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1. RESUMO  

  Dentro da prática esportiva a lesão do ligamento cruzado anterior pode ser 

considerada um dos eventos mais comuns, levando o atleta a incapacidades e 

desistência do retorno ao esporte. O presente estudo de caráter exploratório tem 

como objetivo, investigar a utilização do treinamento físico-funcional em ambientes 

de academia por praticantes amadores de modalidades esportivas no processo de 

reabilitação do ligamento cruzado anterior do joelho, como critério de transição e 

retorno ao esporte. Participaram do estudo 200 indivíduos adultos, do sexo 

masculino e feminino, praticantes de modalidades esportivas de caráter amadoras, 

com histórico de lesão do LCA. Pelo presente momento os dados coletados estão 

sendo tabulados para o tratamento estatístico e posteriormente analisados e 

discutidos com as evidencias literárias.  

Palavras chaves: Ligamento Cruzado Anterior, Lesão, Esporte Amador. 

2. INTRODUÇÃO 

  O Ligamento Cruzado Anterior – LCA é um dos ligamentos fundamentais da 

articulação do joelho, que une o fémur à tíbia, não permitindo que a tíbia deslize 

anteriormente em relação ao fémur, contudo proporciona estabilidade rotacional ao 

joelho (PINHEIRO; SOUSA, 2015). 

 A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) ocorre com mais frequência 

durante o esporte com a ruptura do ligamento ocasionada por um mecanismo de 

estresse, força ou estiramento sobre as estruturas articulares do joelho, podendo ser 

parcial ou total, dependendo do movimento realizado, provocando instabilidade 

articular, com sensação de falsei na articulação do joelho. O mecanismo de lesão 

mais comum, é o entorse do joelho, estando o pé fixo no solo, e o peso do corpo 

rodando sobre o eixo do fêmur em relação a tíbia (ZINNI; PUSSI, 2004). 

 Em estudo investigativo com relação à incidência da lesão do LCA e 

meniscos e atletas amadores e profissionais no Brasil Astur et al. (2016) 

investigaram 240 pessoas com histórico destas lesões, sendo divididos em grupos 

de lesões isolada do LCA, lesão do LCA associada à lesão do menisco e lesão 

isolada do menisco. Os autores identificaram que a maior incidência (44,58%), 

pertencia ao grupo de lesões isoladas do LCA. Atletas de futebol apresentaram 

lesão de LCA em 0,523/1000 horas de jogo. Quando avaliado o retorno ao esporte, 

o rendimento de todos os atletas foi prejudicado pela lesão. 



 Com o objetivo de avaliar o retorno à atividade esportiva após à reconstrução 

do ligamento cruzado anterior (LCA) com relação à idade, ao sexo, ao IMC e à 

associação com fratura no membro inferior, Almeida et al. (2014), identificaram que o 

retorno ao esporte após a lesão do LCA, ocorreu em 68,8% dos casos que 

participaram do estudo. Pessoas com menos de 30 anos apresentaram maior índice 

de retorno ao esporte.   

3. OBJETIVO 

 O objetivo do presente estudo é investigar a utilização do treinamento físico-

funcional em ambientes de academia por praticantes amadores de modalidades 

esportivas no processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior do joelho, 

como critério de transição e retorno ao esporte. 

4. METODOLOGIA 

 O presente estudo de caráter transversal descritivo e analítico esta sendo 

realizado no Centro Universitário Italo Brasileiro como critério de obtenção do título 

de graduação no curso de Educação Física Bacharelado. 

A casuística foi composta por 200 indivíduos adultos, do sexo masculino e 

feminino, praticantes de modalidades esportivas de caráter amadoras, com histórico 

de lesão do LCA. 

Foram adotados como critério de inclusão, indivíduos que obtiveram lesão do 

LCA, praticante de qualquer modalidade esportiva, que tenha recebido como 

tratamento a reconstrução do ligamento, passado pelo processo de reabilitação 

(fisioterapia) e retorno ao esporte. Os participantes foram selecionados por 

conveniência por meio de contato com profissionais médicos ortopedistas. 

Os indivíduos foram interrogados por meio de um questionário investigativo 

sobre: modalidade praticada, tempo de lesão, tratamento fisioterápico e retorno ao 

esporte. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Para Nabarrete (2007), as lesões do ligamento cruzado anterior podem ser 

graduadas em graus: leve, com presença de edema, sensibilidade local, com 

rompimento de alguns ligamentos sem perda funcional; moderada, grande parte dos 

ligamentos encontram-se rompidos seguido de instabilidade na articulação, não 

demonstrando perda completa da integridade do ligamento; grave, havendo 

rompimento completo das fibras ligamentares. 



O tratamento cirúrgico é indicado nos casos de instabilidade articular, que 

causam incapacidade e limitações funcionais ou que podem consequentemente 

prejudicar as superfícies articulares (COLBY; KISNER,1998). 

Dependendo da gravidade e do tipo de lesão, os tratamentos cirúrgicos 

podem ser de reparação (sutura das pontas), reinserção (ao nível proximal ou distal 

do ligamento) e substituição (enxertos) (CARRIL; GABRIEL; PETIT, 2001). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Pelo presente momento os dados coletados estão sendo tabulados para o 

tratamento estatístico e posteriormente analisados e discutidos com as evidencias 

literárias.  
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