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  RESUMO

A lesão cerebral traumática leve, ou concussão, é uma condição neurológica 
decorrente de um trauma biomecânico na região da cabeça, sendo considerada uma 
das lesões mais recorrentes em atletas de futebol americano, rúgbi, hóquei, futebol 
e outros. Os objetivos deste estudo foi, por meio de uma revisão integrativa da 
literatura, verificar e analisar quais são as intervenções mais utilizadas no tratamento 
destes atletas e se estas intervenções são efetivas. Foi realizada uma busca nas bases 
de dados SciELO, LILACS, PubMed e PEDro, por estudos utilizando os descritores 
concussão, reabilitação e esporte, no período correspondente de 2009 a 2019, nos 
idiomas português e inglês. Para avaliar os artigos, foi utilizada a escala de PEDro, 
e sendo selecionado para o estudo, somente artigos com nota 6/10 ou acima. 
Foram encontrados 8 artigos, sendo 6 da PEDro e 2 da PubMed, que atenderam os 
critérios de inclusão. Após análise e discussão dos dados, conclui-se que intervenções 
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fisioterapêuticas, baseadas majoritariamente em reabilitação vestibular e exercícios 
aeróbicos, são importantes na diminuição do tempo dos sintomas e antecipando o 
retorno ao esporte.

Palavras-chave: Concussão. Reabilitação. Sintomas. Retorno ao Esporte.

  ABSTRACT

Mild traumatic brain injury, or Concussion, is a neurological condition due to biomechanical 
head trauma, being considered one of  the most recurrent injuries in sports, such as football, rugby, 
hockey, soccer and others. The aim of  this study was, through an integrative review of  the literature, 
to check which interventions are the most used in these athletes’ treatment and whether these 
interventions are effective. A search for studies was made at SciELO, LILACS, PubMed and 
PEDro databases, with the descriptors concussion, rehabilitation and sport, being selected articles 
published between 2009 and 2019, in English and Portuguese language. To evaluate the article, 
the PEDro scale was used, being selected articles with score 6/10 or more. Eight articles were 
found, being six from PEDro and two from PubMed that accomplished all the inclusion criteria. 
After review and discussion of  the data, it follows that physiotherapeutic interventions, mostly 
based in vestibular rehabilitation and aerobic exercises, are important in decreasing symptom time 
and anticipating return to play.

Keywords: Concussion. Rehabilitation. Symptoms. Return to Sport. 

  1 INTRODUÇÃO

A concussão é uma condição neurológica causada por traumas 
biomecânicos, resultando em alteração do estado mental, como confusão 
mental e amnésia, e pode ou não envolver a perda da consciência1. Os 
sinais clínicos incluem alterações de comportamento, comprometimento 
da memória e atenção, além de dor de cabeça, tontura e desorientação2,3, 
podendo ser de 3 níveis4.  Imediatamente após um trauma mecânico no 
cérebro, inicia-se uma complexa cascata de eventos metabólicos e químicos 
dentro do neurônio5.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 
ocorrem por volta de 1,6 a 3,6 milhões de concussões relacionadas ao 
esporte por ano somente nos Estados Unidos6,7, sendo que 40% destes 
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atletas retornam à prática esportiva antes do prazo necessário, colocando 
o atleta em risco de uma concussão recorrente que, segundo Guskiewicz8 
e Jackson9, é a consequência mais significante após um episódio recente 
e, podendo ainda, após sucessivos traumas ao longo da carreira, 
desenvolver Encefalopatia Traumática Crônica10-12, devido a uma cascata 
neurodegenerativa que é ativada com o estiramento e deformação axonal 
causado por várias concussões sucessivas13.

Na maioria dos casos, os sintomas pós concussão tendem a desaparecer 
em até 7 dias após o trauma, porém a melhora dos sintomas não está ligada 
com a melhora cognitiva completa, assim como déficits neuropsicológicos 
ainda podem estar presentes, e alguns atletas podem apresentar sintomas 
por um tempo maior2. Estes sintomas prolongados são definidos por 
Leddy et al14 como a persistência dos sintomas além do tempo aceito para 
a recuperação, sendo sintomas persistentes aqueles que permanecem por 
mais de 10 dias, e síndrome pós concussão, se persistirem por mais de 3 
meses, geralmente sendo dor de cabeça e tontura, os mais recorrentes15. 
Segundo Guzkiewicz et al8, fatores como idade, sexo e histórico de 
concussões anteriores podem interferir na recuperação.

