superar esse medo, 

minha dor aumentaria.  
1  2  3  4  

3. Meu corpo está me dizendo que 

algo muito errado está acontecendo 

comigo.  

1  2  3  4  

4. Minha dor provavelmente seria 

aliviada se eu fizesse exercício.  
1  2  3  4  

5. As pessoas não estão levando 

minha condição médica a sério.  
1  2  3  4  

6. Minha lesão colocou o meu corpo 

em risco para o resto da minha vida.  
1  2  3  4  

7. A dor sempre significa que eu 

machuquei meu corpo.  
1  2  3  4  

8. Só porque alguma coisa piora 

minha dor, não significa que é 

perigoso.  

1  2  3  4  

9. Eu tenho medo que eu possa me 

machucar acidentalmente.  
1  2  3  4  

10. Simplesmente sendo cuidadoso 

para não fazer nenhum movimento 

desnecessário e a atitude mais segura 

que eu posso tomar para prevenir a 

piora da minha dor.  

1  2  3  4  

11. Eu não teria tanta dor se algo 

potencialmente perigoso não 

estivesse acontecendo no meu corpo.  

1  2  3  4  

12. Embora minha condição seja 

dolorosa, eu estaria melhor se 

estivesse ativo fisicamente.  

1  2  3  4  

13. A dor me avisa quando parar o 

exercício para que eu não me 

machuque.  

1  2  3  4  

14. Não é realmente seguro para uma 

pessoa com minha condição ser ativo 

fisicamente.  

1  2  3  4  

15. Eu não posso fazer todas as 

coisas que as pessoas normais fazem, 

porque para mim e muito fácil me 

machucar.  

1  2  3  4  
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16. Embora algo esteja me causando 

muita dor, eu não acho que seja, de 

fato, perigoso.  

1  2  3  4  

17. Ninguém deveria fazer 

exercícios, quando está com dor.  
1  2  3  4  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE – PACCS 

PESQUISA: PROMOÇÃO DA SAÚDE E CUIDADO FRENTE A CINESIOFOBIA EM 

ATLETAS SUBMETIDOS A CIRURGIA ORTOPÉDICA 

PESQUISADORA: LETÍCIA APARECIDA MARINCOLO DOMENIS 

 

INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Caracterização dos participantes: 
 

Número do participante: ______ Data de Nascimento: ______/______/______ 

Sexo: Feminino ( ) Masculino( )  

Modalidade esportiva: _________Tempo de atuação esportiva:_____________ 

Tipo de lesão:____________ Cirurgia atual:________________ 

Tempo entre a lesão e a cirurgia: _____________________________ 

Cirurgias anteriores:___________ Escolaridade:_______________ 

Vinculo profissional:________________ 

 

Pergunta desencadeadora: 

 

Vamos preencher este diagrama de acordo com as suas experiências no pós operatório.  

 

Diagrama do Ciclo Vicioso do Medo da Dor e Evitação do Movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: VLAEYEN, J.W.S; MPHIL, S.J; LINTON, S.J; BOERSMA K; JONG, J. Pain-related fear: exposure-

based tratment of chronic pain. Seattle, 2012.  
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Como a equipe do CAETE o ajudou no enfrentamento do Medo da Dor e Evitação do 

Movimento? 

Descreva o atendimento? 
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APÊNDICE B 
 

CRONOGRAMA 

 

Etapa de Desenvolvimento  

2019 2020 2021 

1°semest

re 

2°Semest

re 

1°Semest

re 
2°semestr

e 

1°Semest

re 
2°semestr

e 

Seleção/Confirmação do objeto de 

estudo 

X      

Busca e seleção do referencial teórico X      

Redação final do anteprojeto  X     

Seleção da metodologia (sujeitos, 

cenário, instrumento de coleta e 

análise dos dados) 

 X     

Submissão do Primeiro Artigo (RIL)  X     

Defesa do anteprojeto  X     

Submissão ao Comitê de Ética do 

HUAP e à Comissão Científica do 

Hospital + Inserção na Plataforma 

Brasil e CEP 

  X    

Trabalho de Campo    X X   

Primeira e segunda etapas 

(estratificação dos dados)  

  X X   

Qualificação do projeto     X  

Redação final     X  

Defesa     X  
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APÊNDICE C 
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