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Resumo 

 

O presente artigo é uma revisão literária e tem como objetivo apresentar o titulo: os benefícios 

da técnica de hidroterapia no pós-operatório da lesão do ligamento cruzado anterior (LCA). 

Levantou-se a bibliografia para o embasamento cientifico deste artigo apresentando uma 

técnica da fisioterapia e sua eficácia. Sua metodologia trata-se de uma revisão literária onde 

foi realizada uma busca de referências bibliográficas em livros, nas bases de dados do 

SCIELO, e em artigos e monografias disponíveis na internet, com temas sobre ligamento 

cruzado anterior (LCA) e  fisioterapia, desta forma foi alcançado seu principal objetivo que é 

esclarecer as duvidas sobre a utilização da hidroterapia como tratamento restabelecedor  e 

na conclusão ficou evidente que a fisioterapia é uma intervenção necessária no pós-

operatório de LCA, porém a literatura atual não demonstra um consenso entre a ciência 

básica do processo de cicatrização e os estudos clínicos após uma reabilitação. Por meio 

desta pesquisa realizada, constatou-se que há uma concordância entres os autores utilizados 

de que a hidroterapia é uma técnica eficaz e necessária como medida urgente no 

restabelecimento do pós-operatório. 
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1 – Introdução 

      A fisioterapia possui um papel fundamental na reabilitação pós-cirúrgica do ligamento do 

ligamento cruzado anterior (LCA). Essa fase de pós-operatório é muito importante, pois ela 

deve ser realizada adequadamente devido aos cuidados necessários que esse paciente deve ter-

nos três (3) primeiros meses após cirurgia, pois o futuro restabelecedor depende do 
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procedimento realizado de forma adequado. Por isso o presente trabalho versa a fisioterapia 

como recurso restabelecedor
1
. 

      Esse período resta pode ser trabalhado a partir do terceiro dia pós-cirúrgico a fim de 

evitar perda na massa muscular da coxa e manutenção da mobilidade articular e inicialmente o 

controle da dor e no ganho da amplitude de movimento (ADM).
1
 A hidroterapia é uma técnica 

usada na fisioterapia e tem se tornado cada vez  mais popular entre os profissionais de 

fisioterapia por ser um método seguro na execução dos exercícios e não oferece resistência 

por parte dos pacientes como os exercícios realizados em solo, o que transmite confiança, 

uma vez que possibilita a ele executar exercícios que de outro modo não lhe seria possível 

pelas limitações impostas pela fragilidade o que é natural no processo pós -cirúrgico, como a 

dor. Uma das suas limitações mais comuns nas queixas dos pacientes. Os exercícios na água 

têm influencia no copo e na mente. Portanto a fisioterapia busca fazer uso desse recurso como 

forma de proporcionar além do alivio da dor e melhorar o quadro clinico e emocional é de 

fundamental importância que a água obedeça alguns critérios como uma adequada 

temperatura como também o cuidado com a profundidade da água para a pratica da terapia 

com resultados positivo.
2
  

       Neste artigo que é uma revisão literária e tem como metodologia a busca de embasamento 

teórico em bibliografias consultadas, pode se afirmar que quando um paciente é emerso 

gradualmente na água esse paciente cria força de flutuação, o que diminui significativamente 

a carga da articulação imersa, ou seja, o joelho que recebeu a cirurgia. Por isso se utiliza 

piscinas aquecidas para o tratamento de varias disfunções, levando em consideração essas e as 

demais propriedades físicas da água, portanto uma importante ferramenta para a prática da 

Fisioterapia ajudando o paciente a ganhar confiança e avanço na pratica dos exercícios e 

acima de tudo fazendo com que o paciente adquira novamente a confiança na hora da 

marcha.
2 

 

2 - Fundamentação teórica 

 

2.1 Anatomia do joelho: 

 

     O joelho é uma das mais complexas e importantes articulações do corpo humano, pois 

possui uma  estrutura cápsulo-ligamentar complexa. Sua articulação é do tipo sinovial, 

condilar, envolvida por cápsula e seu revestimento interno produz o líquido articular 

responsável pela lubrificação interna.
3 
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Figura (1) 

