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Resumo 
Introdução: A pesquisa refere-se revisão de literatura sobre o tratamento 

fisioterapêutico pós-reconstrução simultânea dos ligamentos cruzados posterior 

do joelho. O ligamento cruzado posterior (LCP) é um dos ligamentos menos 

lesados do joelho. Esta pesquisa tem como objetivo descrever as estruturas 

que envolvem a articulação do joelho, em especial o LCP. A compreensão 

dessa lesão e o desenvolvimento de novos tratamentos para esse ligamento 

são mais recentes que o outro ligamento cruzado do joelho, o ligamento 

cruzado anterior (LCA), provavelmente porque as lesões do LCP são muito 

menos comuns do que as do LCA, exigindo estudos mais aprofundados e 

propostas de tratamento que sejam eficientes. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão literária de bibliografias publicadas por meio de pesquisa eletrônica nas 

bases de dados PUBMED, LILACS, SCIELO e LIVROS DIDÁTICOS. Realizou-

se estudos sobre lesão de ligamento cruzado posterior. Resultado: foram 

encontrados 15 artigos, dos quais apenas 6 apresentavam ensaios clínicos 

controlados, em que foram analisadas a metodologia, as variáveis e a 

mudança. Esses resultados apresentaram como método de tratamento: 

exercícios de amplitude de movimento (ADM), mobilização, fortalecimento, 

propriocepção, isometria, uso de órteses, exercícios em cadeia cinética aberta 

e cadeia cinética fechada. Conclusão: Percebe-se que os exercícios 

fisioterapêutico são os recursos mais utilizados para a promoção dos 

benefícios como a melhora da capacidade de deambulação e 

consequentemente a melhora da qualidade de vida.
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1. INTRODUÇÃO 

O tema do presente trabalho apresenta a lesão traumática do joelho, em 

especial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP) e a reabilitação adequada.O 

joelho é uma das articulações mais frequentemente lesionadas em decorrência 

de sua estrutura anatômica, isso ocorre por sua grande exposição a forças 

externas e pelas demandas funcionais a que está sujeito. Além disso, é 

considerada uma articulação gínglimo, porém é mais complexa porque além 

dos movimentos de flexão e extensão possui um componente rotacional1.

O Ligamento Cruzado Posterior (LCP) é um estabilizador primário da 

articulação do joelho, é o ligamento mais forte do joelho, sendo 

aproximadamente duas vezes mais forte que o Ligamento Cruzado Anterior e 

sua função principal é restringir o deslocamento posterior da tíbia em relação 

ao fêmur. Possui sua origem no côndilo femoral medial e se insere na face 

posterior da tíbia. Este ligamento é constituído de duas bandas distintas, mas 

inseparáveis, o feixe ântero - lateral, espesso, e o póstero-medial, menor. O 

feixe ântero-lateral fica tenso em flexão e relaxado em extensão, enquanto que 

o feixe póstero-medial é tencionado em extensão e frouxo em flexão2.

A lesão do LCP causa instabilidade articular e qualquer alteração nesta 

estrutura que envolva os ligamentos levam a perda de informações 

proprioceptivas, podendo evoluir para um quadro de incapacidade funcional, 

caso não seja devidamente tratada3.

Diferentes autores atribuíam importância maior ou menor aos diferentes 

ligamentos do joelho. Acredita-se que estas estruturas estejam intimamente 

interligadas onde dificilmente realizem sua função isoladamente. Alguns 

pesquisadores acreditam ser o (LCA) o principal estabilizador do joelho, ou 

ainda que este seja o ligamento mais forte e menos complacente dessa 

articulação devendo ser considerado o “elemento fundamental” que controla o 

joelho normal4.

As Distensões nesse ligamento são pouco comuns no meio esportivo e 

geralmente outras estruturas são afetadas. A hiperextensão do joelho é o 

mecanismo mais comum dessa lesão, que geralmente é ocasionada por 

trauma direto na região anterior da parte superior da coxa. No pós lesão de 

LCP pode haver diferença entre a atividade eletromiográfica entre o vasto 



medial e vasto lateral e do trofismo e resposta elétrica, quando comparados o 

membro acometido e o normal5.

