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RESUMO 

Bastante frequente no meio civil entre os praticantes de atividade física, a sín-

drome do estresse tibial medial, também acomete os militares. Por se tratar de 

uma síndrome dolorosa extremamente incapacitante, o trabalho em questão 

visa abordar o tema em seus aspectos epidemiológicos, clínicos e imaginológi-

cos, propondo então um fluxograma para diagnostico precoce e tratamento, 

objetivando uma redução no número de militares afastados alem do breve re-

torno as atividades para os militares que forem acometidos. Para tal, foi reali-

zada uma revisão bibliográfica que contemplem os tópicos citados, sendo ob-

servado que a observação de fatores de risco, programa de treinos individuali-

zados e o tratamento conservador são na grande maioria dos casos suficientes 

para melhoria do quadro. 
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ABSTRACT 

Quite frequently in the civilian environment among practitioners of physical ac-

tivity, the tibial medial stress syndrome also affects the militaries. t is a painful I

and extremely disabling syndrome, and the work in question aims to address 

the issue in epidemiological, clinical and imaging aspects, proposing an algo-

rithm for early diagnosis and treatment, to reduce the number of militaries in-

jured  the brief return. To this end, a bibliographic review was carried out, and

covering the topics mentioned, concluding that an observation of risk factors, 

individualized training program and conservative treatment are in most cases 

sufficient to improve the condition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Bastante frequente no meio civil, a síndrome do estresse tibial medial 

(SETM) popularmente conhecida como canelite, chega a acometer grande par-

te dos praticantes de atividades físicas, principalmente as que envolvem corrida 

ou impacto nos membros inferiores (GALBRAITH, LAVALLE, 2009).  

 De maneira similar, lesões musculoesqueleticas, principalmente nos 

membros inferiores, decorrentes do treinamento físico militar (TFM), são res-

ponsáveis por um percentil relevante das visitas médicas realizadas pelos re-

crutas do sexo masculino, representando cerca de 15% a 31% desta população 

(QUEIROZ, 2019). 

 Sua etiologia não é bem compreendida, e os últimos trabalhos mostram 

resultados conflitantes (YAMASAKI, 2019). Uma das hipóteses mais aceitas é 

de que a lesão seja provocada por uma inflamação do periósteo provocada por 

forças tênseis decorrentes da contração da musculatura sural (BECKER, NA-

KAJIMA, WU, 2018). 

 Apresenta-se como uma dor de intensidade variável ao longo da borda 

póstero medial da tíbia em seu terço médio e distal logo após o inicio da ativi-

dade, persistindo por até algumas horas após o termino da mesma (YATES, 

WHITE, 2004). Ao exame físico, o paciente vai referir, na maioria dos casos, 

dor a palpação na borda póstero medial da tíbia. Pode ser notado também irre-

gularidades a palpação. 

 Classicamente, alguns fatores foram identificados ao exame físico, den-

tre eles o elevado índice de massa corporal, queda do navicular, rotação exter-

na do quadril, inversão ou eversão do tornozelo, sendo considerados fatores de 

risco intrínsecos. Entretanto estudos recentes não corroboram essas afirma-

ções, mantendo apenas o caráter multifatorial da síndrome, com envolvimento 

da carga aplicada no treinamento físico e a cinemática da corrida (BECKER, 

NAKAJIMA 2018). 

 Seu tratamento é essencialmente conservador, com repouso, antinfla-

mátorios, fisioterapia e equilíbrio de carga durante a prática esportiva, sendo o 

tratamento cirúrgico reservado a casos refratários, depois de esgotadas as me-

didas conservadoras e em casos que apresentem  fratura por estresse associ-

ada (YAMASAKI, 2019). 



 O trabalho em questão propõe um fluxograma que oriente o médico as-

sistente, alem dos demais militares envolvidos nas instruções de treinamento 

físico militar, a identificar clinicamente pacientes sintomáticos, com limitações 

funcionais e manejar estes militares de maneira adequada. 

 

2. METODOLOGIA 

 Foi realizada uma revisão de literatura de maneira a contemplar todos os 

tópicos propostos. Para selecionar os artigos foram utilizados os bancos de 

dados Pubmed, Scielo e Google Scholar, sendo utilizado para buscas a ex-

pressão “medial tibial stress syndrome”. Outro critério para exclusão, foi após a 

leitura do mesmo, o artigo não se referia ao objeto principal desta revisão. Ao 

final, foram selecionados dez trabalhos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 A maneira mais efetiva de se abordar a SETM é atuando em seus fato-

res de risco, evitando assim que a doença se instale. Uma avaliação antropo-

métrica torna-se imperativa antes de iniciar o militar no programa de treinamen-

to físico. Alguns outros fatores, extrínsecos, devem ainda ser observados como 

a pista em que a atividade é executada e o tipo de calçado utilizado. Caso se-

jam identificados alguns dos fatores de risco, estes devem ser abordados e 

tratados de maneira efetiva (BECKER, 2018).  

