
1 

 

¹Pós-graduando em Ortopedia e Traumatologia com Ênfase em Terapias Manuais 

²Orientador 

 

 

Reabilitação de pacientes portadores de osteoartrose através da 

mobilização articular associados à hidrocinesioterapia 
 

Francisca Rodrigues Gomes¹ 

dinha.rgmagalhaes@yahoo.com.br 

Dayana Priscila Maia Mejia² 

Pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia com Ênfase em Terapias Manuais – Faculdade Ávila 

 

RESUMO 

O presente artigo de conclusão da Pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia com 

Ênfase em Terapias Manuais, com tema “Reabilitação de pacientes portadores de 

osteoartrose através da mobilização articular associados a hidrocinesioterapia”  trata de um 

assunto que envolve a comunidade de Fisioterapia. A osteoartrose é um a doença 

reumatológica degenerativa que atinge as articulações sinoviais e caracteriza-se por 

apresentar alterações na cartilagem articular. De caráter totalmente bibliográfico este 

estudo descreverá sobre a anatomia e biomecânica do joelho, a definição de osteoartrose, e a 

relação da mobilização articular associado a hidrocinesioterapia no tratamento da 

osteoartrose.  
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1. Introdução 

A artrose de joelho é uma doença articular degenerativa que corresponde a uma progressiva 

perda da cartilagem articular, que é acompanhada por uma inadequada remodelação óssea 

subcondral e, por formação de osteófitos (WEISTEIN E BUCKWALTER, 2000). 

De acordo com Dutton (2004) caracteriza-se pelo desenvolvimento de fissuras, diminuição da 

espessura da cartilagem articular, hipertrofia das cartilagens, danos ósseos, inflamações 

sinoviais, ocorrendo ainda redução na concentração e peso molecular do fluido sinovial.  

O tratamento através do conceito Maitland, como de todos os métodos, baseia-se em bom 

diagnóstico, pois o mesmo utilizará de mobilizações onde existem algumas contraindicações. 

A fisioterapia aquática é a união dos exercícios aquáticos com a terapia física. É uma 

abordagem terapêutica abrangente que utiliza os exercícios aquáticos para ajudar na 

reabilitação de varias patologias. O programa é organizado levando-se em consideração 

componentes específicos; aquecimento, alongamento, resistência, força muscular e 

relaxamento (BATES & HANSON, 1998). 

O presente estudo de caráter descritivo, em uma revisão bibliográfica, tem como objetivo 

descrever da osteoartose e seu tratamento através da mobilização articular e 

hidrocinesioterapia, pois de acordo  com Marques e Kondo (1998), a artrose de joelho gira em 

torno de 5% em indivíduos com menos de 30 anos e atinge 70% a 80% daqueles com mais de 

65 anos. 

 

2. Anatomia e biomecânica do joelho 

A articulação do joelho é uma das articulações mais complexas do corpo humano, a estrutura 

do joelho permite a sustentação de enormes cargas assim como a mobilidade necessária para 

as atividades de locomoção. É constituída basicamente em uma articulação gínglimo (em 

dobradiça) que permite flexão e extensão, contudo os movimentos da articulação são 

combinados com deslizamentos e rolamentos e com rotação sobre um eixo vertical 

(THOMPSON & FLOYD, 2002). 

De acordo com Kapandji (2000), a biomecânica das articulações permite o movimento dos 

segmentos ósseos. No joelho, são conciliados dois pontos de vista contraditório. O primeiro é 
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possuir uma estabilidade em extensão máxima, onde o joelho faz grandes esforços devido ao 

peso do corpo e ao comprimento do braço de alavanca. O segundo é adquirir uma 

significativa mobilidade a partir de certo grau de flexão, extremamente importante para a 

corrida e orientação do pé com relação às irregularidades do chão. 

Segundo Kisner & Colby, (1998), a articulação do joelho é elaborada para dar mobilidade e 

estabilidade, sendo que a mesma alonga e encurta funcionalmente o membro inferior para 

elevar e abaixar o corpo ou para mover o pé no espaço. Com o joelho totalmente estendido 

uma pessoa pode manter-se de pé por um longo espaço de tempo sem a utilização de grupos 

musculares. 

Hall & Brody (2001), afirmam que os movimentos de flexão e extensão no plano sagital são 

acompanhados por movimento rotacional no plano transversal. O tamanho diferencial dos 

côndilos femorais e os tecidos moles estáticos contribuem para o mecanismo de pivô da 

extensão terminal do joelho. 

As estruturas ósseas que formam articulações no joelho são o fêmur, a tíbia e a patela. Essas 

três estruturas ósseas formam duas articulações distintas: a femoropatelar e a tibiofemoral. 

A articulação patelofemoral é classificada como articulação artrodial, devido ao seu 

movimento deslizante da patela sobre os côndilos femorais (THOMPSON & FLOYD, 2002). 

 

 
Fonte: Pabst & Putz (2000) 

Figura 1. Articulação Patelofemoral e Articulação Tibiofemoral 

 

Conforme Magee (2005), a articulação femoropatelar é formada pela superfície anterior do 

fêmur (cavidade troclear) e as facetas posteriores da patela, que é o maior osso sesamoíde e 

está interposta no mecanismo do quadríceps. É uma articulação plana modificada pelo fato da 

superfície articular lateral da patela ser mais larga. As principais funções da patela são 

aumentar a vantagem mecânica do quadríceps e proteger a articulação do joelho. 

A patela desempenha várias funções biomecânicas. Mas particularmente, faz aumentar o 

ângulo de tração do tendão do quadríceps sobre a tíbia, aumentando assim, em até 50%, a 

vantagem mecânica dos músculos do quadríceps no sentido de produzir a extensão do joelho. 

