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RESUMO 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi identificar a incidência e traçar o perfil da 

população com lesão no joelho, encaminhados à fisioterapia em uma unidade de 

reabilitação de média complexidade (NIR) em São José do Rio Preto. Metodologia: 

Foi realizado através da coleta de dados como gênero, faixa etária, patologias no 

joelho, tempo de tratamento e condição de alta dos prontuários do (NIR). Nota se 

que o maior número de indicações. Resultados: Foram averiguados 1961 

prontuários, sendo 2,49% encaminhados para o serviço de acupuntura, 93,21% 

fisioterapia, 0,96% fonoaudióloga e 3,31% terapia ocupacional. Entre os pacientes 

encaminhados a fisioterapia 57,87% são mulheres, 34,47% homens e 7,60% 

indefinido. Diante várias lesões no joelho, o índice de osteoartrose é maior. Tendo 

maior prevalência no tratamento conservador e alta por abandono. Considerações 

finais: A maioria dos pacientes encaminhados ao NIR é para o serviço de 

fisioterapia, sendo as mulheres mais acometidas por lesões no joelho e com maior 

faixa etária. Geralmente as indicações ao NIR é para o tratamento conservador de 

todas as patologias do joelho sendo a mais comum a osteoartrose, e com relação a 

alta observou-se que infelizmente  um número significante de pacientes 

abandonaram o tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

A articulação do joelho é provavelmente a mais complexa do corpo humano. 

Ela é intrincada porque compreende duas articulações estrutural e funcionalmente 

diferentes, embora inter-relacionadas: as articulações tibiofemoral e patelofemoral 

(CAILLIET, 2001). 

O joelho é uma articulação sinovial composta por três ossos: fêmur em sua 

porção distal, tíbia em sua porção proximal e a patela. Este é o maior osso 

sesamóide do corpo humano e está situado no tendão do músculo quadríceps 

femoral. A cada lado da patela existem expansões, os retináculos lateral e medial, 

que são formados pelas fibras dos músculos vastos medial e lateral. Esses 

retináculos desviam-se da patela e se inserem diretamente na tíbia. Os principais 

movimentos do joelho são flexão e extensão, contudo também podem ocorrer 

movimentos fisiológicos de rotação lateral e medial, abdução e adução (varo e valgo) 

e translação anterior e posterior (SKINNER, 2005). 



Segundo Canavan (2001), a biomecânica do joelho é importante, pois os 

movimentos conjugados, normais e anormais do joelho, determinam o estresse 

aplicado sobre a cartilagem articular, os meniscos e ligamentos. O joelho move-se 

com 6 graus de liberdade apresentando flexão e extensão, translação (de anterior 

para posterior, de medial para lateral e axial), rotação, adução e abdução. 

O ligamento cruzado anterior (LCA) é uma estrutura fundamental do joelho, 

visto que este é um importante restritor da instabilidade anterior e rotação interna da 

tíbia. A ruptura desta estrutura é a lesão ligamentar mais comum do joelho, quando 

incluídas somente as rupturas ligamentares completas. A lesão do LCA acomete 

principalmente, indivíduos jovens e ativos e caracteriza-se especialmente pela 

instabilidade articular (ARLIANI et al., 2012). 

A intervenção fisioterapêutica, nos casos de ruptura do LCA, deve iniciar 

antes mesmo do procedimento cirúrgico, na tentativa de minimizar a hipotrofia pós-

cirurgia. Contudo, logo após o procedimento cirúrgico de reconstrução do LCA, 

devem ser adotadas medidas cujos objetivos são a redução dos sintomas pós-

cirúrgicos e prevenção da hipotrofia, sobretudo na musculatura do quadríceps 

femoral (SOARES et al., 2011). 

Segundo Barros et al., (2014), o ligamento cruzado posterior (LCP) tem 

atuação na estabilidade da articulação por ser restritor primário da translação 

posterior da tíbia em relação ao fêmur. A incidência de lesões de LCP varia de 2 a 

44% das lesões ligamentares do joelho, e lesões isoladas são menos frequentes e 

menos sintomáticas quando comparadas com lesões múltiplas (CURY et al., 2012). 

Outro tipo de lesão do joelho seria as lesões meniscais que podem ocorrer 

isoladas ou em associação com lesões ósseas ou ligamentares. Uma das lesões 

meniscais menos frequentes é a lesão em alça de balde (AB), que consiste em uma 

lesão vertical ou oblíqua com extensão longitudinal e deslocamento medial do 

fragmento, normalmente da parte central do menisco, cuja incidência varia de 9% a 

24% dos casos. 