 Após a avaliação antropométrica, o programa de atividades no treina-

mento físico deve seguir de maneira regular e gradativa. Tanto o treinamento 

neuromuscular quanto o cardiovascular devem ser trabalhados. O primeiro tem 

como objetivo o ganho de massa muscular e resistência, de maneira que o 

corpo do militar suporte realizar atividades com cargas cada vez maiores sem o 

risco de lesão. O segundo visa melhora do condicionamento cardiopulmonar, 

auxiliando o militar no desenvolvimento de atividades que exijam um esforço 

físico intenso ou por um período prologado.  

 Diante de um militar com quadro doloroso e historia clínica sugestiva de 

SETM, a investigação deve prosseguir, considerando-se tanto a história quanto 

os exames complementares. 

  



 O diagnóstico diferencial da SETM é feito principalmente com síndrome 

compartimental cronica e fratura por estresse. Geralmente pode ser feito base-

ado em história e exame clínico, sem a necessidade de propedêutica comple-

mentar (tabela 1).  

 Tabela 1 – Características clínicas dos diagnósticos diferenciais 

 Sindrome 

compartimental 

Fratura por 

estresse 

SETM 

Tipo de dor Cólica, 

queimação, 

fadiga. 

Dor focal Dor difusa, ao 

longo da borda 

medial da tibia, 

5 cm 

Sintomas  

neurovasculares 

Presente Ausente Ausente 

Padrão da dor Dor durante exer-

cício, cessa rapi-

damente após 

parar atividade 

física 

Dor noturna, 

percussão de-

sencadear 

Dor induzida 

por atividade 

física persiste 

após cessar a 

 atividade

Diagnostico Mensuração da Pr 

compartimental 

Ressonância Clinico 

  Fonte: Autor 

 Exames de imagem tem a finalidade de buscar informações adicionais e 

auxiliar no diagnóstico diferencial com outras patologias. Entretanto, quando se 

fala em SETM, essas modalidades de diagnóstico perdem seu real valor, pri-

meiro porque sua fisiopatologia ainda não é bem compreendida e segundo que 

é possível realizar um diagnostico eficaz com uma adequada anamnese e 

exame físico(GAETA, 2006).  

 A radiografia convencional raramente evidencia alterações nos estágios 

inicias da doença, mas podem ser constatados sinais tardios tais como a for-

mação de calo ósseo ou elevação periosteal. Possui valor, na suspeita clínica 

de neoplasias ósseas, como exame de triagem inicial.  

 



 Na tomografia computadorizada (TC), podemos observar alterações os-

teopênicas no córtex tibial e algumas poucas cavidades de reabsorção. Sendo 

um exame com alta especificidade e baixa sensibilidade. (GAETA, 2006). (Ima-

gem 1) 

    

  

 Imagem 

1 – Imagem de 

TC em corte 

axial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GAETA (2006) – Imagem de TC em corte axial evidenciando áreas de 

cavitação com reabsorção óssea. 
 

 A cintilografia óssea foi sugerida por alguns autores, pois se acredita-

que esta condição seja uma reação periosteal na qual osteoblastos são recru-

tados, sendo evidenciado na fase quente ao injetar o contraste, entretanto exis-

tem poucos relatos na literatura que apoiem seu uso na abordagem inicial da 

SETM (GAETA, 2006).  

 Nas ultimas décadas a ressonância nuclear magnética, vem sendo cada 

vez mais utilizada. Sendo uma ferramenta auxiliar no diagnostico diferencial 

entre fratura por estresse e SETM. No trabalho de Arendt e Griffth (ARENDT, 

1997), estes autores dividiram estas duas entidades clínicas por critérios de 



gravidade, no qual, na fratura por estresse, mais medula óssea é acometida 

por edema e por vezes uma linha de fratura pode ser vista. (Imagem 2 e 3). 

 

 

 

    
Imagem 2 – Imagem de RNM em T2 corte coronal. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ARENDT (1997) – Imagem de RNM em T2 corte coronal evidenciando 

aumento de sinal ao longo da borda medial da tíbia. 
 

Imagem 3 – Imagens de RNM em T2 em corte axial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fonte: ARENDT (1997) – Corte axial em T2 de RNM onde se observa linha de 

fratura e edema medular em paciente com fratura por estresse. 
 

 
 Baseado neste contexto, propomos um fluxograma que oriente o médico 

assistente, principalmente o médico não especialista, que lida diretamente com 

recrutas e soldados recém-incorporados as fileiras da tropa a manejar de ma-

neira sistemática e racional a condução da SETM. O objetivo principal deste 

trabalho é reduzir gastos com exames desnecessários e propiciar o retorno 

destes militares a prática do treino físico de maneira segura e com baixo núme-

ro de recidivas. Abaixo segue o modelo do fluxograma proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fluxograma: Manejo da SETM 



Fonte: WINTERS (2019) modificado pelos autores. 

 



4. DISCUSSÃO  

 A historia e o exame clínico permanecem sendo os pilares no processo 

diagnostico da SETM. Muitos estudos mostram que algumas modalidades de 

exames de imagem foram incapazes de diferenciar atletas com e sem SETM, 

pois como sua fisiopatologia permanece desconhecida (fasciopatia ou sobre-

carga óssea?). Faltam dados na literatura que demonstrem a eficácia destes 

exames. Logo não parece lógico utilizar exames complementares como abor-

dagem inicial da SETM (ZIMMERMANN, 2017). 