Estima-se que a lesão do LCP corresponda a 20% das lesões 

ligamentares do joelho. Esta incidência aumenta principalmente nos casos 

decorrentes de trauma de alta energia, como nos acidentes motociclísticos e 

automobilísticos. Enquanto, na população atlética, a lesão esta intimamente 

relacionada a esportes de contato6, 7. 

Os protocolos ultimamente de reabilitação estão divididos em tempo e 

em condutas, não relatam como estar o prognóstico deste paciente e como 

esta os sinais clínicos de sua evolução durante o tratamento. Vários fatores 

colaboram para o sucesso no tratamento dos pacientes que fizeram à cirurgia 

dos quais podemos destacar o tipo de técnica cirúrgica que foi utilizada, o tipo 

de enxerto selecionado, a recuperação funcional, a motivação e o grau de 

comprometimento do paciente com o tratamento8.

O objetivo deste estudo foi descrever os aspectos importantes do 

tratamento fisioterapêutico no tratamento do ligamento cruzado posterior.

2. Fundamentação Teórica

 2.1 Descrição anatômica da articulação do joelho 

O joelho é a maior articulação do corpo humano, une dois ossos que têm 

os mais longos braços de alavanca: a tíbia e o fêmur, é formado pela 

extremidade distal do fêmur, pela extremidade proximal da tíbia e pela rótula. 
Possui ligamentos que estabilizam a articulação, auxiliados pelos meniscos 

(interno ou medial e externo ou lateral), que estabilizam o joelho, e amortecem 

os impactos sobre as cartilagens. O conjunto está imerso em líquido sinovial, 

que está contido dentro da membrana sinovial. (Figura 1)9,10.

A articulação do joelho possui dois graus de movimento, a flexão-

extensão e a rotação com o joelho a 90º, é complexa e fácil de ser lesionada, 

pelo tipo de articulação e movimentos restritos, é uma articulação condilar 

sendo que sua superfície é no côndilo femoral lateral, por essa diferença 



estrutural a fase final da extensão envolve movimentos do côndilo medial do 

fêmur sobre a tíbia, também chamado translação11, 12.

A sinóvia do joelho reveste os dois ligamentos cruzados, isolando-os do 

líquido sinovial, o ligamento é intra-articular, porém extra-sinovial. No interior do 

joelho, dois importantes ligamentos estão presentes: o ligamento cruzado 

anterior (LCA) e o ligamento cruzado posterior (LCP). Uma simples ruptura do 

revestimento sinovial pode levar à destruição da integridade do ligamento pela 

exposição ao ambiente líquido e, também, por comprometer o aporte vascular, 

o qual parece estender-se desde o revestimento até a parte interna do 

ligamento13.

O joelho possui músculos acessórios (gastrocnêmico, poplíteo e sartório) 

e os que atuam diretamente nessa articulação (quadríceps femoral, ísquio-

sural, grácil, tensor da fáscia lata)14.

Figura 1. Articulação do joelho: destacando o ligamento cruzado posterior. 

Fonte: NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 

2000.

2.2 Ligamento LCP e Mecanismo de lesão.  

Os ligamentos, assim como os tendões, são compostos quase 

exclusivamente de colágeno tipo I. Os ligamentos cruzados são compostos 

principalmente de fibras colágenos, com uma pequena proporção de fibras 

elásticas (10%), desse modo dando aos ligamentos uma alta resistência à 

tração. Os ligamentos cruzados possuem um suprimento sanguíneo 



razoavelmente bom, derivado principalmente da artéria genicular média, com 

uma pequena contribuição da artéria genicular ínfero-lateral. Os vasos 

sanguíneos formam uma bainha periligamentar em torno dos ligamentos, da 

qual se originam pequenos vasos penetrantes15.