Por anos, acreditava-se que o descanso e a abstenção de qualquer 
atividade física até o desaparecimento completo dos sintomas eram o melhor 
tratamento após concussão16. No entanto, o 5° consenso internacional 
de concussão no esporte, ocorrido em Berlim, não mostrou nenhuma 
evidencia científica que o descanso é a melhor forma de tratamento, e que, 
48 horas após o trauma, deve-se encorajar o atleta a retornar gradualmente 
a pratica de exercícios17. 

Evidências mostram que um protocolo fisioterapêutico melhora 
significativamente o quadro sintomático de atletas crianças e adolescentes 
após sofrer uma concussão traumática18,19, que o repouso absoluto por 
mais de 3 dias após o trauma não é recomendado e que as atividades físicas 
devem ser retornadas assim que suportadas pelos pacientes afetados20. 
Segundo Thomas et al21, o descanso absoluto pode aumentar o tempo de 
recuperação, podendo estender-se por mais de 10 dias.
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Recentemente, houve um aumento significativo de ocorrências de 
concussões relacionadas ao esporte, o que preocupa os profissionais da 
área. Kerr et al22, ao coletar dados de atletas de ensino médio, concluiu 
que o futebol americano apresenta o maior índice de concussão (10.40 a 
cada 10000 atletas expostos), seguidos pelo Hóquei, Lacrosse e futebol, 
sendo este mais predominante entre atletas do sexo feminino23, dado 
que corrobora com o estudo de Nilsson et al24, dizendo que a taxa de 
concussão no futebol foi de 0.17 a cada 1000 horas de jogo. Mesmo diante 
destes dados, ainda não existem estudos nacionais que mostram como o 
fisioterapeuta pode intervir nestes atletas, além da popularidade de esportes 
de maior impacto estar crescendo cada vez mais no território brasileiro, 
exigindo assim conhecimento e expertise dos profissionais envolvidos no 
esporte.

Nesse contexto, foi realizado o presente estudo, que teve como objetivo 
identificar e analisar quais são as intervenções utilizadas pelos fisioterapeutas 
no processo de reabilitação e os benefícios que estas intervenções podem 
trazer ao atleta em diferentes fases do trauma.

  2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa. O rastreamento dos 
artigos foi realizado utilizando bases de dados eletrônicas, nacionais e 
internacionais como SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS 
(Literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde), PEDro 
(Physiotherapy Evidence Database) e PubMed, utilizando os seguintes descritores: 
CONCUSSÃO, REABILITAÇÃO, SINTOMAS E RETORNO AO 
ESPORTE, CONCUSSION, REHABILITATION, SYMPTOMS e 
RETURN TO PLAY. A tabela 1 mostra a estratégia PICO utilizada para 
a construção da pergunta clínica e seleção dos termos de busca, descrita 
por Akobeng25
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Tabela 1 – Descrição da estratégia PICO.

Acrônimo Definição Descrição Descritor

P Pacientes

Atletas que apresentam 
sintomas de concussão, 

sejam agudos ou 
persistentes

Concussão

I Intervenção
Tratamentos 

fisioterapêuticos
Reabilitação

C Comparação
Descanso/tratamento 

usual/nenhuma 
intervenção

O Resultados/desfechos
Melhora dos sintomas 

e antecipação do 
retorno ao esporte

Sintomas, retorno 
ao esporte

Fonte: Akobeng25, adaptada

Foram utilizados como critérios de inclusão: Estudos de intervenção 
(ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos controlados e estudos 
comparativos) que abordem as intervenções fisioterapêuticas no tratamento 
e reabilitação de atletas que sofreram concussões durante a prática esportiva, 
nos idiomas português e inglês e publicados entre 2009 a 2019.

Os estudos foram avaliados quanto à sua qualidade, sendo utilizada a 
escala de PEDro e selecionados para a revisão apenas artigos que apesentam 
nota 6/10 ou acima. Os desfechos analisados foram a diminuição ou 
desaparecimentos dos sintomas e o tempo de retorno ao esporte, sendo 
significativamente relevante, desfechos com valor p<0,05.