 Durante a avaliação destes pacientes é importante identificar e excluir 

algumas patologias coexistentes nos membros inferiores. Para isso, julgamos 

útil incluir no nosso fluxograma, uma abordagem baseada por etapas segundo 

o trabalho de Winters et al (WINTERS, 2019). 



 Na primeira etapa devemos perguntar ao soldado se existe dor induzida 

pelo exercício físico ao longo da borda tibial medial, se positivo, o recruta é in-

dagado o que piora ou alivia a dor. Na SETM, o exercício físico deve provocar 

dor durante e após atividade física, do contrario seria improvável pensarmos 

em SETM. Na segunda etapa o recruta também é perguntado a respeito da 

localização da dor, e se existe dor em outra região do membro inferior.  

 No terceiro processo de avaliação perguntamos especificamente ao sol-

dado a presença de câimbras, queimação ou dor na panturrilha após palpação. 

Sendo estes sinais sugestivos de síndrome compartimentar cronica (SCC), 

sendo que esta patologia pode estar presente em associação com a SETM. 

Geralmente a SCC está presente durante o exercício e melhora rapidamente 

após a sua interrupção. Alem disso questionamos o soldado se apresenta al-

gum sintoma neurovascular como parestesias e extremidades frias (WINTERS, 

2019). 

 Havendo forte suspeita, partimos para o exame físico, onde palpamos a 

borda tibial póstero medial. Quando a dor não é reconhecível a palpação ou 

não pode ser localizada em uma área de 5 cm dos dois terços distais, sendo 

pontualmente localizada, devemos pensar em provável fratura por estresse. 

 Por fim devemos excluir sinais e sintomas que possam sugerir patologi-

as graves como aumento de volume, eritema, e presença de sinais flogisticos, 

com necessidade de encaminhamento ao setor de urgência caso o médico as-

sistente ache necessário. 

 Confirmando o diagnostico de SETM, iremos iniciar o tratamento. Exis-

tem na literatura diversas modalidades de tratamento (alongamento, ondas de 

choque, fortalecimento, treino proprioceptivo), porem nenhuma intervenção se 

mostrou eficaz em estudos de revisão sistemática (WINTERS, 2013), e atual-

mente existem poucos artigos com bons níveis de evidencia para indicar qual 

tratamento é mais adequado.   

 Na falta de bons níveis de evidencia, devemos indicar o tratamento com 

cautela, de forma que não crie expectativas exageradas ao paciente. Sempre 

devemos transmitir ao militar, uma visão realista, de forma que o mesmo, não 

crie expectativas exageradas quanto ao seu retorno a pratica física. Isso por-

que, alguns estudos demonstram que a duração desta condição é prolongada e 

pode durar vários meses. Logo informar já no início do tratamento, um prognos-



tico realista para o paciente, já é um passo fundamental e achamos necessário 

incluir essa proposta no fluxograma (WINTERS,  2019). 

 Um segundo passo seria educar o paciente quanto ao gerenciamento de 

carga/impacto, cujo objetivo seja alcançar o equilíbrio. Às vezes uma mudança 

de carga semanal com o incremento de 10% por semana, pode ser útil para 

evitar crises e recidivas da lesão. Já existem aplicativos em dispositivos eletrô-

nicos que orientam o paciente a realizar esse controle periódico da carga.  

 No inicio do gerenciamento, podemos aperfeiçoar o controle álgico com 

compressa de gelo e AINES, isso permite, ja no inicio, aumentar progressiva-

mente a carga, de acordo com a melhora sintomática do paciente. Valido tam-

bém seria incluir a figura do fisioterapeuta na abordagem inicial destes doentes 

e iniciar programas de fortalecimento dos flexores plantares(GALBRAITH, 

2009). 

 Caso o soldado venha a manter um quadro de dor mesmo após as me-

didas conservadoras, devemos considerar a opção cirúrgica (ZIMMERMANN, 

2017). Mesmo reforçando que os estudos são de baixa qualidade e pouca ca-

suistica. A cirurgia consiste na fasciotomia ou fasciotomia com debridamento 

periostal. Logo por ter poucos resultados e a falta de qualidade dos estudos e 

considerando o pouco conhecimento da sua fisiopatologia, julgamos que o tra-

tamento cirúrgico parece ser uma abordagem de tratamento implausivel, para a 

gestão eficaz desta condição e por tanto deve ser evitada como primeira linha 

de tratamento. (WINTERS, 2019). 

 
5. CONCLUSÃO 

 A SETM é uma entidade clínica frequente em praticantes de corrida e 

treino físico militar (TFM). O manejo adequado destes militares por meio de um 

fluxograma possibilitará uma redução dos custos com exames de imagem des-

necessário e dispendiosos ao sistema de saúde do exército, além de uma ofe-

recer um tratamento adequado. A criação de um fluxograma adequado para 

esta patologia vem preencher um espaço na questão assistencial destes paci-

entes, que facilite a rotina ambulatorial do médico assistente, principalmente 

não especialistas. 
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