A patela aumenta também a área de contato entre o tendão patelar e o fêmur, reduzindo assim 

o stress de contato da articulação patelofemoral, proporcionando uma proteção para a fáscia 



3 

 

 

 

anterior do joelho e ajuda a proteger o tendão do músculo quadríceps do atrito contra os ossos 

adjacentes (HALL, 2000). 

Segundo Thompson & Floyd, (2002), a articulação tibiofemoral, é classificada como 

articulação gingliomóide em virtude de suas funções serem parecidas com as de uma 

dobradiça: move-se entre a flexão e a extensão sem realizar movimento lateral, de abdução e 

adução. Entretanto, ela é algumas vezes citada como uma articulação trocóide-ginglimóide, 

devido aos movimentos de rotação interna e externa que podem ocorrer durante seu 

movimento de flexão.  

A articulação tibiofemoral é a maior articulação do corpo. Ela é uma articulação que possui 

dois graus de liberdade. A membrana sinovial em torno da articulação é extensa. As 

superfícies articulares da tíbia e do fêmur não são cogruentes, o que permite aos dois ossos 

moverem-se em graus diferentes, guiados pelos músculos e ligamentos (MAGEE, 2005). 

Os meniscos, também conhecidos como cartilagens semilunares em virtude de seus formatos 

de meia lua, são discos de fibrocartilagem aderidos fixamente aos platôs superiores da tíbia 

pelos ligamentos coronários e pela cápsula articular. Também estão ligados um ao outro pelo 

ligamento transverso (HALL, 2000). 

Os meniscos ajudam na lubrificação e nutrição da articulação e atuam como absorventes de 

choque, distribuindo o estresse sobre a cartilagem articular e diminuindo o seu desgaste 

(MAGEE, 2005). 

Segundo Bates & Hanson (1998), os meniscos mediais são fixos, mas os meniscos laterais 

podem deslizar. Essa liberdade permite uma rotação lateral da tíbia durante os estágios finais 

da extensão dos joelhos. 

Cápsulas articulares formam manguitos de tecido fibroso em torno de articulações sinoviais. 

Uma membrana sinovial reveste o interior da cápsula articular, e o tecido conjuntivo areolar 

frouxo reveste o exterior. Esse tecido frouxo frequentemente contém redes de pequenos vasos 

sanguíneos que irrigam a cápsula (WEINSTEIN & BUCKWALTER, 2000). 

Segundo Sizínio (2003), a cápsula articular é um prolongamento fibroso tenso que vai da 

parte inferior do fêmur à parte superior da tíbia, circundando a articulação femorotibial e 

apresenta uma depressão na parte posterior que é interrompida na frente pela patela, cuja, a 

envolve, deixando a ponta distal extra-articular. 

Segundo Thompson & Floyd (2002), a cartilagem medial em forma 

crescente ou mais tecnicamente falando o menisco medial localiza-se 

sobre o platô tibial medial, formando um receptáculo para o côndilo 

femoral medial. A cartilagem lateral em forma crescente ou menisco 

lateral situa-se sobre o platô tibial lateral de modo a receber o côndilo 

femoral lateral. Os dois meniscos são mais espessos no lado de fora do 

bordo, funilando-se até ficarem bem finos no lado de dentro do bordo, 

e são capazes de um ligeiro deslizamento, ficando presos por meio de 

varios pequenos ligamentos. O menisco medial é o maior dos dois e 

sua configuração em “C” é mais aberta do que a do menisco lateral. 

A cartilagem apresenta algumas particularidades que a distinguem como tecido que são: baixo 

ritmo metabólico, baixa vascularização, capacidade de crescimento contínuo e frequentemente 

rápido, capacidade de tensão e etc. A matriz da cartilagem envolve um emaranhado de fibras 

de colágeno com variações de tipo e densidade (REBELLATO & MORELLI, 2007). 

Segundo O’sullivan & Schmitz (2004), a cartilagem funciona como uma esponja; quando 

submetida à pressão faz com que o líquido sinovial seja espremido para fora; quando a 

compressão é aliviada, se embebe no líquido sinovial circunjascente, rico em líquidos 

nutrientes. 
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Os ligamentos são vitais para a manutenção, respectivamente, da estabilidade anterior e 

posterior da articulação do joelho, bem como de sua estabilidade rotacional (THOMPSON & 

FLOYD, 2002). 

De acordo com Bates & Hanson (1998), a articulação conta com ligamentos e músculos para 

força e estabilidade. A estabilidade anterior e posterior é providenciada por dois ligamentos 

fortes dentro do joelho: os ligamentos cruzado anterior e posterior. 

Os músculos que constituem a articulação do joelho são divididos em extensores, flexores e 

rotadores. Os extensores estão na face anterior da coxa, os flexores que são ao mesmo tempo 

rotadores se localizam no compartimento posterior da coxa (KAPANDJI, 2000). 

Segundo Thompson & Floyd, (2002) o grupo muscular que estende o joelho é conhecido 

como quadríceps. Constitui-se de quatro músculos: o reto da coxa, vasto lateral, vasto 

intermédio e o vasto medial. 

O reto femoral tem origem no nível da espinha ilíaca ântero-inferior pelo tendão direto e pelo 

tendão reflexo ao nível do lábio cotilóideo. Esse músculo é biarticular e sua inserção ocorre 

ao nível da tuberosidade tibial anterior por algumas fibras (SIZÍNIO, 2003). 

O vasto intermédio origina-se nos três quartos superiores da face Antero-externa do fêmur e 

tem sua inserção na base do pólo superior da patela constituindo o plano mais posterior do 

tendão quadricipital (SIZÍNIO, 2003). 