Foram excluídos, artigos e estudos que não abordaram intervenções 
fisioterapêuticas, artigos de revisão e outros que não se enquadraram aos 
critérios da escala PEDro e que a amostra não foi atletas (Figura 1).
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Figura 1 – Fluxo de análise dos artigos selecionados nas bases 
de dados Scielo, LILACS, PEDro e PubMed

Legenda: n = Numero de artigos

Busca inicial nas bases de dados: SciELO (n=11), 
LILACS (n=20), PEDro (n=29) e PubMed (n=811)

Análise e aplicação dos critérios 
de exclusão (n=863)

Artigos excluídos (n=3) 
- Artigos duplicados

SciELO (n=0)

LILACS (n=0)

PEDro (n=6)

PubMed (n=5)

Artigos selecionados 
para a revisão (n=8)
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  3 RESULTADOS

Foram encontrados 871 artigos nas bases de dados com os descritores 
citados, sendo 11 da SciELO, 20 da LILACS, 29 da PEDro e 811 da PubMed. 
Após análise e aplicação dos critérios de seleção citados anteriormente, 8 
artigos foram selecionados para o estudo (Tabela 2).

Tabela 2 – Estudos internacionais e nacionais nas bases de dados 
SciELO, PubMed, LILACS e PEDro sobre modelos fisioterapêuticos 
em pacientes com concussão.

AUTORES/
ANO

NOTA 
NA 

PEDRO
PARTICIPANTES INTERVENCÃO 

UTILIZADA MÉTODOS RESULTADOS

Chan et al26 7/10

Adolescentes com 
idade entre 12 a 18 
anos com sintomas 

de concussão 
persistentes por 
volta de 1 mês 
após a lesão

Programa de 
reabilitação ativa

GC: 
Tratamento 

usual.
GI: Tratamento 

usual + 
protocolo de 
reabilitação 

com exercícios 
ativos

Os principais 
resultados apoiam 

a segurança, 
tolerabilidade e 

potencial eficácia 
do programa de 
reabilitação ativa, 
com diminuição 

significativa do score 
Post Concussion 
Symptom Scale 

(p=0.047)

Kleffelgaard 
et al27 8/10

Pacientes com 
idade entre 16 
a 60 anos com 

concussão recente, 
que reporte sintoma 
de tontura, avaliado 
pelo Questionário 

de Rivermead 
(RPCSQ) ou 

apresentar teste de 
Romberg positivo.

Reabilitação 
vestibular

GI: Tratamento 
convencional 
juntamente 

com 
reabilitação 

vestibular por 
8 semanas.

GC: 
Reabilitação 

convencional.

A reabilitação 
vestibular apresentou 

bons resultados 
no Dizziness 

Handicap Inventory 
(p=0.03), porém 

não houve diferença 
estatisticamente 

significante a longo 
prazo (p=0.09)

Kurowski 
et al28 6/10

30 adolescentes 
entre 12 a 17 anos 
que sofreu lesão 

cerebral traumática 
leve e apresenta 

entre 4 a 16 semanas 
de sintomas 
persistentes

Exercício aeróbico

GI: Tratamento 
com exercícios 

aeróbicos 
supervisionados 
por 10 semanas.
GC: Sessões de 
alongamento 
e relaxamento 

muscular

Houve diferença 
estatisticamente 

significativa a favor 
do GI na melhora 

dos sintomas 
(p=0.036), sendo 

esta maior na 
quinta semana 
de tratamento.
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Leddy et al29 6/10

10 participantes 
entre 17 e 52 anos 

com sintomas 
de concussões 
persistentes e 
5 participantes 

saudáveis

Exercício aeróbico 
e programa de 
alongamento

GI:  Exercícios 
aeróbico 

supervisionados 
por  12 semanas 
na faixa de 80% 
da frequência 

cardíaca.
GP: Protocolo 

de alongamentos.
GC: Não 

realizou qualquer 
tipo de terapia

O exercício aeróbico 
ajuda a restaurar a 
regulação normal 

de fluxo sanguíneo 
cerebral, como 

indicado em RM, 
porém não houve 

diferença significativa 
entre os grupos nos 
desfechos sintomas 

ou tempo de retorno 
às atividades.

