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A dor está entre os responsáveis diretos pela nossa evolução e adaptação 

neste mundo cheio de fatores agressores. O desconforto ao senti-la, produz 

imediatamente no nosso cérebro um forte registro do fato causador, o que 

permite que, da próxima vez, saibamos (ou pelo pelo menos tentemos) evitá- 

lo. 

Me lembro de um episódio ocorrido com minha filha quando ainda criança. 

Ao encostar a mão em uma lâmpada acesa que iluminava um jardim de um 

restaurante, imediatamente ela soltou um grito e começou a chorar. A 

lâmpada estava obviamente quente e em um local sem aviso ou proteção. 

Desde então, mesmo muitos anos após o ocorrido, ela sabe que deve evitar 
tocar em uma lâmpada acesa. Ela não se lembra do que falamos ao explicar 
o que aconteceu, mas o registro da dor sentida, a faz evitar instintivamente 

repetir aquele ato. 

Isto é valido para várias outras situações agudas, além da queimadura citada, 

quando crianças e mesmo depois de nos tornarmos adultos. A pancada, o 

corte, o choque, a torção, são várias as situações de dor imediata que nos 
afligem ao longo da vida.

Introdução: a dor



O grande problema é quando o fator causador produz desconfortos 

menores, esporádicos, pouco relevantes no início, mas constantes e 

persistentes, causando problemas que vão se somando ao longo do 

tempo. 

Você provavelmente já leu ou ouviu sobre um experimento tradicional, 
citado muitas vezes quando se quer explicar este tipo de reação a 

fatores agressores agudos e crônicos: um sapo é colocado em uma 

panela com água fervente. Imediatamente, ao sentir dor pela 

temperatura elevada, ele salta para fora da panela. Um outro sapo é 

colocado em outra panela com água fria que vai lentamente sendo 

aquecida, até a fervura. O sapo, sem o reflexo da diferença brusca de 

temperatura, não reage e pode morrer. 
A sociedade moderna busca o conforto e a segurança, o que, por um 

lado, reduz o stress físico e emocional, mas por outro, reduz também a 

nossa capacidade de resistir a determinados fatores externos que, de 

certa forma, nos “moldam” a partir da resposta fisiológica do nosso 

corpo.  

Em outras palavras, quanto maior e mais frequente o estímulo externo 

- desde que não ultrapasse os limites de tolerância - permite que nosso 

organismo fique mais forte e resistente. Aqui vale aquela máxima de 

que “o que não nos destrói, nos fortalece”.   



Infelizmente, muitas pessoas buscam amenizar os efeitos externos 

dolorosos através de medidas paliativas, utilizando-se de remédios 

para dor (analgésicos e anti-inflamatórios) sem a definição clara do 

fator causador, o que dificulta, e às vezes piora, o tratamento 

adequado. É extremamente frequente a auto-medicação com estas 

drogas, que são fartamente encontradas e vendidas sem prescrição 

médica. 

O objetivo deste livro é esclarecer a você leitor, os fatores que 

comumente estão envolvidos na causa da dor na articulação do joelho 

e como abordá-los da melhor forma possível.  

        ATENÇÃO !

Não  tenho  a  p re tensão  aqu i  de  esgota r  todo  o  a ssunto
e ,  de  fo rma  a l guma ,  subs t i t u i r  a  necessá r i a  ava l i a ção
de  um o r toped i s ta  espec i a l i s t a  nes ta  á rea  que ,  a t r avés
do  necessá r i o  exame  f í s i co  e  de  eventua i s  exames
comp lementa res ,  possa  de f i n i r  c l a r amente  o  seu
d i agnós t i co  e  com i s to  p ropor  o  me lho r  t r a tamento
para  você .  



O termo inflamação é frequentemente utilizado e nem sempre bem 

compreendido. 

Na maioria das vezes, o que conhecemos como inflamação, apresenta 

quatro sinais: DOR, INCHAÇO, CALOR E VERMELHIDÃO, todos eles 
produzidos pelo nosso próprio organismo, buscando permitir a cicatrização 

de tecidos submetidos à agressão por algum fator externo (traumas, vírus, 
bactérias, fungos) e alguns fatores internos (doença reumática, p.ex.). 

