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Expectativa 

 

Questão 1 
 

A) A entorse mencionada no texto são as luxações de tornozelos.  

B) Os cuidados são aplicações de bandagens ou utilização de tornozeleiras elásticas como  meio 
de prevenir uma lesão maior. 

 

Questão 2 

 
Os fatores de risco se classificam em intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são 

essencialmente morfológicos, com suas variações (ossos, ligamentos e postura) e os fatores 

extrínsecos se associam a estímulos ambientais (as lesões ocorrem normalmente no contexto  

desportivo seja profissional ou não).  

 

Questão 3 
Os mecanorreceptores cutâneos comprometidos na propriocepção estão bem identificados e 

possuem sua própria função. Para Merkel, alguns são mais sensíveis às tensões da p ele,;  

enquanto que para Paccini, outros são mais sensíveis à vibração. Já Wang y Li  notaram que a 

instabilidade crônica aumenta se se reduz a sensibilidade da sola do pé, especialmente com os 

olhos fechados. 

 

Questão 4 
A autora observa que a propriocepção  em casos de entorse crônica de tornozelo que gerem 

instabilidade,  encontra-se diminuída pelo dano produzido diante do excesso de forças em 

inversão, que geram distensão dos ligamentos do complexo lateral, e com  isso a alteração dos 

mecanorreceptores da articulação. 

 

Questão 5 

   [...] 

A incorporação de reabilitação com exercícios após um episódio de entorse (luxações)  é 

importante, mesmo que seja de maneira subjetiva . Observa-se que melhora a propriocepção 

ainda que não se saiba quantificá-la nem como se produz a referida melhora. Nesta reabilitação 

também deve se contemplar o controle postural, já que os estudos demonstram que são eficazes 

nestes casos. Por outro lado, a aplicação de bandagens ou ataduras elásticas poderiam ser 

aplicadas com finalidade de prevenção de uma nova entorse, evitando a perda de mais 

mecanorreceptores, já que a nível de propriocepção articular não apresenta sequela.  

Por tudo isso, deveriam se produzir mais pesquisas que contemplem melhores estratégias de 

tratamento para recuperar a propriocepção a nível articular e que nos indiquem realmente em 

que nível foi danificado, já que os estudos não deixam claro se a propriocepção que se observa 

minimizada é realmente da própria articulação ou há influências dos mecanorreceptores de 

estruturas adjacentes. 

 

 

 