As lesões nos ligamentos podem ser classificadas em três tipos, de 

acordo com a gravidade: 1º Grau - leve estiramento, com pequena tumefação e 

sem perda da estabilidade. Neste caso o ligamento permanece íntegro e após 

o trauma o indivíduo consegue andar; 2º Grau – o ligamento é estirado e na 

lesão parcial; 3º Grau - ruptura ligamentar total ou avulsão, com rompimento da 

cápsula e possível ruptura meniscal que consiste em uma lesão grave16. 

O ligamento cruzado posterior (LCP) é composto por duas porções, uma 

anterolateral mais espessa, tensionada em flexão e, outra póstero-medial, 

menor e tensionada em extensão. Origina-se na face lateral do côndilo medial 

e insere-se em uma depressão posterior de superfície articular da tíbia17.

Movimentos gerados por forças extrínsecas e intrínsecas, além dos 

limites articulares dão origem aos mecanismos de lesão que são divididos em 

três tipos principais: a) força externa na região anterior da tíbia com o joelho 

flexionado. b) Força em sentido para baixo na coxa, com uma hiperflexão do 

joelho. Esses dois mecanismos normalmente causam lesão isolada do LCP. c) 

Uma hiperextensão do joelho que normalmente associa-se a um estresse em 

varo ou valgo, resultando numa lesão combinada de ligamentos18.

As rupturas do LCP podem ser totais ou parciais, podendo ser tanto da 

banda ântero - lateral quanto da banda póstero-medial. Durante o movimento 

de lesão pode ocorrer uma fratura por avulsão na inserção do LCP. Se esse 

osso avulso for refixado logo, há uma concordância geral que o prognóstico 

será melhor. Um paciente que tenha se envolvido num acidente de carro deve 

ser avaliado para lesões dos ligamentos do joelho. As lesões de LCP são 

Classificações Isoladas: ocorre quando existe a ruptura de uma ou duas 

bandas do LCP. Combinadas: ocorre quando existe a lesão do LCP juntamente 

com outro ligamento ou menisco19. 

Os sintomas encontrados nas lesões do LCP são: hemartrose, 

instabilidade articular ao descer e subir escadas, com histórico de falseio ao 

caminhar em terrenos irregulares. Nos sinais encontramos diminuição da força, 

função e tônus musculares do quadríceps seguidos da diminuição da 



propriocepção, já que os ligamentos do joelho possuem estruturas que uma 

vez lesadas, resultam na perda de informações para os comandos centrais de 

manutenção do trofismo muscular. Devido à força gravitacional o quadríceps 

tem a necessidade de uma estimulação contínua à descarga de peso 

adequada para manter o seu trofismo e função20.

2.3 Diagnostico de LCP:

O ponto chave do tratamento das lesões ligamentares do joelho é o 

diagnóstico e o tratamento precoces. Há vários relatos na literatura acerca de 

pacientes que não tiveram seu rompimento de LCP diagnosticado e que 

apresentaram incapacidade posterior 21.

Os testes de instabilidades devem ser realizados buscando identificar 

estruturas ligamentares lesadas. Os testes clínicos a seguir são os mais 

frequentemente empregados para diagnosticar a lesão do LCP22.

Sinal de Gaveta Posterior: Com paciente em decúbito dorsal, flexione a 

perna e coloque o pé sobre a mesa. Segure atrás do joelho fletido e aplique 

pressão de puxar e empurrar a perna. Os tendões dos músculos posteriores da 

coxa devem estar relaxados para que este teste seja preciso22.

Teste de Lachman: Com o paciente em decúbito dorsal e o em flexão 

de 30◦, segure a coxa do paciente com uma das mãos e estabilize-a. Com a 

outra, segure a tíbia e puxe-a para frente. Se houver sensação de folga e 

translação posterior deve-se suspeitar de laceração do ligamento LCP22.