 A lesão AB tem grande importância clínica, uma vez que o deslocamento de 

um fragmento do menisco pode provocar bloqueio articular, exigindo tratamento 

cirúrgico. Na literatura, encontra-se apenas uma descrição de lesão AB com 

resolução espontânea, porém sem associação com ligamento cruzado anterior 

(LCA). A incidência de lesão meniscal em pacientes com instabilidade do LCA tem 

sido descrita na literatura variando de 35% a 97% (RABELO et al., 2013). 



Pode - se citar a osteoartrite (OA) que é caracterizada por degeneração 

articular e é a maior causa de dor musculoesquelética crônica e de limitação da 

mobilidade em pessoas idosas no mundo. Dentre as doenças reumáticas, a OA 

representa cerca de 30%–40% das consultas em ambulatórios de reumatologia. 

Além desse fato, sua importância pode ser demonstrada pelos dados da Previdência 

Social no Brasil, pois é responsável por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho; 

é a segunda doença entre as que justificam o auxílio-inicial, com 7,5% do total; é a 

segunda também em relação ao auxílio-doença, com 10,5%; e é a quarta a 

determinar aposentadoria (6,2%). A fraqueza muscular, especialmente do 

quadríceps, é uma das principais repercussões osteomusculares da OA de joelho. 

Os exercícios são considerados uma das principais intervenções no tratamento 

conservador para pacientes com OA de joelho. Os principais objetivos são: redução 

da dor, melhora da função e melhora dos aspectos sociais e ocupacionais 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

A organização mundial de saúde estima que 25% dos indivíduos acima de 65 

anos sofrem de dor e incapacidade associados a osteoartrite (TAMEGUSHI et al., 

2008). 

Por consequência da osteoartrose, artrite reumatoide e outras anormalidades, 

um método comum utilizado é a artroplastia no joelho e vem apresentando bom 

resultado (SEVERINO, 2009). 

A artroplastia total do joelho é um método cirúrgico, indicado aos indivíduos 

com osteoartrose somado com reumatismo ou outras comorbidades. Trata se de um 

implante da região degenerada do joelho ainda em evolução, se aproximando da 

anatomia saudável a cada dia (ALBUQUERQUE, 2011). 

Deve - se considerar a patela é uma estrutura importante do joelho e tem 

como uma das funções aumentar o braço de alavanca e o trabalho biomecânico do 

quadríceps. A alteração no alinhamento femoropatelar é fator que propicia mudança 

na estrutura da cartilagem articular do joelho, levando a um quadro de 

condromalácia patelar (BERCHTOLD et al., 2008).   

A condromalácia se manifesta particularmente em pessoas do sexo feminino, 

devido às mulheres usarem salto alto e possuírem o quadril mais largo, o que 

propicia desvios angulares do joelho (FREITAS et al., 2007). Que pode gerar uma 

instabilidade patelofemoral que se trata de uma patologia comum em jovens com 

maior incidência em mulheres, estando relacionada às anormalidades anatômicas 



das estruturas que envolvem a patela, tendo como sintomas dor, luxação patelar, 

subluxação e sintomas de hipermobilidade, relacionados com a biomecânica 

incorreta do membro inferior (SCHUEDA, 2015). 

Uma simples queda é a maior causa de fratura da patela, sendo a maioria dos 

indivíduos do sexo feminino, portanto a ruptura do tendão patelar está presente com 

maior frequência em indivíduos do sexo masculino obesos, acima de 45 anos devido 

alterações degenerativas do tendão (IBOUNING, 2015). 

No que tange à reabilitação das lesões do joelho é indiscutível o papel da 

Fisioterapia. Para tanto, o profissional desta área do conhecimento deve possuir um 

adequado repertório de informações sobre diagnóstico, que atualmente é realizado 

com base no exame clínico, pois uma avaliação detalhada é extremamente 

importante para que proponha futuras intervenções (CASTRO et al., 2012). 

Um dos métodos de tratamento fisioterapêuticos utilizados é a termoterapia 

que se refere a adição de calor ao tecido, que promove o aumento da temperatura 

muscular, e do metabolismo energético e melhora da função muscular e 

recrutamento motor. Já a crioterapia é a aplicação de substâncias que baixe a 

temperatura do tecido lesado, inibindo a atividade elétrica e os comandos 

periféricos. (ESTEVAN, 2015). 

A grande variedade de exercícios possibilita manter a mobilidade articular, 

alongamento, melhorar contraturas e, quando utilizados em conjunto com outros 

recursos fisioterápicos (ondas curtas, ultrassom, laser, gelo, etc.), podem também 

promover grande alívio na dor (MARQUEZ et al., 1998). 