Fonte: www.google.com.br 

 

       O joelho é a articulação que deve suportar grandes forças, devido a grande carga que 

suporta que é o corpo humano em pé, por isso ele dá estabilidade e possuir uma grande 

amplitude de movimento, tudo isso é fornecido pelas estruturas ósseas, musculares, 

ligamentares e menisco. A estrutura do joelho é indispensável para locomoção e movimentos 

básicos como corrida, sentar, andar ou qualquer pratica de exercício.
1 

      Mesmo possuindo muitas qualidades e funções o joelho possui pouca estabilidade interna, 

devido a sua localização que se articula as pernas por isso depende muito de estruturas 

musculares e ligamentares para sua estabilização, e conforme as características estruturais e 

funcionais do joelho, ele possui alta predisposição à ocorrência de lesões.
4  

 

2.2 - Função do LCA 

 

      A principal função deste ligamento é de promover uma estabilidade rotacional ao joelho, 

preservando assim suas estruturas internas como meniscos e cartilagens, o que é fundamental 

para o bom desenvolvimento da movimentação do corpo humano na forma natural, mas 

quando a pessoa faz atividades do dia-a-dia que exigem a rotatividade do joelho o ligamento 

cruzado anterior (LCA) é solicitado, por isso a importância de ter o cuidado na hora de 

movimentar-se, pois a lesão no ligamento anterior poderá ser adquirido em qualquer momento 

dependendo da atividade desenvolvida o que muitas vezes o paciente não consegue mais fazer 
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movimentos simples como os exercícios que demandam troca de direção, como alguma 

atividades físicas, devido a intensidade da dor oriunda da lesão do LCA.
5 

       Na atualidade a pratica de esporte é frequente e cada vez mais pessoas aderem algum tipo 

de atividade física ou pratica de algum esporte que exija movimentação estrutural do corpo e 

principalmente dos membros inferiores e é possível perceber que devido o aumento de 

pessoas buscando a pratica de uma atividade física aumentou o numero de pessoas  com esta 

lesão.
5 

  

2.3 - Lesões e cirurgia do LCA 

 

       O melhor conhecimento da anatomia e da função articular do joelho tem sido 

acompanhado dos avanços tecnológicos que tem propiciado uma maior precisão no 

diagnóstico das lesões ligamentares, bem como no seu tratamento terapêutico a lesão do 

ligamento cruzado que pode estar associada a lesões dos ligamentos colaterais e dos 

meniscos, sobretudo nos casos em que produz uma rotação de tronco em relação às 

extremidades inferiores.
6 

       A ruptura ligamentar do joelho pode ocorrer por mecanismo direto, quando o joelho é 

atingido por alguma coisa que traga um machucado ate mesmo externo, ou indireto, quando 

em alguns desses movimentos se adquire lesão nestes ligamentos. O mecanismo indireto e 

mais freqüente deles é o trauma torcional.
7
            

 A lesão do LCA altera a capacidade funcional do individuo, traz dor, inflamação, 

fraqueza muscular, alterações de marcha e propriocepção. Aliada à cirurgia de reconstrução 

ligamentar a abordagem fisioterapêutica é fundamental para a melhoria funcional e, 

consequentemente, da qualidade de vida desses indivíduos. É importante um estudo da 

literatura sobre recursos a serem aplicados visto que é uma lesão freqüente e não existe um 

consenso entre autores sobre o melhor protocolo para o tratamento, mas existe o consenso de 

que a fisioterapia é de extrema importância na recuperação deste paciente.
4 

 

3 - Técnica de hidroterapia 

 