           Teste de Lachman Inverso: Com paciente em decúbito ventral, flexione 

a perna a 30◦, com uma das mãos, estabilize a parte posterior da coxa, 

assegurando-se de que os músculos posteriores da coxa estão relaxados. Com 

a mão oposta, segure a tíbia e empurre-a posteriormente. Pressão da tíbia 

tensiona o ligamento cruzado posterior. Uma sensação de final de movimento 

com folga e translação posterior da tíbia indica lesão ou laceração no LCP22.

O diagnóstico baseia-se na história, exame físico, exames de imagem, 

podem-se realizar exames mais sofisticados como Tomografia, Ressonância 

Magnética, cintilografia óssea, artroscopia e exame sob anestesia, pois não se 

pode realizar um bom tratamento se não fizer previamente um diagnóstico 

correto23.      



2.4 Reconstrução de LCP 

O objetivo da cirurgia de reconstrução do LCP é receber o limite normal 

de movimentação do joelho. A intervenção cirúrgica pode ser feita de quatro 

maneiras: através da reparação primária, reconstrução extra-articular, 

reconstrução intra-articular ou a combinação de reconstrução extra-articular 

com intra-articular21.

Existem várias técnicas para reconstrução de ligamento como: 

reconstrução com os ligamentos da patela, com o tendão dos isquistibiais, com 

aloenxerto, com o tendão do quadríceps e com ligamentos sintéticos24. 

No tratamento da lesão do LCP, a opção de enxerto de tendão, sistema 

de fixação, técnica cirúrgica ainda não representam uma unanimidade de 

conduta. Entretanto, na presença de avulsão, óssea do LCP na sua inserção, 

tibial existe consenso quanto à intervenção cirúrgica, sendo considerada a 

forma mais favorável do ponto de vista cirúrgico e cicatrização secundária25, 26. 

A Técnica cirúrgica empregada consiste na abordagem posterior do joelho, re-

inserção e fixação do fragmento ósseo do LCP no seu leito anatômico 

localizado na face posterior da tíbia. Na literatura, este procedimento é definido 

como suficiente para o restabelecimento da integridade e função e 

ligamentar27. 

Após a cirurgia o paciente pode sentir diminuição da força e do controle 

muscular além da diminuição da sensibilidade na região próxima à cicatriz. 

Esse quadro é temporário e tende a se normalizar durante o tempo de 

reabilitação. Medidas protetoras contra a ação da gravidade que incide na 

região anterior da tíbia, como contração dos isquiotibiais, movimentos passivos 

de flexão exagerados do joelho e alongamento dos isquiotibiais a favor da ação 

da gravidade devem ser analisados de maneira rigorosa para se evitar 

qualquer tipo de problema 20.

2.4 Tratamento Fisioterapêutico

 Estudos recentes relatam à importância da Fisioterapia na reabilitação 

pós-operatório de reconstrução dos ligamentos cruzados. Apesar de existirem 

poucos protocolos dispostos em diversos estudos, nenhum é considerado 



ideal. Mesmo assim, houve grande avanço no setor da reabilitação, o que 

permiti o retorno seguro e rápido ao esporte e/ou às atividades da vida diária. O 

protocolo de reabilitação com fisioterapia terrestre, aquática e sensória motora, 

é efetivo para redução da dor e edema, melhora da força muscular, aumento 

da massa muscular e amplitude de movimento articular28.

Após uma reconstrução de LCP, muito exercícios pós-operatórios feitos 

nas fases progressivos da reabilitação são similares aos usados após 

reconstrução LCA. As diferenças-chave são que os exercícios progridem mais 

lentamente e aqueles que impõem força de cisalhamento posterior sobre a tíbia 

são protelados durante a fase inicial de reabilitação, quanto o enxerto estar 

mais vulnerável. Quando exercícios resistidos para músculos isquiotibiais são 

iniciados durante a reabilitação avançada, eles são ajustados com base na 

estabilidade do joelho29.