Os núcleos de tratamentos fisioterapêutico estão espalhados pelo Brasil, e 

variam de estabelecimentos, ambulatórios, instituições, hospitais de pequeno a 

grande porte, incluindo as clínicas escola das universidades e faculdades. As 

mesmas contribuem na teoria e prática da formação de fisioterapeutas, que utilizam 

técnicas de tratamentos voltados para qualidade de vida da comunidade com 

distúrbios do aparelho locomotor, que podem apresentar pesquisas significantes 

(SILVA, 2008). 

 

 OBJETIVO 

O objetivo desse estudo foi identificar a incidência e traçar o perfil da 

população com lesão no joelho, encaminhados à fisioterapia em uma unidade de 

reabilitação de média complexidade (NIR) em São José do Rio Preto, identificando 



gênero, faixa etária, patologias no joelho, tempo de tratamento e condições de alta. 

 

METODOLOGIA 

Esse estudo foi realizado com base na coleta de dados do NIR, autorizado 

pela unidade de saúde ligada à Rede de Reabilitação da Secretaria Municipal de 

Saúde de São José do Rio Preto segundo anexo I e após aprovação pelo oficio 

142/15 do Comitê de Ética da União das Faculdades dos Grandes Lagos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, averiguamos todos os prontuários arquivados na unidade, com o 

intuito de identificar todos os pacientes encaminhados para o tratamento 

fisioterapêutico. 

Depois do levantamento dos prontuários que contribuirá para a construção do 

trabalho, será identificada qual a Hipótese Diagnóstica (HD) de cada 

encaminhamento feito à fisioterapia, e aqueles relacionados às patologias de joelho 

serão selecionados para posterior análise. 

Identificado todos os prontuários, coletaremos os dados relativos ao sexo do 

paciente encaminhado, faixa etária, tempo de acometimento da lesão, tempo que 

permaneceu em tratamento e condições em que recebeu a alta. Todos esses dados 

foram tabulados. 

 

RESULTADOS 

Foram averiguados 1961 prontuários do NIR. 

A tabela 1 apresenta o percentual de indicação aos serviços oferecidos no 

NIR para os pacientes da população de São José do Rio Preto. Tendo maior número 

de pacientes encaminhados a fisioterapia. 

 

Tabela 1: Indicação de encaminhamentos a serviços do NIR 

Acupuntura 

 

Fisioterapia Fonoaudióloga Terapia 

Ocupacional 

2,49% 93,21% 0,96% 3,31% 

 

 A tabela 2 refere se ao gênero e faixa etária dos pacientes encaminhados ao 



NIR com lesão no joelho. E o índice de pacientes encaminhados ao NIR com lesões 

no joelho é maior na população feminina, apresentando este grupo maior faixa etária 

na tabela 2. 

 

Tabela 2: Gênero e idade dos pacientes com 

lesão de joelho encaminhados ao NIR. 

 Gênero Idade (anos) 

Gênero 

Feminino 
57,87% 11 – 94 

Gênero 

Masculino 
34,47% 13 – 86 

Indefinido* 7,60% 17 – 78 

*Grupo indefinido não consta gênero no prontuário. 

 

O gráfico1 Índice de lesões no joelho apresenta as patologias encontradas 

variando entre inflamações, luxações, fraturas, estiramentos e rupturas ligamentares, 

com maior índice em osteoartrose. 

 

 

 

A tabela 3 refere-se ao número de pacientes que realizaram tratamento 

conservador e cirúrgico e quantidade de sessões de fisioterapia que foram 

 

 



realizadas. Demonstra que a maior parte de pacientes encaminhados ao NIR é para 

o tratamento conservador. 

 

Tabela 3: Tipo de tratamento e Média de Sessões dos pacientes com 

lesões no joelho encaminhados ao NIR. 

 Tratamento pós 

operatório. 

Tratamento 

conservador 

Quantidade 

de 

pacientes 

 

7 

 

227 

Média se sessões de 

fisioterapia 

realizadas 

 

14,0 

 

6,67 

 

A tabela 4 representa a condição de alta, se os pacientes que realizaram 

tratamento conservador ou cirúrgico obtiveram alta fisioterapêutica ou por abandono. 

Observa-se na tabela 4 que o maior número de alta por abandono é entre os 

pacientes que realizaram tratamento cirúrgico. 

 

Tabela 4: Tipo de Alta dos pacientes com lesões do joelho do NIR. 

 Alta fisioterapêutica Alta por abandono 

Tratamento pós 

operatório 

57,14% 42,85% 

Tratamento 

conservador 

48,45% 49,33% 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que um maior número de pacientes encaminhados ao NIR é para o 

serviço de fisioterapia, sendo as mulheres mais acometidas por lesões no joelho e 

com maior faixa etária. Além disso, é mais comum tratamento conservador para 

todas as patologias do joelho sendo a mais comum a osteoartrose, e com relação a 

alta observou-se que infelizmente  um número significante de pacientes 

abandonaram o tratamento. 
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