A hidroterapia é uma técnica utilizada há muitos anos, desde os povos como meios 

terapêuticos, utilizando as propriedades da água e seus benefícios para a reabilitação de 

pacientes em diversos casos clínicos. A técnica que tem como finalidade terapêutica principal 

fazer o uso da água em seus diferentes estados e temperaturas, usando seus princípios físicos 

de flutuação, turbulência, viscosidade, densidade, empuxo e pressão hidrostática. A 
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hidroterapia meche com vários órgãos do corpo humano ela aumenta a frequência respiratória 

e cardíaca e melhora a circulação de sangue na região periférica e o retorno venoso o que 

promove como tratamento o relaxamento muscular e facilita para o paciente os movimentos 

sem dor. A água tem capacidade de reter ou transferir calor, pelos mecanismos de condução 

que se dá pelas colisões entre as moléculas e é determinada pela diferença de temperatura, e 

também a transferência que ocorre durante o movimento de muitas moléculas, ao longo de 

grandes distâncias. Esse conceito é visto de forma importante, pois caracteriza uma 

transferência constante de calor na interação do corpo com a água, o que pode determinar 

efeitos fisiológicos e a percepção térmica durante a terapia.
8 

 Um relevante principio da água é a sua unicidade que é focalizada principalmente no seu 

empuxo, que alivia o estresse sob as articulações sustentadoras de peso e permite que se 

realize movimento sem forças gravitacionais reduzidas, além de restaurar a mobilidade do 

quadril e desta grandes forma as atividades que não sustentam peso podem ser realizadas por 

meio de exercícios realizados dentro da água. 
9
 A fisioterapia no pós-operatório de LCA  tem 

como objetivos, restaurar a função, diminuir a dor e obter um controle muscular que 

possibilite ao indivíduo retornar aos níveis de funcionamento prévios ou melhorados, ou seja 

os benefícios são muitos no processo pós-operatório .
8
 

 O paciente na realização da hidroterapia percebe que a liberdade de movimento no andar 

é maior, o que provavelmente leva a uma maior exigência muscular o que favorece ao 

aumento de massa muscular. Sendo que um dos objetivos do método é o aumento da 

amplitude de movimento, melhorando no seu quadro clinico. A fisioterapia pós o processo 

cirúrgico de LCA tem grande importância na recuperação da funcionalidade, e melhora da 

qualidade de vida do paciente.
9 

 

3 - Metodologia 

 

      O artigo aqui apresentado trata-se de uma revisão bibliográfica e foi realizada no período 

dos meses de janeiro a agosto de 2017, onde foram encontrados mais de 50 artigos 

discorrendo sobre a temática. Para a fundamentação da referida pesquisa foram selecionadas 

apenas 17 obras, entre eles livros, revistas e artigos, dos quais foram publicados entre os anos 

2000 e 2014 com referencias na hidroterapia como tratamento no pós-operatório de LCA, 

todos  no idioma de língua portuguesa, além de livros de anatomia e fisiologia onde descreve 

do segmento apresentado.   Os artigos citados foram selecionados com base em seus aparentes 

resultados na utilização da hidroterapia como um recurso terapêutico em pacientes pós-

cirúrgico.  
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       Como critérios de inclusão foram adotados os seguintes parâmetros: Artigos 

disponibilizados em sua íntegra que incluíram na sua amostra pacientes com lesões 

ligamentares e pós-operatórios que recorreram a fisioterapia. Já como critérios de exclusão, 

foram eliminados aqueles que não tinham teóricos para fundamentar por isso não tinham base 

acadêmica suficiente para embasar uma pesquisa. 

  

4 - Resultado e Discussão 

 

4.1 Resultados: A água era utilizada por povos do continente asiático como recurso 

medicinal, os seus benefícios  para limpar o corpo humano de doenças e no plano espiritual 

para limpar dos pecados. Durante a Idade Média, a terapia aquática se manteve como 

importante aliada na cura de algumas doenças. Já no século XIX foram desenvolvidos alguns 

estudos sobre o tratamento corporal com a água em diferentes temperaturas.
10

 

     Nos dias de hoje entende-se, portanto, a importância da terapia aquática para populações 

especiais como idosos, gestantes (a partir do terceiro trimestre), deficientes físicos, portadores 

de disfunções músculo-esqueléticas da coluna vertebral, portadores de problemas 

gastrointestinais, doentes ortopédicos. A escolha dos diversos métodos ou exercícios ma 

hidroterapia fica a critério do especialista, com base nas necessidades do paciente.
11 