O objetivo da reabilitação a curto prazo é de proteger o enxerto contra 

forças externas; porém, aplicando estresse controlado sobre ele; promover a 

redução do quadro álgico e inflamatório; reduzir o risco de desenvolver fibrose; 

melhorar a nutrição da cartilagem articular; iniciar a aplicação de carga sobre o 

enxerto e impedir a atrofia do quadríceps. A médio prazo, exercícios de 

flexibilidade e aumento da força muscular devem se intensificados, bem como, 

ganho de resistência e potência muscular. Além disto, o paciente deve 

desenvolver resistência cardio-respiratória para futuro treinamento sensório 

motor. O objetivo final da reabilitação é deixar o paciente com máxima 

condição física de retornar as suas atividades. Para isto, são incrementados os 

treinos de resistência, força e potência muscular com progressão dos 

exercícios de propriocepção e treino do gesto desportivo30, 31, 13,32.

3. Metodologia

Realizou-se uma revisão de bibliografias publicadas referente aos 

estudos sobre protocolos de tratamento fisioterápico em LCP após uma lesão. 

Foram selecionados os artigos publicados no idioma inglês e português, nas 

bases de dados Pubmed, Scientific Electronic Library Online (Scielo) e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e livros 

didáticos. Foram utilizados os descritores: “Lesão do Joelho” “Exercícios 



terapêuticos” “Fisioterapia” e “Ligamento cruzado posterior”. Foram incluídos 

estudos que demonstrassem exercícios terapêuticos em pacientes com 

ligamento cruzado posterior, ou que contribuíssem para o objetivo do presente 

estudo. Foram excluídos os estudos que não atendiam publicações que não 

tratavam de pesquisa científica. Não foram restringidos tipos de estudos, se 

observacional ou experimental. A análise iniciou pela leitura de todos os títulos 

e resumos dos artigos para excluir aqueles que não tratavam do tema em 

questão e após esta etapa foram obtidos os artigos para a leitura completa 

para a análise dos principais resultados encontrados e conclusões dos autores. 

A busca bibliográfica, segundo a estratégia estabelecida, resultou em 15 

artigos que foram criteriosamente verificados segundo sua pertinência com o 

objetivo do presente estudo. Das 15 referências encontradas, 4 foram 

descartados por não se enquadrarem nos critérios de inclusão. Ao final, foram 

selecionadas 11 referências para esta revisão.

4. Resultados e Discussão

      Dos 15 artigos encontrados, seis apresentavam ensaios clínicos 

controlados. Os artigos selecionados quanto aos tratamentos comparados para 

o tratamento fisioterápico em LCP foram: Exercícios de amplitude do 

movimento (ADM), mobilização, fortalecimento, propriocepção, progressão da 

descarga de peso e uso de órteses; sensório-motor, orientações domiciliares, 

hidrocinesioterapia, eletroestimulação, isometria, uso de órteses, exercícios em 

cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada.

A tabela I apresenta os dados dos estudos selecionados, tendo 

respectivamente autor, objetivo, paciente, metodologia, conclusão.

Tabela 1 - Protocolos de tratamento fisioterápicos em Ligamento Cruzado 

Posterior.
Autor                              Objetivo/Pacientes               Metodologia                     Conclusão

Silva, KNG. et al.28          1 paciente. Protocolo de 
reabilitação para pós-
operatório de 
reconstrução dos 
ligamentos cruzados

Foi realizado: Mobilização; 
Fortalecimento; 
Eletroestimulação; 
Isometria; Treino de 
marcha. Protocolo de 5 
meses.

O protocolo foi 
efetivo para 
melhorar a 
capacidade 
funcional, força e 
retorno seguro ao 
esporte.



Andrade AM et al.33

Strobel et al.34

Wascher et al.35   

Ritcher et al.36

Mariani et al.37

          

Principais aspectos 
do tratamento 
fisioterapêutico pós 
reconstrução 
simultânea dos 
ligamentos cruzados 
do joelho. O objetivo 
deste trabalho foi 
comparar e analisar

Realizado: Progressão 
da descarga de peso e 
uso de órteses; 
Recuperação da ADM; 
Fortalecimento 
muscular; Treino 
sensório motor. Não 
informado tempo do 
protocolo.