O vasto lateral tem origem nos três quartos superiores da face externa do fêmur e sua inserção 

é formada por três fascículos distintos: sobre a borda externa da patela, sobre a borda lateral 

do tendão patelar e sobre a face internada patela, após cruzar a sua face anterior (SIZÍNIO, 

2003). 

O vasto medial origina-se sobre a linha áspera nos três quartos superiores do fêmur e participa 

do tendão quadricipital, sendo que nesse sitio, suas fibras tem uma inclinação de 50 graus em 

relação ao eixo do fêmur (SIZÍNIO, 2003). 

Os músculos flexores (fig.6) do joelho são também conhecidos como isquiotibiais 

constituídos pelo bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso; os músculos da “pata de 

ganso” são estes: sartório, grácio e semitendinoso (KAPANDJI, 2000). 

Os isquiotibiais são os flexores primários do joelho e também influenciam a rotação do fêmur 

na tíbia. Sendo músculos biarticulares, eles se contraem mais eficientemente quando são 

alongados simultaneamente sobre o quadril (durante a flexão do quadril) à medida que fletem 

o joelho (KISNER, 2005). 

O bíceps femoral apresenta duas cabeças, a longa que se origina na tuberosidade isquiática e a 

curta que tem sua origem no lábio lateral da linha áspera, ambas se inserem na cabeça da 

fíbula irradiando-se na fáscia da perna (PABST & PUTZ, 2000). 

O músculo semimembranoso através de sua inserção ao corno posterior do menisco medial 

funciona para retrair aquela estrutura durante a flexão do joelho e o músculo bíceps femoral 

serve como um rotador externo da tíbia, enquanto o músculo semimembranoso funciona 

como um rotador interno (KISNER, 2005). 

O grupo muscular da pata de ganso (sartório, grácio e semitendinoso) proporciona a 

estabilidade medial ao joelho e afeta a rotação da tíbia em cadeia fechada (KISNER, 2005). 

O Sartório tem sua origem na espinha ilíaca ântero-superior e a sua inserção se localiza na 

tuberosidade da tíbia em sua face medial (PABST & PUTZ, 2000). 

O músculo gastrocnêmio pode também funcionar como flexor de joelho, mas sua principal 

função sobre o joelho durante a sustentação de peso é dar suporte a cápsula posterior contra 

forças de hiperextensão. O músculo poplíteo suporta a cápsula posterior e age para destravar o 

joelho (KISNER, 2005). 
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2. Osteoartrose 

A osteoartrose é um a doença reumatológica degenerativa que atinge as articulações sinoviais 

e caracteriza-se por apresentar alterações na cartilagem articular dando origem a zonas de 

fibrilação e fissuração, também são observadas microfraturas, cistos e esclerose no osso 

subcondral e formação de osteófitos nas bordas articulares (MARQUES & KONDO, 1998). 

Segundo Filho (2000), a Osteoartrose é uma afecção degenerativa eminentemente crônica das 

articulações moveis e que se caracteriza, basicamente, por degeneração progressiva e perda da 

cartilagem articular, coexistindo esclerose óssea subcondral e proeminencias ósseas nas 

bordas articulares (osteofitos). 

De acordo com Weinstein & Buckwalter (2000) a artrose no joelho resulta de um desgaste e 

desaparecimento da cartilagem articular dessa articulação. A osteoartrose é 

predominantemente uma deterioração mecânica que pode estar associada a um alinhamento 

defeituoso do joelho. 

Para Gabriel, Petit & Carril (2001), quando ocorre um excesso de uso do joelho, uma 

hipomobilidade de estruturas articulares do pé ou da coluna, respostas inflamatórias podem 

ocorrer devido à grande solicitação dessas estruturas articulares para que o movimento ou a 

estabilização do joelho em uma atividade ocorra. Um desgaste dessas estruturas articulares 

levará o individuo a um desequilíbrio e a uma restrição dos movimentos. 

Conforme Kisner & Colby (1998), com a degeneração, pode ocorrer frouxidão capsular como 

resultado do remodelamento ósseo e distensão capsular, resultando em hipermobilidade ou 

instabilidade em parte da amplitude de movimento. 

Segundo Yoshinari & Bonfá (2000), há redução progressiva da espessura da cartilagem até o 

seu desaparecimento. O osso subcondral passa a receber maior impacto mecânico devido à 

redução do amortecimento da cartilagem, e reage com intensa remodelação, tornando-se mais 

denso e prolongando-se nas bordas da superfície articular formando os osteófitos. No estágio 

final da doença, o osso articular pode ficar completamente desnudado, e sua superfície se 

torna lisa e brilhante, processo denominado eburneação óssea. 

Para Sizínio (2003), as artroses evoluem de maneira diferente em cada indivíduo, estando 

intimamente ligadas a fatores mecânicos como hiperpressão. Do ponto de vista ortopédico, 

diz-se que existe uma artrose quando há uma lesão em espelho das duas superfície articulares 

com abrasão da cartilagem e ao menos em um ponto, o osso subcondral está exposto nas duas 

superfícies de contato. A partir daí, pode-se dizer que haverá uma evolução regular para o 

agravamento progressivo. 

De acordo com Snider (2000), a osteoartrite ou osteoartrose é a forma mais comum de artrite 

do joelho e pode envolver qualquer ou todos os três compartimentos do joelho: 

compartimento medial (platô tibial medial e côndilo femoral medial); compartimento lateral 

(platô tibial lateral e côndilo femoral lateral); ou côndilo patelofemoral (patela e da incisura 

troclear femoral). O compartimento medial é o mais envolvido e causa uma deformidade em 

pernas arquedas (genu varum). A deformidade de pernas tortas ou joelho em X (genu valgum) 

decorre do envolvimento do compartimento lateral. 