      Alguns critérios para a realização desta prática devem ser analisados , visando obter uma 

melhor e mais rápida recuperação do paciente, como: a piscina que deve ser coberta e 

aquecida (33 – 35ºC) para um tratamento adequado, o ideal é que a água seja tratada através 

de um Processo de Salinização (sem hipoclorito de sódio), o mais indicado pelos 

dermatologistas, a iluminação apropriada, ambiente climatizado, som relaxante e uma equipe 

de profissionais capacitados podem promovem o bem estar e um tratamento eficiente.
10 

        Uma vez que já exposto o assunto em questão, onde já foi decorrido sobre a lesão e pós-

cirúrgico do LCA e as propriedades físicas da água e seus efeitos sobre o corpo imerso, 

referindo-se aos exercícios hidroterápicos e sua pratica regular, à comunidade científica, com 

o objetivo de preservar o bem estar físico, social e psíquico do paciente, sendo que essas 

atividades físicas agem de forma benéfica no organismo com um todo, trazendo benefícios 

como: fortalecimento muscular, equilíbrio, correção postural, coordenação motora, controle 

de pressão arterial, oxigenação dos tecidos, alívio do estresse entre outras.
11

  

       O exercício aquático é a modalidade terapêutica mais poderosa disponível ao terapeuta e 

o meio mais seguro. Por intermédio do qual as pessoas podem se exercitar com segurança 

para manter e melhorar suas aptidões. A resistência aumenta proporcionalmente à medida que 
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a força é exercida contra ela, o que gera uma sobrecarga mínima nas articulações, permitindo 

que esse paciente tenha melhor desempenho. 
12 

       Os exercícios na água  trabalham de forma sistêmica o corpo humano, proporcionando 

um bem estar que de outra forma não o teria, portanto, o objetivo dessa pratica é minimizar os 

efeitos adquirido no processo cirúrgico. Porém, deve ser constantemente readaptados de 

acordo com o quadro de melhora do paciente. Exercer alguma atividade física diária é muito 

importante. Deve-se sempre, respeitar a idade do paciente, o condicionamento físico além da 

gravidade do dano articular, sendo recomendado exercícios, moderados e de baixo impacto.
12

  

       Esses resultados mostram a importância da hidroterapia na manutenção e melhora do 

equilíbrio postural em indivíduos com determinadas limitações como é o caso do pós-

operatório é uma das principais intervenções terapêuticas, uma vez que as propriedades físicas 

e fisiológicas da água,  permite a realização de exercícios dificilmente executados em solo, 

essa vantagem associados à maior amplitude de movimento também permitido pela água e à 

temperatura elevada da mesma, aumentam a mobilidade articular, a resistência muscular, 

trazendo alívio de dores acelerando assim o processo de recuperação funcional. Quando 

comparado o impacto da fisioterapia realizada na água e a fisioterapia terrestre, deixa claro a 

diferença de evolução,
13

  

 

4.2 Discussão: A hidroterapia é útil pois além do tratamento de algumas patologias  e 

conseqüências de lesões, água pode ser um forte aliada ao tratamento pós cirúrgico e um dos 

maiores benefícios dessa atividade fisioterápica é a redução da dor ao paciente, além de ter 

boa aceitação dos exercícios na busca da recuperação a hidroterapia tem o poder de reduzir a 

gordura corporal, melhora a função física e a capacidade motora dos pacientes.  

