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1 – Resumo 
A osteoartrite é uma doença articular que causa inflamação e degeneração na 

cartilagem, com presença de osteófitos, crepitações e perda do alinhamento 

articular. Esse estudo tem como objetivo fornecer evidências científicas sobre as 

técnicas de fisoterapia recomendadas para a avaliação e tratamento da osteoartrite 

de joelhos. Para isso, foi realizada uma busca de periódicos científicos nas bases 

Pubmed, Bireme e Scielo. Foram selecionados seis artigos na íntegra, que 

descrevem com detalhes os parâmetros utilizados em seus estudos. O presente 

estudo está em processo de andamento. 

2 - Introdução 
 A osteoartrite (OA) é uma patologia articular que causa inflamação e 

degeneração na cartilagem, levando a perda do espaço articular, dores articulares, 

atrofia muscular, formação de osteófitos, crepitações e perda do alinhamento 

articular (Silva et al., 2012).  

Segundo dados do IBGE, a OA atinge 9,9 milhões de brasileiros, sendo 4,4 

milhões de homens e 5,5 milhões de mulheres. Estima-se que em 2050 tenha uma 

população entre 64 milhões de idosos no mundo com OA (Panozzo, 2015). 

A avaliação fisioterapêutica da OA nos joelhos envolve colher dados sobre 

área, comportamento e história da dor. O exame físico compreende a inspeção, na 

qual os joelhos podem se apresentar edemaciados e com deformidades; avaliação 

dos movimentos ativos, que podem ter restrição e dor e testes musculares manuais, 

os quais podem apresentar fraqueza e dor (Maitland et al., 2003).  

 A OA pode ser tratada conservadoramente com fisioterapia, sendo as 

técnicas mais utilizadas a eletroterapia, cinesioterapia, termoterapia, mobilizações 

articulares, técnicas de bandagem funcional e hidroterapia. Estas técnicas são 

empregadas com o objetivo de aumentar a mobilidade articular e força muscular 

para otimizar a qualidade de vida dos indivíduos (Almeida et al., 2016). 

Ainda não há um consenso sobre essas técnicas, principalmente em  relação 

aos parâmetros utilizados nas técnicas de avaliação e também sobre o tipo de 

exercício, intensidade, dose ideal e frequência de aplicação. 

3 - Objetivos  
 Este estudo tem como objetivo fornecer evidências científicas e clínicas sobre 

as técnicas de fisoterapia recomendadas para a avaliação e tratamento da 

osteoartrite de joelhos. 



	  

	  

4 - Metodologia 
 Este estudo é uma revisão de literatura, com busca de periódicos científicos 

nas bases Pubmed, Bireme e Scielo. As palavras-chaves foram osteoartrite joelho, 

tratamento fisioterapia osteoartrite e tratatamento conservador fisioterapia em inglês 

e português. Os critérios de inclusão foram artigos randomizados na íntegra, entre 

2012 à 2017, com descrição dos parâmetros de avaliação e tratamento 

fisioterapêutico utilizados.  

5 – Desenvolvimento 
A OA é definida como primária quando sua causa é idiopática, ou seja, quando 

ocorrem alterações fisiológicas da cartilagem geneticamente determinadas. É 

considerada secundária, quando resulta de traumas ou de alterações biomecânicas 

(Machado, 2006).  Uma das principais causas é o desgaste que ocorre durante o 

passar dos anos. Obtendo atrito entre os ossos e dores que podem ser ou não 

acompanhadas de rigidez no joelho. O paciente apresenta dores noturnas no joelho 

e dores nos movimentos de impacto, como caminhadas em terrenos irregulares, 

subir ou descer escadas (Fukuda, 2011). 

O início da OA tem fatores múltiplos: predisposição genética, gênero feminino, 

obesidade, envelhecimento e estresse mecânico. É muito comum afetar os joelhos 

devido às cargas constantes que essa articulação sofre, afetando o osso subcondral, 

meniscos, ligamentos, músculos periarticulares, cápsula e sinóvia (Fukuda, 2011).  

Para o diagnóstico da OA de joelho pode-se utilizar o teste Time Up and Go  e 

o questionário Womac (Mascarenhas et al., 2010). O teste Time Up and Go avalia a 

agilidade de locomoção, risco de queda, equilíbrio e mobilidade. O teste envolve 

manobras funcionais como levantar-se, caminhar, dar uma volta e sentar-se. 

(Pedrosa e Holanda, 2009). O Womac é um questionário validado de qualidade de 

vida, específico para osteoartrite com avaliação da dimensão da dor, rigidez articular 

e incapacidade física (Mascarenhas et al., 2010). 

O tratamento fisioterapêutico para OA envolve muitas modalidades, porém a 

cinesioterapia apresenta destaque pela boa resposta funcional proporcionada 

(Duarte et al., 2013). Bryk et al. (2016) elaboraram um protocolo de tratamento para 

a OA de joelhos baseado na realização de exercícios de alongamento dos músculos 

isquiotibiais, exercícios de fortalecimento da musculatura do abdômen, do quadril, 

quadríceps, tríceps sural e treinamento sensório motor do membro inferior. O estudo 



	  

	  

revela bons resultados e é um dos poucos que apresenta os parâmetros como dose 

e frequência detalhadamente. 

6 – Resultados Preliminares 
 Foram encontrados 78 artigos no Scielo, 50 na  Bireme e 18 no Pubmed. 

Destes, 45 deles estavam em português e 101 em inglês. Foram selecionados seis 

artigos, pois atendiam aos critérios de inclusão do presente estudo.  
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