O sinal radiológico clássico da osteoartrose são os osteófitos decorrentes da proliferação óssea 

nas margens da articulação. A redução assimétrica do espaço articular associada à esclerose 

do osso subcondral são outros sinais frequentes. Com a evolução da doença podem surgir 

cistos e deformidades ósseas (SATO, 2004). 

Segundo Bates & Hanson (1998), em um exame de raio-x uma artrose mostra uma redução no 

espaço articular (espaço entre dois ossos), pois a articulação está progressivamente se 

desgastando. Se toda cartilagem for perdida por desgaste, a articulação fica, então, osso com 

osso. Após isso ter ocorrido, os ossos marginais da articulação se espessam e podem formar 

osteófitos ou esporões, demonstrando sinais de uma artrose avançada. 
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A tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética têm sido empregadas para a 

identificação mais precoce da osteoartrose e para definição pormenorizada da topografia das 

lesões, importantes tanto para a graduação da doença como para facilitar eventuais 

intervenções cirúrgicas (YOSHINARI; BONFÁ, 2000). 

A formação de osteófitos na osteoartrose não é muito bem compreendida. As hipóteses mais 

atuais defendem o aumento da vascularização na cartilagem degenerada, congestão venosa 

devido a cistos subcondrais e trabéculas subcondrais espessadas e descamação continuada da 

cartilagem articular. Essas hipóteses podem esclarecer melhor como este crescimento ósseo 

contribuiu para o surgimento da dor e perda de mobilidade articular que acompanham a 

artrose (O’SULLIVAN & SCHMITZ, 2004). 

Tipicamente todas as estruturas da articulação são afetadas: ossos, cartilagem articular, 

membrana sinovial e capsula articular (BATES & HANSON, 1998). 

A causa da osteoartrose não é bem conhecida, mas está relacionada com cargas excessivas e 

microtraumas repetitivos associados a tarefas ocupacionais, além de fatores hereditários, 

metabólicos e endócrinos que sugerem a participação do estrógeno na desordem (MARQUES 

& KONDO, 1998). 

De acordo com Weinstein & Buckwalter (2000), o joelho é a articulação mais comumente 

afetada em casos de osteoartrose. As etiologias pós-traumáticas são: meniscos lacerados tendo 

havido cirurgia como meniscectomia total precedente, fraturas, instabilidade patelar e corpos 

livres causados por condromalácia ou condromatose sinovial. 

O aumento da predominância e da incidência com a idade provavelmente seja consequência 

de várias mudanças biológicas como aumento da flacidez dos ligamentos ao redor das 

articulações tornado-as mais instáveis ficando suscetíveis a lesões e falhas nos principais 

“amortecedores” das articulações (DUTTON, 2004). 

A artrose pode ser idiopática ou pode ser decorrente de traumatismo, sinovite reumatóide, 

sinovite vilonodular pigmentada, e artropatias soronegativas como a gota, condrocalcinose e 

distúrbios idiopáticos (WEINSTEIN & BUCKWALTER, 2000). 

De acordo com Filho (2000), a Artrose pode ser primária ou secundária. A primária de causa 

desconhecida tem como base os fenômenos degenerativos que se iniciam já na segunda e 

terceira décadas de vida e progridem com o avançar da idade, atingindo 80-85% da população 

com mais de 70 anos. A secundária pode surgir em qualquer idade e em qualquer articulação e 

já alterada por outras doenças ou anomalias congênitas. As lesões degenerativas são as 

mesmas, e na prática, nem sempre é possível separar a artrose primaria da secundaria. 

Segundo Delisa & Gans (2002), a Osteoartrose pode ser classificada de duas formas: 

idiopáticos ou primária, quando a etiologia é desconhecida, podendo ser localizada em uma 

articulação específica ou ser generalizada, podendo afetar três ou mais articulações. 

Secundária, quando a etiologia é identificada, tendo como exemplo trauma, má formação 

congênita, sobrecarga na articulação, doenças músculos esquelética. 

Além da forma idiopática a osteoartrose pode ser secundária a uma série de outros fatores que 

incluem os genéticos(sexo, distúrbios genéticos relacionados ao colágeno tipo II, outras 

alterações genéticas dos ossos e articulações, raça, grupo étnico) não-genéticos (idade 

avançada, obesidade, menopausa, doenças articulares ou ósseas adquiridas, cirurgia articular 

prévia) e ambientais (ocupação, trauma articular importante, lesões, ou atividades esportivas) 

(SATO, 2004).  

Conforme Weinstein & Buckwalter (2000) as etiologias pós-traumáticas são meniscos 

lacerados tendo havido cirurgia com meniscectomia total procedente, fraturas, instabilidade 

patelar e corpos livres causados por condromalacia ou condromatose sinovial. 

Um mau alinhamento mecânico em varo ou valgo acompanhado de obesidade pode causar a 

incidência de cargas anormais no joelho com o passar do tempo o que irá concorrer para a 
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instalação de degeneração prematura da cartilagem articular (WEINSTEIN & 

BUCKWALTER, 2000). 

Anormalidades biomecânicas, alterações congênitas como a displasia de quadril são fatores 

que levam a um desequilíbrio entre as tensões articulares e a habilidade de absorvê-las, 

contribuindo para o aparecimento e o agravamento da osteoartrite (YOSHINARI & BONFÁ, 

2000). 

A ocorrência de infecção vai ocasionar a destruição da cartilagem articular em decorrência da 

ação das enzimas proteolíticas liberadas pelos leucócitos que ingressam no joelho para 

combater a infecção, visto que as enzimas não são seletivas em sua capacidade de destruição 

(WEINSTEIN & BUCKWALTER, 2000). 