Os protocolos 
priorizaram a 
proteção dos 
tecidos reconstruí- 
dos, dando ênfase 
à proteção do 
enxerto do LCP

Paciente do sexo 
masculino. 
Protocolo  de 
reabilitação Pós 
operatório de LCP.

Realizado: Progressão 
da descarga de peso e 
uso de órteses. 
Recuperação da ADM.
Fortalecimento muscular

O protocolo prioriza 
a proteção dos 
tecidos 
reconstruídos, 
dando ênfase à 
proteção do enxerto 
do LCP. Foi efetivo 
para ganho de ADM 
e fortalecimento. 
Não foi informado 
tempo do protocolo

Pequeno Grupo de 
pacientes. o 
tratamento 
fisioterapêutico pós-
reconstrução 
simultânea dos 
ligamentos cruzados 
do joelho

Realizado: Progressão 
da descarga de peso e 
uso de órteses 
Recuperação da ADM 
e Fortalecimento 
muscular

O protocolo foi 
efetivo para ganho 
de ADM e 
fortalecimento e 
retorno  às 
atividades esportivas 
depois de 1 ano.

Protocolo de 
reabilitação pós-
reconstrução 
simultânea dos 
ligamentos cruzados 
do joelho 

Progressão da 
descarga de peso e 
uso de órteses, 
Recuperação da ADM

Após 6ª semana, 
permitiu a descarga 
total de peso. Após 
6 semanas, 
progrediu a ADM 
para além de 60º. 
Não informou o 
tempo do protocolo.

Grupo pequeno de 
pessoas. Protocolo 
mais acelerado para 
reabilitação de LCP .

Progressão da 
descarga de peso e 
uso de órteses, 
Recuperação da ADM, 
Fortalecimento 
muscular, Treino 
sensóriomotor

O retorno ao esporte 
e às atividades 
vigorosas foi 
permitido após 6 
mês ou após o 
paciente apresentar 
suficiente força no 
quadríceps e 
isquiotibiais. 



 Silva KNG, et al.28 utilizou o tratamento com a mobilização, fortalecimento, 

eletroestimulação, isometria e treino de marcha, com duração de cinco meses. 

Neste estudo, ocorreram alterações durante as avaliações de marcha e corrida, 

dando mais ênfase ao fortalecimento excêntrico de quadríceps e isquiotibiais, 

facilitado assim as atividades funcionais do paciente como, por exemplo, o 

sentar, desacelerar, agachar, mudar de direção. Neste caso, o paciente 

conseguiu uma melhora relevante, sendo que isto pode estar relacionado a um 

conjunto de fatores: pré-operatório, sucesso da cirurgia, adesão ao tratamento 

e métodos de avaliação para que pudessem ser estabelecidas as decisões. 

Andrade AM, et al.33 neste estudo teve como protocolo realizado a 

progressão da descarga de peso e uso de órteses, recuperação da ADM, 

fortalecimento muscular e treino sensório motor. A maior parte dos indivíduos 

do sexo masculino apresentava, com trauma automobilístico ou acidentes 

desportivos. Andrade AM, et al.33 segue o mesmo protocolo de Silva KNG, et 

al.28, em que utiliza o fortalecimento da musculatura flexora e extensora em 

cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. 

Kisner, C.29 Afirma que após uma reconstrução de LCP, muito exercícios 

pós-operatórios feitos nas fases progressivos da reabilitação são similares aos 

usados após reconstrução LCA, a diferença é que os exercícios progridem 

mais lentamente. 

 Mariani et al.37 defenderam um protocolo mais acelerado onde a 

descarga de peso foi realizada no 2º dia de pós-operatório sem observarem 

efeitos adversos relacionados à estabilidade articular, realizou descarga de 

peso de acordo com o tolerado pelo paciente. Nas primeiras 4 semanas, o 

joelho foi travado em completa extensão por um brace que era retirado à noite. 