     Se comparada a terapia aquática, terapia em solo em pouco tempo já se observa a diferença 

no tempo de marcha do paciente, pois, fisioterapia aquática apresentara melhora no 

desempenho em comparação a terapia em solo, pois as propriedades físicas da água trás  

ganhos significativos ao paciente. 
13 

Portanto é necessário que este paciente que está em fase 

de recuperação se atente para a necessidade de se esforçar para a prática dos exercícios, 

quanto mais rápido ele desenvolve mais rápido é a sua recuperação e o profissional de 

fisioterapia deve acompanhar cada etapa deste paciente e por isso recomenda-se a utilização 

de um protocolo, o que dará uma clareza maior tanto para o profissional como para o paciente 

que saberá os tipos de exercícios a serem realizados e a progressão da funcionalidade corporal 

desenvolvida na realização da hidroterapia.
14 

      Dos vários protocolos encontrados de alguns autores, existem dois principais para a 

reabilitação pós - cirúrgica de LCA
15

, sendo eles:
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 Normal: tem como objetivo recuperar o joelho de pacientes não atletas e o tempo de 

tratamento pode chegar até  oito meses.  

 Acelerado: chega de quatro a seis meses de tratamento, para reabilitar o paciente atleta 

no menor tempo possível, a fim de deixá-lo apto para as suas atividades profissionais. 

 

       Segundo o autor, os protocolos apresentados acima, tem o objetivo de deixar o paciente 

em tratamento com uma melhor funcionalidade. Esses protocolos que podem ser usados 

aliado ao tratamento devem ser adequado sempre ás necessidades do paciente.
14

 Pode-se 

perceber o uso de vários recursos nessa fase de pós-operatório, os protocolos independentes se 

normal ou acelerado trazem respostas positivas para a recuperação funcional. No entanto, esse 

recurso bem como qualquer outro deve ser aplicado com diligência e responsabilidade para 

adquirir os resultados desejados e muito mais ainda, a confiança do paciente em seu terapeuta, 

pois é de fundamental importância no tratamento.  

       É importante que o tratamento seja readaptado de acordo com condição do paciente e da 

articulação afetada, levando em consideração a inflamação e o desgaste articular da mesma. 

Ficou evidente que a fisioterapia é uma intervenção necessária no pós-operatório de LCA, 

porém a literatura atual não demonstra um consenso entre a ciência básica do processo de 

cicatrização e os estudos clínicos após uma reabilitação. Não há consenso também a respeito 

do tempo ideal de retorno as condições funcionais visto que em alguns estudos o retorno foi 

após seis semanas e em outros após oito meses.
15

  

       Portanto, pela confirmação dos autores aqui apresentados, a hidroterapia tem grandes 

vantagens como um dos recursos terapêuticos para trazer alívio e progressão de melhora em 

pacientes submetidos a cirurgia de LCA, pois na  literatura estudada aponta que, a maioria dos 

autores concordam com a necessidade da continuidade do tratamento e progressão de acordo 

com a resposta do paciente, porém deve-se evitar a sobrecarga sobre o enxerto cirúrgico.
14,15 

 

5 - Conclusão 

 

       Mediante a pesquisa aqui proposta, podemos claramente observar os benefícios da 

hidroterapia como um tratamento eficaz para pacientes pós- operado de LCA. Pelos dados 

expostos é notória a conclusão de que as propriedades físicas da água têm uma influência 

muito grande no resultado esperado pelo terapeuta e paciente, trazendo mais segurança e 

autoconfiança aos mesmos. Fica esclarecido, o porquê a hidroterapia tem se tornando uma 

pratica cada vez mais comum entre os métodos utilizados pelos fisioterapeutas na reabilitação 
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e prevenção, uma vez que o paciente melhora a qualidade de vida, fato comprovado nesta 

pesquisa, reintegrado esse paciente a sua vida social. 

           Por tanto, conclui-se que mesmo muitos autores divergindo idéias entre si, essa 

pesquisa apresentou resultados significativos, principalmente na orientação aos profissionais 

na utilização de um protocolo com o histórico do paciente, onde constarão todas as 

informações necessárias pertinentes ao tratamento, que irão embasar outras pesquisas e 

aprimorar novos dados científicos para que pacientes pós cirúrgicos se sintam mais 

confortável e confiáveis restabelecendo o padrão de vida do antes cirurgia. Então pode - se 

concluir que a fisioterapia é fundamental no pós-operatório de lesão de LCA porem o assunto 

não está esgotado e muito ainda há que se pesquisar. 
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