Segundo Barbosa, Souza, Lebrão & Marucci, (2007), a maior quantidade de massa ou a maior 

proporção de gordura corporal podem aumentar a sobrecarga do corpo, limitando os 

movimentos e aumentando o estresse nas articulações e músculos, acentuando o risco de 

incapacidade nos idosos obesos. 

O peso corporal é sem duvida, um fator importante para o desenvolvimento da artrose 

femorotibial. O excesso de peso gera um aumento da pressão sobre a articulação (SIZÍNIO, 

2003). 

De acordo com Gabriel, Petit & Carril (2001), a artrose é o mais importante dos reumatismos, 

devido a sua grande incidência. Pode ser causada pelo uso e erosão da articulação e por 

fatores como idade, deficiência congênita, insuficiência vascular, obesidade ou pela própria 

alteração do tecido. 

Segundo Chahade; Giorgi & Pastor (2001), a osteoartrose representa cerca de 30% a 40% das 

consultas em ambulatórios especializados na clínica do sistema osteoartículo-muscular e é 

responsável no Brasil, por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho e a quarta a determinar 

aposentadoria com 6,2%. 

Sua incidência é muito elevada em nosso meio, sendo a osteoartrose responsável pela 

incapacidade laborativa de cerca de 15% da população adulta do mundo. No Brasil, ocupa o 

terceiro lugar na lista dos segurados da Previdência Social que recebem auxílio-doença 

(MARQUES & KONDO, 1998). 

Conforme Sato (2004), a incidência começa a aumentar a partir dos 40 anos de idade, sendo a 

osteoartrose de joelhos bem mais frequente em mulheres. Os estudos epidemiológicos têm 

mostrado resultados controversos quanto a prevalência em homens e mulheres. A osteoartrose 

acomete 20% da população mundial, sendo a terceira causa de afastamento do trabalho. 

(SATO, 2004).  

Segundo David & Lioyd (2001), a artrose é uma patologia comum nos dias atuais, 44% a 70% 

da população acima de 55 anos apresentam evidência radiológica, enquanto que acima dos 75 

anos esse número eleva-se para 85%. 

Com relação ao sexo, nota-se uma predominância no sexo feminino; há duas possíveis 

explicações: osteoporose pós-menopausa, que pode favorecer o desgaste ósseo e o nível de 

atividade física durante a vida; as mulheres nessa faixa etária têm uma musculatura menos 

desenvolvida que os homens (SIZÍNIO, 2003). 

Segundo O’sullivan & Schmitz (2004), a artrose pode estar relacionada à idade, pois é uma 

afecção degenerativa do idoso, sendo mais comum após os 40 anos de idade, na faixa etária 

dos 65 e 74 anos. 

Conforme Delisa & Gans (2002), com menos de 45 anos os homens são mais afetados do que 

as mulheres. Acima de 45 anos, as mulheres são mais afetadas que os homens. Na 

osteoartrose de joelho seu desenvolvimento é igual em ambos os sexos em idade entre 55 e 64 

anos, porém em casos mais graves de artrose no joelho, as mulheres possuem maior 

prevalência entre idade 65 e 74 anos.  
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Conforme O’sullivan & Schmitz (2004), é comum após 40 anos de idade, embora nem 

sempre seja sintomática quando está presente. Também disseminada em adultos acima de 60 

anos, afetando mais homens do que mulheres. A artrose de joelho é comum entre 65 e 74 anos 

de idade.  

Os sintomas têm correlação com o nível de atividade do indivíduo. Nos sedentários o início 

chega a passar despercebido, nos sujeitos mais velhos, a evolução é mais rápida 

(ELLENBECKER, 2002). 

Diferente da artrite, a artrose não apresenta aparência simétrica, não é uma doença sistêmica e 

com isso não se associa com febre, mal-estar e falta de apetite (REBELLATO & MORELLI, 

2007). 

Conforme Golding (1999), os sintomas geralmente relacionam-se com: o desgaste articular, 

os episódios de inflamação sinovial, a degeneração e inflamação dos ligamentos ao redor das 

articulações e com a deposição de cálcio, na sinóvia. 

Nos estágios iniciais a patologia é assintomática, pois a cartilagem é avascular e aneural. Com 

a progressão da doença ocorre frouxidão capsular devido à neoformação óssea, o que resulta 

em hipermobilidade ou instabilidade articular desencadeando o quadro álgico, assim como 

contratura da cápsula e da musculatura adjacente (KISNER & COLBY, 1998). 

De acordo com O’Sullivan & Schmitz, (2004), a manifestação primária da artrose é a 

degeneração da cartilagem, porém esta cartilagem é aneural e não causa a dor. A dor que é 

apresentada pelo paciente é relacionada a encaixes incongruentes com as superfícies 

articulares, pressões anormais sob o osso subcondral e distensão da cápsula articular. 

O paciente com artrose apresenta-se a princípio com rigidez e dor. Apresentando rigidez no 

início da ambulação que melhorará à medida que o joelho for se aquecendo. O paciente pode 

exibir uma marcha antálgica ou dolorosa na qual a fase de apoio do ciclo da marcha está 

abreviada. Um mau alinhamento mecânico em varo ou valgo acompanhado de obesidade pode 

causar a incidência de cargas anormais no joelho (WEINSTEIN & BUCKWALTER, 2000). 

Para Marques & Kondo (1998), a dor é o principal sintoma da artrose e esta piora com o 

movimento e ao final do dia, porém, no estágio mais avançado da doença, pode desenvolver-

se ao repouso e durante a noite, além de estar associada à deformidade e progressiva perda da 

função, afetando o indivíduo em múltiplas dimensões do nível orgânico até ao social. 