A dor, como já citado, busca obrigar a quem a sinta, a manter o local em 

repouso, o que ajuda na cicatrização. O inchaço (ou edema), o calor local e a 

vermelhidão, todos eles, significam um maior fluxo de sangue para aquele 

local, pois é através do sangue que chegam ao local as nossas células de 

defesa, bem como as células de cicatrização dos tecidos lesionados. Ou seja, 

a inflamação é uma reação do bem! Ela é totalmente necessária para a 

recuperação do local que sofreu a agressão. 

A articulação do joelho é formada pela conexão de 3 ossos: o femur (osso da 

coxa), a tíbia (osso da perna) e a patela. 

Recobrindo estes ossos dentro da junta temos a cartilagem, estrutura lisa, 

esbranquiçada e macia, que funciona como um sistema de amortecimento 

e permite o movimento da junta com menor atrito. 

Entre o fêmur e a tíbia temos mais duas estruturas que ajudam no "encaixe" 

dos ossos: os meniscos. Com características parecidas com a da cartilagem, 

são mais macios e funcionam principalmente no sistema de amortecimento, 

ajudando também na manutenção da estabilidade. 

Completando, temos vários ligamentos internos e externos, que permitem 

que o encaixe destes ossos seja perfeito e duradouro. 

Inflamação



permitem a distribuição do nosso peso nesta junta, 

durante os mais variados movimentos, como andar, 
correr, subir, descer, agachar e ajoelhar.

É lubrificada constantemente por um líquido produzido pelo próprio 

organismo, chamado líquido sinovial (podemos comparar este sistema 

de lubrificação com o da lágrima, que lubrifica o olho nos movimentos 
da pálpebra). 

A cartilagem não tem terminações nervosas (insensível), o que permite 

que movimentos constantes e intensos sejam suportados sem 

sentirmos dor. 
Ela também não tem vasos sanguíneos (veias e artérias), o que impede 

que haja sangramento dentro da junta pelo atrito constante quando 

andamos e corremos. 
Como veremos mais a frente, a falta de sensibilidade na cartilagem e a 

falta de irrigação de sangue, fatores que ajudam na eficiência da 

função, por outro lado, aumentam o risco de progressão de algumas 
lesões e dificultam a cicatrização espontânea.  

Como cada estrutura 
funciona

Ossos do femur, tíbia e patela:

Por ser lisa, permite que o movimento aconteça com 

menor atrito. 

Por ter uma consistência “emborrachada”, permite a 

absorção das pressões geradas nos mais diversos 
movimentos.  

Cartilagem:



Os meniscos são um tipo de cartilagem (mais macia que a que 

recobre o osso) que tem um formato de "rosquinhas", que ajudam 

no encaixe entre o femur e a tíbia e promovem uma melhor 
distribuição das forças que passam pela junta. 

São estruturas frequentemente lesionadas nos movimentos de 

torção da junta e se gastam com o tempo. 

A falta de um menisco pode fazer com que a junta sofra um 

desgaste mais rápido. 

A preservação dos meniscos em pessoas jovens deve sempre ser 
tentada em qualquer tratamento. 

Meniscos



 

 

Os ligamentos são um conjunto de "pequenas cordas" ou "cabos" 
que conectam os ossos um com os outros. 

Temos dois ligamentos internos que se cruzam (os chamados 
ligamentos cruzados anterior e posterior) e vários ligamentos 
periféricos (como o ligamento colateral medial e o ligamento 

colateral lateral, entre outros). 
A função dos ligamentos é permitir o perfeito encaixe entre os 

ossos, em todos os movimentos que fazemos. 
Em traumas diretos (pancadas) e indiretos (torções), um ou mais 
destes ligamentos podem se romper e fazer com que a junta 

fique instável, ou seja, não tenha um encaixe perfeito e fique 

"falhando". 

Existem várias outras estruturas anatômicas, mas que fogem do 

escopo deste e-book. Para se aprofundar sugiro clicar aqui 

Ligamentos

http://www.joelhobh.com.br/


Influência da 
Genética

Sabemos que a genética influencia 

diretamente tudo que acontece com 

nosso organismo. 

