
20 ANOS DE PESQUISA NAS LESÕES DO MUSCULO PEITORAL MAIOR 

EM PRATICANTES DE ATIVIDADE FISICA E EM ATLETAS. 

 

 As lesões do músculo peitoral maior (MPM)  quando iniciamos as 

pesquisas aqui no Brasil eram tidas como lesões raras (1,15,27,28) . Nesta época (5) 

próximo a 2000 publicamos relato de caso de 2 atletas na revista brasileira de 

ortopedia (figura 1) , um jiu jitsu (lesão resistindo ao golpe conhecido como mata 

leão)  e outro , atleta de  karate (lesão no supino). 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 – Primeiro artigo publicado do grupo na lesão do MPM.  

 

 Nesta época utilizavamos o ultrassom como método diagnostico e as 

âncoras ósseas como implantes de fixação para reinserir estas 2 lesões em 

atletas descritas acima (5,15) . 

 

 Como na época o Centro de Traumato-Ortopedia do Esporte (CETE) , 

Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina era 

e ainda é referencia da Confederação Brasileira de Powerlifting os casos de 

ruptura do tendão do MPM ocorridos no supino foram aumentando ano a ano no 



nosso ambulatório e tambem as publicações internacional e nacional das 

melhores formas de diagnostico e tratamento desta lesão (1,2,3,4)  .  

 As competições de levantamento de peso utilizando carga máxima ao 

atleta representam ambiente de sobrecarga importante . Em 2007 (22) publicamos 

artigo na revista  British Journal Sports Medicine mostrando vídeo que a lesão 

ocorria no exercício do supino mostrando um atleta em competição de 

powerlifting ou levantamento básico mas que diferente da grande maioria das 

lesões musculotendineas que acontecem no movimento excêntrico, esta  ruptura 

do tendão do musculo peitoral maior podia ocorrer na transição do excêntrico e 

concêntrico ou mesmo no movimento concêntrico pela associação muito grande 

do uso do esteroide anabolizante e a ruptura do MPM . Assim o tendão parece 

não suportar a tamanha força que o musculo e tendão são submetidos durante 

o levantamento de peso crescente. Este atleta na época foi submetido a reparo 

da lesão com fixação no úmero do MPM utilizando parafuso e arruela Figura 2 .  

 

 

 

Figura 2 – 2 Artigo publicado associado a vídeo mostrando como a lesão ocorria.  

 

 A parte clinica de reconhecimento de lesões importantes e que 

necessitam o tratamento agudo cirúrgico não é tarefa fácil e podem levar 

pacientes com lesões importantes ao tratamento crônico que necessitam da 

utilização de enxerto autólogo ou cadaver com muito mais dificuldade cirúrgica . 



Em 2010 (23) Figura 3  publicamos nosso primeiro artigo na revista American 

Journal Sports Medicine mostrando estudo prospectivo comparativo do 

Mestrado comparando casos de ruptura do MPM e controle utilizando critério de 

Bak (2) que considera parâmetros estéticos e funcionais muito aplicado nos casos 

de ruptura do MPM pois a maior parte destes pacientes são ligados a academias 

e como preocupação estética além da funcional.   

 

 

Figura 3 – Publicação do primeiro artigo prospectivo de pacientes.  

 

 

 A avaliação funcional utilizando critérios clínicos e o torque pelo uso do 

dinamometro isocinetico como forma indireta de se medir força muscular 

também foi motivo de publicações do grupo com parceria do Departamento de 

Fisiologia da Escola Paulista de Medicina UNIFESP (8) Figura 4 

 

 

 

 



Figura 4 – Artigo de parceria do Departamento de Ortopedia  EPM/UNIFESP 

com o Departamento de Fisiologia EPM/UNIFESP. 

 

 O tratamento (6,10-17, 25-29) da lesão do MPM evoluiu muito na literatura nas 

ultimas 2 decadas tanto no reparo quanto na reconstrução do tendão do MPM. 

