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1.RESUMO

O joelho é a maior e uma das mais complexas articulações do corpo

humano, onde deve suportar grandes forças, dar estabilidade e possuir uma grande

amplitude de movimento, tudo isso é fornecido pelas estruturas ósseas,

musculuares, ligamentares e menisco. O presente estudo tem por objetivo

demonstrar a importância da reabilitação proprioceptiva no pós- operatório do LCA. 

2. INTRODUÇÃO 

O ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos quatro mais importantes

ligamentos do joelho em conjunto com o ligamento cruzado posterior (LCP),

ligamento colateral lateral (LCL) e ligamento colateral medial (LCM). A lesão do LCA

ocorre, em geral, por um movimento de rotação do joelho ou por um trauma direto,

em valgo, contra o joelho. As rupturas completas do LCA têm como consequência

um padrão típico de instabilidade mecânica e um grau variável de instabilidade

funcional (FU et al., 2008). Especialmente ao longo dos últimos 30 anos, houve um

grande avanço das técnicas de artroscopia que foram desenvolvidas para a

reconstrução do LCA, utilizando, auto-enxertos, aloenxertos ou enxertos sintéticos.

(SOUZA et al., 2015). O equilíbrio e a propriocepção tem um efeito positivo sobre a

função muscular, funções do joelho, resultado da capacidade funcional e o retorno à

plena atividade. Os exercícios proprioceptivos se iniciam realmente quando o

paciente começa a dar passos sobre o solo em período precoce do pós-operatório

(SAKA, 2014). É importante na prevenção de lesões e a falta de propriocepção é um

dos fatores que contribuem para a lesão no joelho, particularmente no prejuízo de

lesões no LCA (MIR, 2014).

3.OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Este estudo tem por objetivo demonstrar a importância da

reabilitação proprioceptiva no pós- operatório do LCA. 

Objetivo Específico: Identificar a partir de uma revisão bibliográfica, a importância da

reabilitação propriocetiva no pós operatório do LCA.



4. METODOLOGIA

Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram realizadas

pesquisas nas seguintes bases de dados: PubMed, MEDLINE, LILACS e Scielo,

limitada às pesquisas publicadas preferencialmente nos últimos 10 anos, de

relevância nacional e internacional.

5. DESENVOLVIMENTO

Indivíduos que sustentam uma lesão do LCA apresentam mudanças no

controle motor, uma vez que, após a lesão, geralmente há um prejuízo das

informações sensoriais, em função do comprometimento dos mecanorreceptores

presentes no LCA. A diminuição das informações sensoriais após a lesão do LCA

faz com que o relacionamento entre informação sensorial e ação motora seja

alterado, podendo acarretar alterações e desempenho inferior no controle motor

destes indivíduos (BONFIN, 2009). A ruptura desse ligamento provoca uma

frouxidão articular, principalmente nos movimentos rotacionais e causa,

freqüentemente, incapacidade para a prática esportiva e desgaste articular. A

reconstrução ligamentar tem como objetivo reconstituir o ligamento lesado, por meio

da sua substituição por uma estrutura que assemelha-se ao tecido ligamentar, de

forma que esse tecido seja funcionalmente eficaz (LUSTOSA,2007).

A propriocepção inclui o caminho aferente e eferente do sistema

somatosensorial, controlando os reflexos e tônus muscular, provenientes dos

músculos, tendões e articulações. A inervação eferente é dada por fibras nervosas

que penetram os ligamentos cruzados e a aferente é baseada em mecanoreceptores

periféricos localizados nas articulações, músculos e pele (FURLANETTO, 2016).

Sabe-se que a propriocepção, é utilizada também como um recurso técnico,

na forma de exercícios físicos de coordenação e equilíbrio, auxiliando a quem o

pratica a se recuperar muscularmente, pelo fortalecimento e manutenção da

condição de sustentação para o movimento corporal. Ela auxilia na manutenção de

nosso equilíbrio, pois com a propriocepção conseguimos criar e/ou aprimorar nossa

consciência corporal e nossa postura, pois é ela quem fornece ao nosso cérebro as

informações necessárias para manter ou recuperarmos o nosso equilíbrio (VOGT,

2012).



6. RESULTADOS PRELIMINARES

 Os resultados do presente estudo se encontram em andamento.
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