Recebemos de nossos pais os genes que 

vão definir grande parte das 
características do nosso corpo, sejam 

mecânicas, químicas ou físicas, como a 

resistência a doenças e a capacidade de 

tolerar esforços, entre vários outros. 
Observar estas características em nossos 
pais e parentes próximos nos permite ter 
uma ideia de detalhes que podem nos 

ajudar a prevenir e tratar alguns 
problemas de joelho. 

Existem atualmente inúmeras pesquisas 
sendo realizadas para encontrarmos 

formas de tratar determinadas doenças 
utilizando-se de ferramentas de terapia 

genética (Entenda mais sobre terapia 

genética) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia_gen%C3%A9tica


Os joelhos, assim como a coluna, os quadris e os pés são consideradas 
articulações de carga, pois suportam o peso do nosso corpo. 

Existe um ramo da ortopedia que estuda os efeitos das forças que atuam 

sobre os tecidos do nosso corpo, a chamada biomecânica. 

Através de inúmeros testes em laboratório, conseguimos saber com grande 

precisão como funciona determinada junta, quais os efeitos sobre ela na 

sustentação do peso corporal, do andar, correr ou subir e descer escadas. 
Sabemos, por exemplo, que durante uma caminhada em local plano, a parte 

anterior (da frente) do joelho, onde se localiza a articulação da patela com o 

femur, recebe cerca de 50% do peso do corpo. Quando subimos ou 

descemos escadas, esta pressão pode aumentar para 2 a 3 vezes o peso 

corporal. Para correr no plano a pressão pode chegar a 5 vezes e corridas em 

subidas e descidas de 7 a 8 vezes! 
Além da posição dos joelhos em relação ao plano de marcha, outros fatores 
biomecânicos importantes, como o peso corporal (seu excesso) e o (mal) 
condicionamento físico, podem influenciar na intensidade das pressões 

nestes locais. 
Do ponto de vista químico, existem mudanças constantes na estrutura 

metabólica das articulações, visando à lubrificação correta, a proteção da 

cartilagem, meniscos e ligamentos. 
Doenças reumáticas, infecção e traumas podem alterar o equilíbrio interno, 

promovendo mudanças que podem causar um aumento da velocidade do 

processo degenerativo da junta. 

O perfeito funcionamento da articulação do joelho depende de vários 
fatores. A seguir os mais importantes: 

 

 

Fatores que influenciam o 
funcionamento do joelho

QUESTÃO MECÂNICA E QUÍMICA 
(HOMEOSTASIA) 



Como citado anteriormente, o peso corporal elevado é um dos grandes vilões 
para os joelhos. Números recentes do ministério da saúde veja aqui mostram 

que mais de 50% da população brasileira apresenta sobrepeso. 

Os obesos (índice de massa corpórea - IMC - acima de 30) correm sérios riscos 
de desgaste acelerado das juntas. 

O grupo daqueles que eram magros e engordaram rapidamente é um dos que 

correm mais riscos, pois, ou não tem as características genéticas favoráveis para 

suportar o sobrepeso, ou não há tempo para que o organismo se adapte a esta 

nova situação, acelerando o desgaste das estruturas internas, principalmente 

meniscos e cartilagem. 

Peso Corporal

http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/obesidade-cresce-60-em-dez-anos-no-brasil


Outro ponto importante diz respeito ao condicionamento dos músculos que 

movimentam os joelhos. 
Um dos músculos mais importantes para o joelho é o quadríceps (se localiza 

na parte da frente da coxa), que gera força para nos levantar de cadeiras, 
subir e descer escadas, praticar esportes, etc. A fraqueza desta musculatura 

com frequência produz um mal funcionamento da junta, sobrecarregando 

ainda mais a cartilagem, tendões e ligamentos. 
Em contrapartida, os músculos ísquio-tibiais (parte de trás da coxa), 

frequentemente estão encurtados. Esta baixa flexibilidade pode estar 
relacionada a um aumento da tensão do quadríceps, que se contrai de 

forma mais intensa na tentativa de vencer músculos muito encurtados, 
gerando pressões aumentadas dentro da junta. 