Na recuperação da ADM realizou exercícios de extensão terminal, mobilização 

patelar e mobilização passiva contínua entre 0º - 40º durante a 1ª semana e 

aumentou para 0º - 90º (ou mais) na 2ª semana. Fortalecimento muscular Na 2ª 

semana de pós-operatório, iniciou exercícios para quadríceps e isquiotibiais em 

cadeia cinética fechada e, se possível, a hidroterapia. Com 4 semanas, foi 

permitido o fortalecimento na bicicleta ergométrica. Com 12 semanas foi 

permitida a corrida. O retorno ao esporte e às atividades vigorosas foi permitido 

após 6 mês ou após o paciente apresentar suficiente força no quadríceps e 

isquiotibiais. Treino sensório-motor Com 4 semanas foram realizados os 



exercícios de propriocepção na tábua instável. Após 8 semanas o treino 

proprioceptivo foi intensificado. 

Strobel et al.34 Progressão da descarga de peso e uso de órteses. O 

joelho foi mantido em total extensão por um brace com um suporte posterior 

por 6 semanas durante o dia e a noite. A progressão da descarga parcial de 

peso foi realizada em 6 semanas. Os exercícios de progressão da ADM foram 

iniciados entre a 2ª e 6ª semana de pós-operatório. O fortalecimento muscular 

foi empregado na 10ª semana de pós-operatório. 

Ritcher et al.36 Progressão da descarga de peso e uso de órteses no 2º 

dia de pós-operatório à 6ª semana, progrediu a descarga parcial de peso com 

uso de um brace que limitava a ADM entre 0º e 60º. Após 6ª semana, permitiu 

a descarga total de peso. Para ganhar ADM, realizou mobilização passiva e 

ativa ente 0º e 60º orientados por um fisioterapeuta ou na máquina de 

mobilização passiva contínua. Após 6 semanas, progrediu a ADM para além de 

60º. 

Wascher et al.35 Nas primeiras 6 semanas de pós-operatório, o paciente 

não descarregou peso e fez uso de um brace articulado que limitava a ADM 

ente 20º e 70º. Após 6 semanas, a descarga de peso foi permitida de acordo 

como tolerado pelo paciente. O brace articulado foi substituído por um brace 

funcional até o 3º mês de pós-operatório. Recuperação da ADM Foi usada 

imediatamente a máquina de mobilização passiva contínua entre 20º e 70º. 

Nas primeiras 6 semanas, realizou o ganho da ADM passiva. Com 3 meses foi 

totalizada a ADM. Fortalecimento muscular Nas primeiras 6 semanas, iniciaram 

os exercícios em cadeia cinética fechada entre 20° e 70°, exercício de elevação 

da perna estendida. O exercício para fortalecimento dos isquiotibiais em cadeia 

cinética aberta foram evitados antes de 6 meses. Correr foi permitido se 

recuperasse a ADM e a força muscular, mas não deveria ser realizado antes de 

6 meses de pós-operatório. O retorno às atividades esportivas foi 

desencorajado antes de 1 ano de pós-operatório.



5. Conclusão

Poucos foram os estudos encontrados, sobre lesão do LCP. Distensões 

nesse ligamento são poucos comuns nos meio esportivos e automobilísticos, 

geralmente outras estruturas são afetadas. 

Devido aos poucos protocolos disponíveis para o tratamento dos 

indivíduos com pós-operatório de lesão de ligamento cruzado posterior, 

percebe-se que os exercícios para ADM, mobilização articular, contração 

isométrica e fortalecimento muscular são os recursos mais utilizados para a 

promoção dos benefícios como a melhora da capacidade de deambulação e 

consequentemente a melhora da qualidade de vida, aumentando assim a 

funcionalidade deste indivíduo. O tratamento fisioterápico tem se mostrado 

eficaz na maioria dos casos. Porém, há uma perspectiva para que outros tipos 

de protocolos sejam inseridos para os indivíduos com pós-operatório de lesão 

do ligamento cruzado posterior, assim se faz necessário que mais estudos 

sejam feitos para comprovar a eficácia dos mesmos.
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