Micay et al30 6/10

16 adolescentes 
entre 14 a 18 anos 
com diagnóstico 

clínico de concussão 
relacionada ao 

esporte que 
encontravam-se 

sintomáticas mais 
de 5 dias após a 

lesão, com score de 
5 ou acima na escala 

de sintomas pós 
concussão (PCSS)

Exercício aeróbico

GI:  
Tratamento 

com exercício 
aeróbico por 
4 semanas.

GC: 
Tratamento 

médico

O protocolo 
mostrou-se seguro, 

apresentando 
melhora mais 

rápida dos sintomas 
comparado ao 
grupo controle, 
com diferença 

significativa após 4 
semanas (p<0,01)

Reneker 
et al31 7/10

41 Participantes 
com idade entre 

10 a 23 anos com 
concussão aguda e 

tonturas persistentes

Fisioterapia 
específica que 

consistiu de treino 
oculomotor, 

treino de 
mobilidade, 
estabilização 

do olhar, 
propriocepção, 
terapia manual, 

correção postural 
e treino de 
equilíbrio

GE: 
Tratamento 

fisioterapêutico 
específico.

GC: 
Tratamento 
conservador 
para prevenir 

o agravamento 
dos sintomas

O tratamento se 
mostrou seguro 
e eficaz, com a 
resolução dos 

sintomas e tempo 
de retorno ao 

esporte sendo de 
aproximadamente 

10 dias antes, para o 
grupo experimental

Schneider 
et al32 8/10

31 pacientes (18 
homens e 13 

mulheres) entre 
idades de 12 a 30 

anos, com sintomas 
prolongados de 
tontura, dor em 
região cervical 
e de cabeça.

Fisioterapia em 
coluna cervical 
e reabilitação 

vestibular

GC: Descanso 
seguido de 

alongamentos e 
progressão das 
atividades de 
acordo com o 
quadro clínico.

GI: Mesmo 
tratamento 
aplicado ao 

grupo controle 
+ tratamento 

em coluna 
cervical e 

reabilitação 
vestibular, por 

8 semanas.

Pacientes do 
GI tiveram 

aproximadamente 10 
vezes mais chances de 

retornar ao esporte 
após 8 semanas de 

tratamento (p=0.001), 
comparado ao GC.
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Thomas 
et al21 7/10

88 pacientes entre 
11 a 22 anos até 24 
horas após a lesão.

Descanso 
absoluto

GC: 
Tratamento 
prescrito em 

consenso
GI: Descanso 

absoluto, 
por 5 dias

Não houve diferença 
significativa entre 
os grupos, porém, 
no GI, os sintomas 
demoraram até 3 
dias a mais para 

diminuir (p<0.03).

Fonte: Elaborada pelos autores.
Legenda: GC=grupo controle; G I = g r u p o  i n t e r v e n ç ã o ;  

GE=grupo experimental; GP=grupo placebo.

Pôde se observar que os estudos dividem as abordagens de tratamento, 
predominando o exercício aeróbico28-30 e a reabilitação vestibular27,32, porém 
novas abordagens e formas de tratamento estão sendo investigadas26,31, 
com resultados majoritariamente positivos.

  4 DISCUSSÃO

Este artigo revisou estudos que abordavam métodos terapêuticos 
utilizados, atualmente, em casos de concussão e sintomas persistentes 
da lesão. Os achados mais encontrados são a utilização de exercício 
aeróbico28-30, seguido de reabilitação vestibular27,32, além de protocolos 
personalizados elaborados pelos autores ou encontrados na literatura26,31.