Sabe-se que os músculos do tronco e da região abdominal, associados aos 
músculos dos quadris, tem grande influencia na função dos joelhos e 

precisam também estar em ótimo equilíbrio.  

Condicionamento e equilíbrio 
muscular



Estamos em constante movimento. 

E grande parte deste movimento se dá de forma repetitiva, rotineira. 

A adaptação do nosso organismo aos fatores externos é constante. 

Se está muito calor, nosso corpo elimina o suor como forma de equilibrar 
nossa temperatura. Se você usa mais os músculos da mão direita (para 

escrever, por exemplo), o seu antebraço direito terá músculos mais 
evidentes. Isto acontece de forma “automática", reagindo aos estímulos 

recebidos. 
Se você tem uma vida muito sedentária, será natural que os seus ossos, com 

o passar do tempo, fiquem mais frágeis, o mesmo acontecendo com seus 
músculos. 

Tudo acontece de forma lenta, numa constante busca de equilíbrio. 

Se atividades mais intensas, que fogem do uso rotineiro, são realizadas de 

forma abrupta, corre-se o risco de sobrecarregarmos a articulação e 

produzirmos lesões. 
Isto acontece, por exemplo, com pessoas que decidem começar a correr, 
após anos sedentárias, e, já no primeiro dia, correm muito mais tempo ou 

distância do que seria recomendado. Frequentemente sentem dor nos 
joelhos, e também em várias outras partes do corpo, por terem exigido das 

juntas, músculos e tendões além dos seus limites. 
Toda atividade nova, seja de trabalho, seja de atividade física ou esportiva, 

necessariamente precisa de um tempo de adaptação. 

Um bom planejamento da frequência e intensidade, com o aumento 

gradual e os ajustes necessários ao longo do período, permite a adaptação 

do corpo, a redefinição de limites e a conquista de um organismo mais 
saudável. Vamos dar um exemplo prático.  

Imagine que você esteja sedentário(a) há muitos anos e queira iniciar 
corridas e que sua meta seja correr 5 km diariamente. Se amanhã você se 

levantar bem cedo, colocar os tênis de corrida e correr 5 km (se der conta!), é 

bem provável que no mesmo dia, ou no dia seguinte, você sinta dores pelo 

corpo todo.  

Seu organismo vai avisá-lo, através da dor, que você foi além dos limites de 

uma ou mais partes do seu sistema músculo-esquelético. 

Isto sem contar com eventual excesso de peso, ou se você correu em 

terrenos irregulares ou se ainda usou calçados inapropriados. 
Se, ao contrário, você planejar iniciar com caminhadas, inicialmente de 20 a 

30 minutos, aumentando progressivamente a distância e a velocidade, 

respeitando os sinais do corpo em relação a qualquer dor articular, ao longo 

de algumas semanas você provavelmente estará conseguindo correr os 5 

km, sem dor, e podendo definir novos objetivos.  

is awarded to

Uso racional da articulação



Porque tratar não significa 
necessariamente tomar remédios

Muitas pessoas que procuram 

assistência médica querem 

uma solução imediata para os 
seus sintomas. 

Resolver a dor, muitas vezes 
basta. 

O grande problema, na 

maioria das vezes, não é o 

medicamento em si, mas a 

ausência de um diagnóstico 

correto ANTES de se iniciar 
determinados medicamentos. 

Analgésicos e anti- 
inflamatórios são usados com 

frequência, muitas vezes de 

forma paliativa, sem uma 

definição clara da causa da 

dor. 
Sem contar os efeitos 

colaterais destes 
medicamentos, a eliminação 

temporária da dor pode 

mascarar este importante 

alerta do nosso corpo, às vezes 
atrasando a solução definitiva 

para o problema. 

 

 



Quando identificamos desequilíbrios musculares (alguns 
músculos mais fortes que outros e outros sem 

flexibilidade adequada), transtornos posturais, pontos 
inflamados ao redor da junta, etc, sempre contamos com 

a ajuda da fisioterapia. 