A dor é explicada, em parte, pelo esforço muscular para manter a estabilidade da articulação e 

em parte, pela compressão dos tecidos moles por osteofitos marginais. Em geral não há 

eritema, calor local ou hipersensibilidade, embora possa haver tumefação em caso de derrame 

e crepitação (BOGLIOLO FILHO, 2000). 

Com a dor e a diminuição da motivação para o movimento, eventualmente desenvolve-se 

contraturas em partes da cápsula e o músculo que a recobre, de modo que à medida que a 

doença progride o movimento se torna limitado (DAVID & LIOYD, 2001). 

De acordo com Sato (2004), juntamente com a dor, o prejuízo funcional é progressivo, 

podendo haver incapacidade até para os cuidados pessoais. Os pacientes queixam-se de dor ao 

levantar de uma cadeira, por exemplo, iniciar a deambulação, subir e descer escadas. 

Posteriormente, a dor pode ocorrer com qualquer movimento ou até mesmo em repouso. 

Conforme Kisner & Colby (2005), a rigidez surge com a inatividade, mas com sobrecarga 

mecânica ou atividades em excesso, ocorre o aumento da dor. Devido a isso, a moderação nas 

atividades e correção de sobrecargas mecânicas, pode retardar ou corrigir as limitações 

mecânicas. 

Dutton (2000), diz que o paciente sentirá rigidez na articulação acometida após o retorno às 

atividades. À medida em que a doença progride, pedaço de cartilagem se degenera e 

desprendem-se onde ficará corpos soltos, podendo travar a articulação. 

Na ausência da cartilagem os ossos roçam diretamente entre si, causando sensação de atrito, 

dor e limitação de movimentos. Por outro lado, as estruturas de contenção da articulação 
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como os tendões e ligamentos são colocados sob tensão excessiva, podendo romper ou 

inflamar (YOSHINARI & BONFÁ, 2000). 

Independentemente da causa inicial, pacientes com OA em estágio terminal sofrem dor 

durante ações de sustentação de peso, sensações de arqueamento ou de falseio, rigidez e 

articulações edemaciadas que podem limitar os movimentos do joelho nos extremos de flexão 

e extensão (SNIDER, 2000). 

O joelho pode estar inchado por causa da efusão e da sinovite, podendo também ocorrer 

travamento deste joelho, quando as superfícies ósseas desnudas se atritam uma contra a outra, 

causando dor intensa (WEINSTEIN & BUCKWALTER, 2000). 

A articulação também pode estar inchada e produzir uma sensação de estalo quando é 

movimentada na sua amplitude de movimento (BATES & HANSON, 1998). 

 

3. Mobilização Articular e Hidrocinesioterapia 

A aplicação das mobilizações articulares passivas proporciona ao tecido conjuntivo uma 

resposta mecânica. Tecidos conjuntivos tais como pele, fáscias, ligamentos, tendões, cápsulas 

articulares e fáscias musculares são compostos por tecidos extracelulares e celulares distintos, 

com diferentes curvas de tensão e carga (Lederman 2001). 

No conceito Maitland, o tratamento da disfunção músculo-esquelética de um paciente baseia-

se, como qualquer outro tratamento, num correto diagnóstico. O diagnóstico abrange os 

sintomas, movimentos e posições das articulações envolvidas (MAITLAND et al., 2003). 

As mobilizações articulares são realizadas em qualquer articulação sinovial e funcional, 

respeitando as direções e amplitudes do movimento. Os tipos de superfícies articulares 

móveis são classificadas como côncavas, convexas ou planas. (KALTENBORN, 2001). 

Conforme Resende et al. (2006), Maitland desenvolveu seu método, fundamentando-se na 

regra côncavo-convexa, abordando a combinação dos movimentos que ocorrem nas 

articulações sinoviais conforme sua superfície. 

Do grau I ao grau IV, os movimentos são classificados como 

mobilizações, ou seja, movimentações passivas oscilatórias, com 

ritmos diferentes, realizadas de tal maneira que permite ao paciente 

evitar a sua realização. O grau V é classificado como manipulação, ou 

seja, movimentação passiva, dentro de um pequeno arco de 

movimento, com certa velocidade, de maneira que o paciente não 

consiga preveni-la (MAITLAND et al, 2003). 

Indicações para utilização das Mobilizações Articulares, segundo Kalthenborn (2001), exceto 

em pacientes com prótese articular e lassidão ligamentar, estão descritas a seguir: 

1. Aumentar o movimento articular acessório e fisiológico; 

2. Diminuir e controlar quadro álgico; 

3. Diminuir o espasmo muscular prote.tor  

De acordo com Petersen e Foley (2003), existem algumas contra-indicações que estão 

descritas a seguir: 

1. Artrite reumática, fase aguda; espondilose cervical, luxação, articulações com 

hipermobilidade, espondilolistese, espondilite anquilosante. Evidência de qualquer processo 

inflamatório na presença dessas patologias é contra-indicação absoluta; 

2. Enfraquecimento dos ossos, fraturas, malignidade, osteoporose, osteomielite, tuberculose; 

3. Distúrbios circulatórios, como aneurismas, terapia anti-coagulante, aterosclerose (contra–

indicação absoluta para as mobilizações grau V). 

4. Hérnia de disco com envolvimento neurológico grave. 

5. Presença de doenças infecciosas. 

6. Gravidez (contra-indicação relativa).  

7. Em crianças e adolescentes, graus III a V podem lesionar as placas de crescimento. 
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8. Na espasticidade, existe uma controvérsia na literatura. 