4.1 Descanso absoluto

Um estudo específico21, ao contrário dos demais, avalia o descanso e a 
restrição das atividades em pacientes com concussão aguda (até 24hs após 
o trauma). Neste estudo, o grupo intervenção foi o grupo que permaneceu 
restrito a atividades e em descanso absoluto, por 5 dias, enquanto o grupo 
controle começou a reabilitação e retorno gradual as atividades 48hs após 
o trauma. Os resultados não mostraram diferença significativa entre os 
grupos, nos quesitos sintoma, cognição e equilíbrio.
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Embora a baixa adesão dos participantes pode ter contribuído à 
falta de eficácia, estudos anteriores que avaliaram o descanso absoluto 
após concussão aguda encontraram resultados similares. Relander et 
al33 mostram, em um estudo randomizado em adultos, perceberam que 
pacientes que realizaram tratamento fisioterapêutico foram capazes de 
retornar ao trabalho muito tempo antes do que os que não realizaram 
tratamento ativo. De Krujik et al34, em um estudo com 107 pacientes 
randomizados entre descanso e não descanso, concluíram que o descanso 
não é mais efetivo que o retorno gradual as atividades na fase pós-aguda 
(até 72hs após o trauma), sendo apenas como um cuidado paliativo nas 
primeiras semanas.

Lishman35 mostra que fatores fisiológicos e psicológicos contribuem 
para o desenvolvimento de sintomas pós concussão. Os efeitos deletérios 
causados pelo descanso absoluto podem estar ligados ao stress emocional 
causado por restrição das atividades e falta de interação social, que podem 
aumentar os sintomas.

4.2 Reabilitação vestibular

A reabilitação vestibular no tratamento de sintomas pós concussão foi 
investigada por Kleffelgaard et al27 e, combinada com um protocolo de 
fisioterapia voltado a coluna cervical, por Reneker et al31 e Schneider et al32. 
No estudo de Kleffelgaard et al27, os pacientes realizaram um protocolo 
de reabilitação vestibular desenvolvido pelos autores e concluíram que a 
intervenção auxilia na recuperação de pacientes com tonturas e déficits 
de equilíbrio após o trauma, porém os benefícios desapareceram 2 meses 
após o término. 

O estudo de Kleffelgaard et al27 vai de acordo com o estudo de 
Gottshall36, dizendo que a maioria dos pacientes respondem a oito semanas 
de tratamento, porém outros podem precisar de um maior tempo de 
reabilitação, que pode ser de 12 ou até 16 semanas.
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O estudo de Schneider et al32 busca reverter este empecilho 
adicionando ao grupo intervenção um protocolo de fisioterapia voltado 
a região cervical, juntamente com 8 semanas de reabilitação vestibular e 
mostrou que o protocolo combinado foi eficaz no tratamento e retorno 
ao esporte ao final do tratamento. A conclusão do estudo corrobora com 
o estudo de Alsalaheen et al37 que ao analisar protocolos de tratamento 
de 114 pacientes com sintomas de concussão que foram encaminhados 
a reabilitação vestibular, mostraram melhora nos sintomas de tontura, 
melhora da marcha e do equilíbrio após o trauma.

Para Alsalaheen et al37 e Duhaime et al38, a tontura é o sintoma que 
mais prevalece 10 dias após uma concussão aguda, o que é caracterizado 
como síndrome pós concussão. Baseando-se neste fato, Reneker et al31 
realizaram um estudo avaliando um protocolo fisioterapêutico realizado 
pelos autores, composto de reabilitação vestibular, controle oculomotor 
e neuromotor, terapia manual e exercícios de equilíbrio, progredindo de 
acordo com a evolução dos pacientes. Os resultados foram positivos, 
diminuindo em até 11 dias o tempo entre o início do tratamento e a alta no 
grupo experimental. O estudo de Reneker et al31 corrobora com o estudo 
de Schneider et al32 mostrando que um protocolo de reabilitação incluindo 
terapia manual e reabilitação vestibular é eficaz no tratamento de sintomas 
relacionados a concussão. 

Sabe-se que complicações vestibulares e motores são comuns 
após concussões e estão associadas a uma reabilitação prolongada39. A 
reabilitação vestibular tem como foco a adaptação, habituação e confiança 
em outros sistemas, como visual, proprioceptivo e outras áreas do próprio 
sistema vestibular40. 

No momento do trauma, podem ocorrer movimentos rápidos de 
cervical, que geralmente é afetada após uma concussão, e que pode ser 
passível de tratamento41. Hurwitz et al42 afirmam que um protocolo de 
exercícios terapêuticos e terapia manual pode ser eficaz no tratamento 
de dor na região cervical. A escolha dos autores ao utilizar a reabilitação 
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cervical no estudo pode ser justificada por Eckner et al43 que mostram 
que um programa de fortalecimento da musculatura do pescoço diminui 
as forças de aceleração da região após um impacto na cabeça, o que pode 
diminuir a gravidade ou até mesmo a incidência de traumas.