Os profissionais desta área são capacitados para atuarem 

de duas formas principais: aliviar os sintomas de dor e 

inchaço através de várias técnicas específicas, utilizando 

medidas térmicas principalmente, e reequilibrar a 

musculatura, através de exercícios supervisionados. 

Fisioterapia é importante?



Existe no mercado de medicamentos um número imenso de opções para a 

dor. 
Os mais comuns são os analgésicos e os anti-inflamatórios, estes últimos 

utilizados também como analgésicos e redutores dos sinais associados à dor, 
como o inchaço. 

Além destes, foram lançados medicamentos que visam proteger a 

cartilagem, outros a restaurar a cartilagem gasta. Alguns são utilizados por 
via oral, outros por via injetável. 

Não é nosso objetivo neste texto entrar em detalhes nas várias opções 
disponíveis. O que eu gostaria que ficasse claro é que, utilizar remédios 

paliativos, sem a prescrição médica adequada, sem um diagnóstico bem 

definido, pode esconder problemas mais sérios e até mesmo piorá-los.  

Medicamentos



Artrose é o processo de “desgaste” da junta, que começa pela superfície da 

cartilagem. 

Normalmente acontece naturalmente ao longo da vida, em uma velocidade 

bem baixa. 

É esperado que pessoas idosas, acima dos seus 70 ou 80 anos, tenham 

artrose em joelhos, nos mais variados graus. 
Vários dos fatores já citados contribuem para o aparecimento precoce da 

artrose. Entre os mais comuns estão o excesso de peso, os desequilíbrios 
musculares e as sobrecargas posturais ou de esforços. 

Outros fatores menos comuns seriam o trauma (fraturas ao nível do joelho, 

p.ex.), infecção na articulação, deformidades ósseas do femur e/ou da tíbia, 

doenças reumáticas, retirada precoce dos meniscos, lesões ligamentares não 

tratadas, etc. 

Doenças mais comuns

ARTROSE 



Termo muitas vezes confundido com a artrose. Significa a inflamação da 

junta, normalmente relacionada a quadros de infecção ou reumatismo. 

Existe uma degradação (desgaste) da cartilagem que sofre ataques de 

enzimas, produzidas por bactérias e pelo próprio sistema de defesa do 

organismo (sistema imunológico). 

O tratamento da artrite infecciosa é uma urgência médica. O atraso em se 

identificar e tratar pode trazer graves consequências para a junta. 

Já as artrites reumáticas costumam ser de início lento e gradual, com 

períodos de melhora e de piora e, se não tratadas correta e precocemente, 

podem levar a grandes desgastes. 

ARTRITE 



Os meniscos, como já dissemos, funcionam como amortecedores e 

estabilizadores do joelho. 

Qualquer ruptura pode produzir uma alteração mecânica que produz dor e, 

se não tratada logo, pode predispor a quadros de artrose. 

São dois os tipos principais encontrados: 
as lesões traumáticas, comuns em jovens, após torções em atividades físicas 

e esportivas. 
E as lesões degenerativas, comuns em pessoas mais idosas, normalmente 

sem história de trauma, relacionadas com o desgaste ao longo dos anos 
vividos. 

É muito importante esta divisão, pois o tratamento muda completamente. 

Nos pacientes jovens, é muito frequente a necessidade da cirurgia, sempre 

com o objetivo de salvar este menisco lesionado. Já as lesões degenerativas 
vêm quase sempre associadas com outras alterações da junta, 

principalmente as lesões de cartilagem, e tendem a ser tratadas de forma 

conservadora (sem cirurgia). 

LESÃO DE MENISCO 



Os ligamentos são estruturas que conectam os ossos e permitem manter o 

perfeito “encaixe” entre eles. 
As rupturas de um ou mais ligamentos podem trazer transtornos funcionais, 

variando desde um desconforto em atividades físicas até instabilidades 
graves. 

A lesão pode acometer os ligamentos centrais, chamados de ligamentos 
cruzados e os ligamentos que ficam na periferia do joelho. 