Em associação a mobilização articular (conceito Maitland), a 

hidrocinesioterapia, segundo Biasoli e Machado (2006), constitui um 

conjunto de técnicas terapêuticas fundamentado no movimento 

humano. É a fisioterapia na água ou a prática de exercícios 

terapêuticos em piscinas que consiste em um programa de 

hidrocinesioterapia adequado à cada paciente e pode representar um 

grande incremento no seu tratamento, obtendo-se os efeitos de 

melhora em tempo abreviado e com menor risco de intercorrências, 

tais como dor muscular tardia e microlesões articulares decorrentes do 

impacto. 

De acordo com Campion (2000), as metas de tratamento terapêutico com exercícios na água 

estão relacionadas ao: 

− Alívio da dor e dos espasmos musculares; 

− Manutenção ou aumento da amplitude de movimento (ADM) das articulações; 

− Fortalecimento dos músculos e aumento da sua tolerância ao exercício; 

− Melhora e manutenção do equilíbrio, coordenação e postura.          

− O encorajamento das atividades funcionais da vida diária; 

Como em todos os programas de exercício deve haver uma sessão de aquecimentos, as 

atividades de aquecimento devem ser realizadas em uma profundidade apropriada o que 

significa que a água deverá estar no nível do processo xifóide, se o paciente puder exercitar-se 

de maneira segura nesse nível. Tais atividades incluem exercícios para perna, braços e tronco 

utilizando o método convencional e caminhada em diversas direções (CAMPION, 2000). 

De acordo com Bates & Hanson (1998), o aquecimento permite ao corpo ajustar-se ao 

começo da atividade e preparar-se para poder fazer desempenhar a atividade física. Ele 

prepara os músculos envolvidos para serem alongados ou fortalecidos por um aumento da 

temperatura e circulação nos músculos sem causar fadiga ou reduzir os estoques de energia. 

No aquecimento, o seu objetivo é favorecer os vários ajustes que são necessários antes da 

realização da atividade física. O aquecimento deve ser gradual e suficiente para aumentar a 

temperatura muscular sem causar fadiga ou reduzir as reservas de energia, poderão ser 

utilizados alongamentos e caminhadas leves (KISNER & COLBY, 2005). 

Para Koury (2000), a marcha na água serve ás necessidades dos idosos, que consideram o 

exercício no solo extenuante em razão da doença. A marcha é uma atividade terapêutica que 

facilita a reeducação postural e de marcha precoce, o aumento da força do tronco e dos 

membros inferiores e melhora da resistência local e geral. 

O alongamento consiste em manobras fisioterapêuticas elaborada para ter um aumento da 

mobilidade dos tecidos moles e consequentemente melhorar a ADM (amplitude de 

movimento) por meio de alongamento de estruturas que estiverem encurtadas. Existem três 

métodos básicos de alongamento, são eles: alongamento ativo (auto-alongamento), 

alongamento passivo e alongamento ativo-assistido (KISNER & COLBY, 2005). 

De acordo com Bates & Hanson (1998), os exercícios de flexibilidade são exercícios de 

alongamento desenvolvidos para aumentar a amplitude de movimento de uma articulação ou 

de uma série de articulação. Os alongamentos estáticos são melhores porque permitem ao 

músculo aumentar de comprimento sem produzir microlesões no tecido muscular. 

Os exercícios ativos requerem uma contração muscular esquelética. Podem ser isotônicos, 

isométricos ou isocinéticos. 

O exercício isotônico envolve movimentação por uma amplitude de movimento total ou 

parcial, onde a resistência é mantida constante dentro de uma velocidade variável (BATES & 

HANSON, 1998). 
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Segundo Hall & Brody (1999) os exercícios isométricos são prescritos para portadores em 

fase severa, limitando a contração em um só ângulo de movimento para se evitar sobrecarga 

na articulação, executando três contrações máximas de vinte segundos de duração ou uma a 

seis contrações de três a seis segundos com pausa de vinte segundos de descanso. 

De acordo com Bates & Hanson (1998), os exercícios isocinéticos são método de se exercitar 

no qual a velocidade é mantida constante durante o movimento, isto é, atingindo e  igualando 

a resistência encontrada a força aplicada pelo movimento do membro. 

Os exercicios isotônicos e isocinéticos são dinâmicos e podem ser usados de forma 

concêntrica (contração de encurtamento) ou excêntrica (contração com alongamento) com 

níveis variados de carga e velocidade. Os isotônicos demandam movimento articular, sendo 

mais efetivos na aquisição de massa muscular e melhora da resistência, e os isocinéticos 

devem ser realizados em equipamentos especializados (BIASOLI & IZOLA, 2003). 

Os exercícios no step, segundo Koury (2000), aumentam a amplitude de movimento, a força e 

o condicionamento físico da musculatura do quadril, joelho e tornozelo. 

O Relaxamento Muscular é o estado oposto à contração muscular. Ausência de tensão 

muscular, o relaxamento, em sentido restrito, constitui um típico processo psicofisiológico de 

carácter interativo, onde o fisiológico e o psicológico não são simples correlatos um do outro, 

mas ambos interagem, sendo partes integrantes do processo, como causa e como produto 

(KISNER & COLBY, 2005).  

No tratamento da osteoartrose devem-se levar em considerações diversos fatores como: o 

nível da limitação funcional, a atividade e motivação do paciente, os fatores de origem da 

artrose quando existentes, o estágio da artrose, e importância do desvio ósseo no eixo axial 

(SIZÍNIO, 2003). 

Dentre os tratamentos indicados, propõe-se diminuir o peso corporal se o indivíduo tiver 

sobrepeso, cessar a mobilidade impactante como corridas, saltos, sendo que não se deve ter 

uma imobilização prolongada, pois pode afetar negativamente na cartilagem articular, em 

geral isso irá exacerbar a dor e a rigidez (DAVID & LIOYD, 2001). 