4.3 Exercício aeróbico

Dos estudos revisados, três deles avaliaram o exercício aeróbico no 
tratamento de sintomas persistentes de concussão28-30. Kurowski et al28 
avaliaram o exercício aeróbico controlado por 6 semanas comparado a um 
programa de alongamentos, em adolescentes com sintomas permanentes 
de concussão, a 80% do início da exacerbação dos sintomas, que ficou 
definido como 11 na escala de graduação de exercício de Borg. Os autores 
concluíram que o exercício aeróbico pode ser benéfico em adolescentes 
com sintomas persistentes de concussão.

Micay et al30 avaliaram o mesmo exercício, com algumas diferenças, 
a citar os pacientes, que foram de até 5 dias após o trauma e o exercício 
foi realizado a 50% da frequência cardíaca máxima para cada paciente, 
progredindo para até 70% ao final do tratamento, por 11 dias. Os autores 
concluíram ao final da intervenção que o exercício aeróbico foi eficaz na 
resolução dos sintomas, comparado ao tratamento usual prescrito em 
consenso18.

Leddy et al29 verificaram a ativação cerebral por ressonância magnética 
em indivíduos com síndrome pós concussão após 12 semanas de tratamento 
com exercício aeróbico a 50% da frequência cardíaca máxima, aumentando 
para 60% de acordo com o paciente e tolerância ao exercício. Ao final 
do tratamento, os pacientes do grupo intervenção mostraram melhora no 
fluxo sanguíneo e ativação cerebral, indicado por ressonância magnética.

A síndrome pós concussão pode estar relacionada com uma disfunção 
fisiológica persistente, que inclui função autônoma alterada e falhas na 
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regulação e distribuição do fluxo sanguíneo cerebral44. Entende-se, segundo 
Cotman & Berchtold45, que o exercício aeróbico melhora a cognição 
devido a melhora do fluxo sanguíneo e metabolismo cerebral, perfusão 
de oxigênio e neuroplasticidade, utilizando-se destes mecanismos para 
melhorar sintomas pós concussão em pacientes sintomáticos.

Chan et al26 avaliaram a eficácia de um protocolo de reabilitação criado 
por Gagnon et al18, chamado de MCH-RAC (Montreal Children’s Hospital 
Rehabilitation After Concussion), composto de exercício aeróbico, exercícios 
de coordenação relacionados ao esporte, técnicas de visualização e um 
programa de exercícios para ser realizado em casa, realizado por 6 semanas. 
Os autores concluíram que o programa é eficaz e seguro para adolescentes 
com sintomas persistentes de concussão.

Gagnon et al18 justificam a criação do protocolo de acordo com 
cada etapa do tratamento. O exercício aeróbico é capaz de melhorar o 
fluxo sanguíneo cerebral, melhorar atividade cardiovascular, melhorar 
índices energéticos e auxilia na criação de novas sinapses. Os exercícios 
de coordenação auxiliam na liberação de endorfina, consequentemente 
melhorando o humor. Os exercícios de visualização melhoram a confiança 
e a habilidade em determinado esporte e os exercícios prolongados em 
casa ajudam na manutenção do estado mental.

Os achados deste estudo ressaltam a importância do fisioterapeuta 
especialista no tratamento de concussões e suas intercorrências, como 
sintomas permanentes e síndrome pós concussão, seja no esporte ou na 
prática clínica convencional.

  5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se observar que os protocolos de reabilitação se dividem 
principalmente entre exercício aeróbico e reabilitação vestibular, sendo 
adicionado em alguns casos a terapia manual e exercícios voltados ao 
esporte. Analisando os resultados, pode-se dizer que o fisioterapeuta possui 
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ferramentas para reabilitar atletas em qualquer estágio pós concussão, sendo 
o tratamento fisioterapêutico capaz de acelerar o tempo de recuperação 
ou evitar complicações decorrentes de um episódio recente. Este estudo 
ressalta a importância do fisioterapeuta em esportes em ascensão no Brasil, 
o que representa um novo mercado de trabalho para este profissional. 
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