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FISIOTERAPIA NAS LESÕES DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) 

Autor: Alessandra Galvão  

  O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é um forte tecido fibroso e como o seu 

próprio nome diz cruza o centro do joelho entre os ossos da tíbia e do fêmur. Este potente 

ligamento é composto de duas bandas ou feixes que se envolvem entre si: a banda 

póstero-lateral e a banda ântero-medial. A função do LCA é fornecer a estabilidade  

anterior e rotacional ao longo do movimento de flexo-extensão do joelho, sendo uma 

estrutura fundamental na dinâmica do movimento desta articulação.  

 A lesão do LCA é bastante comum na prática de atividade física e esportiva e 

ocorre pela ruptura parcial ou total de suas fibras. Geralmente, o mecanismo de lesão do 

ligamento é uma torção do joelho com o pé fixo ao solo. Comumente, no instante da lesão 

o indivíduo ouve um estalo, que vem seguido de forte dor e incapacidade física. 

Dependendo da intesidade da torção as lesões do LCA podem ser isoladas ou estar 

associadas a lesões do menisco medial, do ligamento colateral medial e da cartilagem 

articular.   

 O tratamento da lesão do LCA pode ser cirúrgico ou conservador (não- cirúrgico). 

A escolha do tipo de tratamento dependerá do grau da lesão, da idade do paciente, de 

critérios sócio-profissionais e do nível de intensidade esportiva de cada indivíduo.  Em 

qualquer uma das opções de tratamento a realização da fisioterapia é fundamental para 

uma adequada recuperação funcional do joelho que permita ao paciente desempenhar 

suas atividades esportivas e, de modo geral, da vida diária em sua plenitude.  

 As técnicas cirúrgicas na reconstrução do LCA e os protocolos de fisioterapia  

evoluíram muito nos últimos anos, com muitos estudos sendo publicados sobre o tema. 

Protocolos de reabilitação acelerada estão descritos na literatura para auxiliar na 

recuperação desses pacientes. Com base em dados científicos, sabe-se que na 

recuperação pós-operatória a movimentação passiva precoce do joelho no aparelho C.P.M 

é importante para a restauração de sua mobilidade, redução da dor e edema. A utilização 

de eletroterapia neuromuscular nos músculos da coxa auxilia na recuperação muscular 

após a cirurgia. O trabalho de fortalecimento muscular dos músculos extensores do joelho 

(anteriores da coxa) não deve ser feito nos últimos graus de extensão devido a grande 

tensão sobre o LCA. Os exercícios mais  seguros de fortalecimento dos músculos da 

perna, com proteção do LCA, devem ser feitos em cadeia cinética fechada (ex: 

agachamento e legg-press). O reforço muscular excêntrico progressivo dos músculos 

isquios-tibiais (posteriores da coxa) deve ter devida atenção durante a reabilitação pois 

este grupo muscular auxilia na estabilidade do joelho evitando a anteriorização da tíbia 

(gaveta anterior). Finalizando, nas lesões do LCA é fundamental uma reeducação 

proprioceptiva (percepção de movimento e da posição articular) e treinamento do gesto 

esportivo.    

 Associado aos protocolos de reabilitação, métodos de avaliação funcional do joelho 

tem sido amplamente utilizados nos programas de fisioterapia. O objetivo da avaliação 

funcional é utilizar um método eficaz para quantificar desequilíbrios musculoesqueléticos 

objetivos e subjetivos da funcionalidade do joelho. Este tipo de avaliação fornece 

parâmetros seguros para a prescrição de exercícios e retorno às atividades esportivas. 