Os ligamentos que ficam do lado lateral ("de fora”) tem uma anatomia mais 
complexa e, quando lesados, tendem a precisar de cirurgia. 

LESÃO DE LIGAMENTO 



As lesões de cartilagem são também frequentes. 
Podem surgir após um trauma direto (“contusão”) ou em traumas indiretos 

(“torções”). 
Podem surgir também de forma atraumática, ou seja, sem trauma 

associado. Na verdade, esta última forma é a mais comum, e se relaciona 

com o desenvolvimento da artrose, como já citado no item específico. 

Dependendo do local, do tamanho e da profundidade da lesão, o 

tratamento vai variar muito. Uma das localizações mais frequentes desta 

lesão é na região anterior do joelho, ao nível da patela. Veja artigo 

LESÃO DE CARTILAGEM 

http://www.joelhobh.com.br/dor-no-joelho/


Os tendões são as extensões da musculatura que se conectam ao osso e 

permitem o movimento das juntas. Sofrem as mais diversas tensões ao 

longo destes movimentos. 
Sempre que um esforço excessivo é transferido para um tendão ele pode 

sofrer micro rupturas. Estas alterações são então identificadas pelo nosso 

organismo e é gerado o processo de cicatrização com as características da 

inflamação nos mais diversos níveis de intensidade. (dor, calor, inchaço e 

vermelhidão). 

A identificação precoce do fator gerador destas micro lesões permitirá uma 

recuperação mais rápida. 

TENDINITES 



A chamada dor do crescimento é uma situação de sobrecarga articular 
muito comum na infância. 

Na verdade, o crescimento não dói. 
O que acontece é que as crianças ainda não têm a noção exata do volume 

de esforços que toleram. 

Normalmente brincam e fazem atividades físicas e esportivas até os limites 
serem superados. 

A natureza reage então produzindo a dor, típica reação para que o local 
volte à normalidade com o necessário repouso. São dores com 

características típicas: normalmente são noturnas (é comum a criança 

acordar chorando), referidas na região da perna ou joelho, sem alterações 
visíveis no local e sem inchaço. Não existe febre. A melhora costuma 

acontecer em pouco tempo, com massagens e calor local. Às vezes é 

necessário um analgésico simples. No dia seguinte já não existe dor. E isto 

costuma se repetir algumas vezes, até que haja uma normalização entre o 

limite de tolerância e os esforços realizados. 

O joelho é uma região com uma frequência aumentada de tumores 
músculo-esqueléticos, benignos e malignos. Uma das explicações seria uma 

intensa atividade metabólica nesta região, onde se situam as cartilagens de 

crescimento ósseo (chamadas “fises”) mais importantes do femur e da tíbia. 

Dor de início insidioso, persistente, sem histórias de trauma, devem ser 
avaliadas precocemente para se descartar este tipo de patologia. 

TUMORES NA REGIÃO DO JOELHO 

DOR “DO CRESCIMENTO” 



O chamado “tratamento conservador” ou "não cirúrgico” é realizado sempre 

que acreditamos que alcançaremos a cura sem a necessidade de cirurgia. 

A grande maioria dos problemas que afligem o joelho são de tratamento 

conservador. 
Como já citado, mas não custa repetir, é fundamental o diagnóstico correto 

e precoce. 

A partir disto, conseguimos definir objetivos para recuperação dos 
transtornos identificados, permitindo que a natureza promova a cicatrização 

dos tecidos doentes ou traumatizados. Quando este tratamento falha, ainda 

temos a possibilidade de cura com o tratamento cirúrgico. 

Artroscopia é o nome da técnica empregada para a realização de cirurgias 
minimamente invasivas, com a utilização de vídeo. 

Pode ser útil em várias outras articulações do corpo, como o tornozelo, 

quadril, cotovelo, entre outras. 
Consiste na introdução de uma micro câmera dentro da articulação e, 

através de uma visão ampla e precisa, conseguimos realizar cirurgias sem a 

necessidade de “abrir” toda a junta. 

Com isto a tendência é uma recuperação mais rápida, com menor formação 

de aderências, menor risco de infecção, menos dor e cicatrizes mais 
estéticas. 