A técnica de reconstrução dos casos agudos complexos que necessitavam de 

enxerto de semitendineo e os casos crônicos evoluiu para a possibilidade do uso 

de botões corticas de reinserção do MPM Figura 4 (22) .  

 

 

 

 

Figura 4 – Artigo de inicio da técnica da utilização de botões corticais na 

reconstrução do tendão do MPM.  

 

 

  Em 2013 figura 5 ( 7) as pesquisas avançaram e publicamos um artigo 

mostrando a anatomia de inserção do tendão MPM no úmero, que auxilio muito 

no melhor entendimento da reconstrução do MPM.  



 

Figura 5 – Artigo de estudo anatômico da  inserção do MPM no úmero.  

 

 

 

 

 Em 2014 (19) publicamos o segundo artigo na revista American Journal 

Sports Medicine mostrando na época nossa experiência tratando 60 casos de 

ruptura do MPM. 

 

 

Figura 7 – Segundo artigo clinico publicado na revista cientifica  American 

Journal Sports Medicine 2014;42(1):95-102 

 

 

 



 

  No ano de 2015 publicamos 2 artigos , um artigo nacional mostramos a 

utilização da elastografia método que mostra a rigidez dos tecidos e de forma 

indireta o grau qualitativo da possível tendinopatia no tendão do MPM (24) figura 

8. Atualmente já há softwares que mostram a parte  quantitativa do método.   

 

 

Figura 8 – Artigo mostrando avaliação da possível tendinopatia do MPM em 

atletas de supino utilizando ultrassom e elastografia.  

 

 O outro artigo 20  (figura 9) publicado na revista British Journal Case 

Report mostrou um caso incomum de ruptura do MPM ocorrido na parte 

muscular por trauma direto e submetido a cirurgia de reparo na massa muscular 

com fios inabsorviveis . Este artigo foi revisado em parceria com o Autor Nicola 

Maffulli.  

 

 



 

 

Figura 9 – Artigo publicado no BJCR mostrando tratamento de lesão muscular 

com ruptura total do MPM.  

 

 As lesões crônicas que utiizam enxertos autólogos são muito desafiadoras 

do ponto de vista cirúrgico e de reabilitação . Em 2018 publicamos artigo da 

evolução da técnica cirúrgica de correção das lesões crônicas e reconstrução do 

tendão do MPM com a possibilidade do uso de botão cortical com ajuste (18) figura 

10 . 



 

 

 

Figura 10 – Artigo publicado na RBO mostrando utilização de botão cortical com 

ajuste no tratamento das lesões complexas ou crônicas do MPM.  

 

 Os estudos de ciencia básica envolvendo o diagnostico e tratamento das 

lesões do MPM tem sido o foco nos ultimos 5 anos. Em 2021 (12) Figura 11 

publicamos um artigo na revista brasileira de ortopedia mostrando parte do 

estudo de pos-doutorado de alguns dos docentes da Disciplina de Medicina 

Esportiva e Atividade Fisica do Departamento de Ortopedia da Escola Paulista 

de Medicina UNIFESP com apoio da FAPESP 04180-6. Neste artigo mostramos 

que a atividade eletromiografica nos casos submetidos a reconstrução do 



musculo peitoral maior apresentavam semelhança com o lado contralateral no 

pos operatório tardio.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11 – Estudo eletromiografico mostrando atividade elétrica semelhante do 

MPM no pos operatório tardio de cirurgia de reconstrução .  

 

 No momento estamos conduzindo 3 estudos, 2 de ciência basica já 

realizados e um clinico em andamento . Os de ciência básica envolvendo o 

tratamento da lesão do MPM: um mostrando a tendinopatia em amostras de 

tendão de casos agudos operados, outro mostrando a pequena degeneração 

muscular mesmo em casos crônicos de ruptura do MPM com analise histológica 

de fragmentos musculares colhidos e o ultimo artigo mostrando a utilização da 

fascia lata na reconstrução do MPM em comparação com o uso do tendão 

semitendineo do joelho. 
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