Hoje em dia as cirurgias para tratamento de problemas de menisco, 

cartilagem, ligamentos, entre outros são realizados com auxílio desta 

técnica. 

Tratamento Conservador

Tratamentos Cirúrgicos

ARTROSCOPIA



Os ligamentos internos do joelho são conhecidos como ligamentos cruzados 
(anterior e posterior), sendo que o ligamento cruzado anterior é o mais 

frequentemente lesionado. 

Estes ligamentos são responsáveis por manter o encaixe preciso entre os 
ossos que se conectam para formar o joelho (femur, tíbia). 

O tratamento da lesão de ligamento pode ser cirúrgico ou não. Vai depender 
de alguns critérios, como a idade, nível e tipo de atividade esportiva e se o 

joelho é estável ou não. 

A cirurgia para a "reconstrução” destes ligamentos é normalmente indicada 

em pacientes jovens, nos esportistas e naqueles que apresentam 

instabilidade ou falseios (joelho "falha"). Veja mais detalhes neste artigo 

Nos casos em que a junta do joelho sofreu grandes desgastes, seja pela 

artrose pelo uso excessivo, seja por doenças reumáticas (reumatismo), seja 

por sequela de traumas (fraturas e rupturas de ligamentos, meniscos e 

cartilagem), é possível que a dor atinja níveis insuportáveis, e todas as 
medidas de alívio já não surtam efeito. Nestes casos está indicada a 

chamada artroplastia do joelho, ou popularmente conhecido como 

colocação de uma prótese. Trata-se de implantes que substituem a 

superfície gasta do osso, permitindo movimentar o joelho sem dor e com a 

estabilidade necessária para andar e até mesmo praticar alguns exercícios, 
como caminhadas, bicicleta, hidroginástica, entre outros.  

RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO 

PRÓTESE 

http://www.joelhobh.com.br/lesao-ligamento-cruzado-do-joelho/http://www.joelhobh.com.br/lesao-ligamento-cruzado-do-joelho/


- Quando identificamos alguma deformidade ("torto") ou assimetria no 

joelho, com ou sem a presença de dor, isto pode ser causado por alterações 
no eixo do osso do femur e/ou da tíbia. 

Em casos selecionados, pode ser necessário corrigir este eixo ósseo, o que 

pode ser feito com a técnica de osteotomia, que consiste em se "cortar” o 

osso próximo do ponto da deformidade, como que se criando uma "fratura” 

e, na sequência, realizando a fixação com placas e parafusos especiais na 

posição de correção. 

Normalmente as osteotomias são realizadas na parte de cima da tíbia e/ou 

na parte de baixo do femur. 
Após a consolidação do osso as atividades do dia-a-dia e até mesmo as 

esportivas podem ser retomadas. 

Quedas e acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas, 
são as situações mais frequentes na causa de fraturas ao nível do joelho. 

Variam desde casos mais simples ("trincas") até fraturas complexas, com 

múltiplos fragmentos de osso e, às vezes, com lesão de outras estruturas 
internas (ligamentos, meniscos e cartilagem). 

Sempre que uma fratura atinge a junta, é muito importante que qualquer 
fragmento deslocado seja colocado de volta em seu lugar e firmemente 

fixado, de maneira a permitir mobilização precoce do joelho, evitando-se 

aderências que podem deixar o joelho sem os movimentos normais. 

OSTEOTOMIA

FRATURAS AO NIVEL DO JOELHO 



Considerações finais

A articulação do joelho é uma das mais importantes do nosso 

corpo. Suporta todo o nosso peso corporal, nos permite a 

liberdade de se movimentar, ir a todos os lugares que gostamos e 

precisamos, e também permite a prática dos mais variados 
esportes. Pessoas com dor ou restrições de movimentos dos 
joelhos, podem ter sérias limitações para uma vida normal. 

Cuide com carinho do seu corpo, e em especial dos seus joelhos. 
Previna-se e tenha uma vida saudável e produtiva. 

Espero que este e-book possa ajuda-lo de alguma forma. 

A reprodução, total ou parcial 
desta obra, pode ser feita, 

desde que divulgada a fonte!