Para Sato (2004), o tratamento da osteoartrose visa à melhora da dor e a manutenção da 

função articular o que permite a preservação das atividades da vida diária. Quanto à terapia 

não-farmacológica é de fundamental importância que nela se inclua a educação, assistência 

social e treinamento de cuidadores, até prescrição de exercícios terapêuticos e órteses. 

 

4. Metodologia 

Este estudo adotou o método qualitativo descritivo em uma revisão bibliográfica, na qual, 

foram utilizados artigos, livros e trabalhos monográficos dos anos de 1998 a 2011 através da 

utilização de dados na internet e da biblioteca da Universidade Paulista (UNIP). Foram 

utilizadas como palavras-chave na pesquisa ao banco de dados na internet: Osteoartrose, 

Hidrocinesioterapia, Mobilização Articular. 

 

5. Resultados e Discussão 

 Como em todos os programas de exercício deve haver uma sessão de aquecimentos, as 

atividades de aquecimento devem ser realizadas em uma profundidade apropriada o que 

significa que a água deverá estar no nível do processo xifóide, se o paciente puder exercitar-se 

de maneira segura nesse nível. Tais atividades incluem exercícios para perna, braços e tronco 

utilizando o método convencional e caminhada em diversas direções (CAMPION, 2000). 

De acordo com Bates & Hanson (1998), o aquecimento permite ao corpo ajustar-se ao 

começo da atividade e preparar-se para poder fazer desempenhar a atividade física. Ele 

prepara os músculos envolvidos para serem alongados ou fortalecidos por um aumento da 

temperatura e circulação nos músculos sem causar fadiga ou reduzir os estoques de energia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contrac%C3%A7%C3%A3o_muscular
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No aquecimento, o seu objetivo é favorecer os vários ajustes que são necessários antes da 

realização da atividade física. O aquecimento deve ser gradual e suficiente para aumentar a 

temperatura muscular sem causar fadiga ou reduzir as reservas de energia, poderão ser 

utilizados alongamentos e caminhadas leves (KISNER & COLBY, 2005). 

Para Koury (2000), a marcha na água serve ás necessidades dos idosos, que consideram o 

exercício no solo extenuante em razão da doença. A marcha é uma atividade terapêutica que 

facilita a reeducação postural e de marcha precoce, o aumento da força do tronco e dos 

membros inferiores e melhora da resistência local e geral. 

O alongamento consiste em manobras fisioterapêuticas elaborada para ter um aumento da 

mobilidade dos tecidos moles e consequentemente melhorar a ADM (amplitude de 

movimento) por meio de alongamento de estruturas que estiverem encurtadas. Existem três 

métodos básicos de alongamento, são eles: alongamento ativo (auto-alongamento), 

alongamento passivo e alongamento ativo-assistido (KISNER & COLBY, 2005). 

De acordo com Bates & Hanson (1998), os exercícios de flexibilidade são exercícios de 

alongamento desenvolvidos para aumentar a amplitude de movimento de uma articulação ou 

de uma série de articulação. Os alongamentos estáticos são melhores porque permitem ao 

músculo aumentar de comprimento sem produzir microlesões no tecido muscular. 

Os exercícios ativos requerem uma contração muscular esquelética. Podem ser isotônicos, 

isométricos ou isocinéticos. 

O exercício isotônico envolve movimentação por uma amplitude de movimento total ou 

parcial, onde a resistência é mantida constante dentro de uma velocidade variável (BATES & 

HANSON, 1998). 

Segundo Hall & Brody (1999) os exercícios isométricos são prescritos para portadores em 

fase severa, limitando a contração em um só ângulo de movimento para se evitar sobrecarga 

na articulação, executando três contrações máximas de vinte segundos de duração ou uma a 

seis contrações de três a seis segundos com pausa de vinte segundos de descanso. 

De acordo com Bates & Hanson (1998), os exercícios isocinéticos são método de se exercitar 

no qual a velocidade é mantida constante durante o movimento, isto é, atingindo e  igualando 

a resistência encontrada a força aplicada pelo movimento do membro. 

Os exercicios isotônicos e isocinéticos são dinâmicos e podem ser usados de forma 

concêntrica (contração de encurtamento) ou excêntrica (contração com alongamento) com 

níveis variados de carga e velocidade. Os isotônicos demandam movimento articular, sendo 

mais efetivos na aquisição de massa muscular e melhora da resistência, e os isocinéticos 

devem ser realizados em equipamentos especializados (BIASOLI & IZOLA, 2003). 

Os exercícios no step, segundo Koury (2000), aumentam a amplitude de movimento, a força e 

o condicionamento físico da musculatura do quadril, joelho e tornozelo. 

O Relaxamento Muscular é o estado oposto à contração muscular. Ausência de tensão 

muscular, o relaxamento, em sentido restrito, constitui um típico processo psicofisiológico de 

carácter interativo, onde o fisiológico e o psicológico não são simples correlatos um do outro, 

mas ambos interagem, sendo partes integrantes do processo, como causa e como produto 

(KISNER & COLBY, 2005). 

 

Conclusão 

A Osteoartrose é uma doença de caráter degenerativo e progressivo da articulação do joelho, 

sendo esta responsável pelo suporte de peso no qual se deve reduzir o impacto para minimizar 

os seus sintomas. 

O estudo em questão trouxe como resultados a descrição da fisiopatologia da osteoartrose, 

considerando a sua etiologia, incidência, manifestações clínicas, e seu diagnóstico. Estudou-se 

o assunto com o intuito de conhecer o hidrocinesioterapia, ressaltando seus benefícios e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contrac%C3%A7%C3%A3o_muscular
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citando alguns exercícios. Sobre a mobilização articular (conceito Maitland), descreveram-se 

suas indicações e contraindicações, e seus movimentos segundo sua classificação em graus.  

Conclui-se como visto nesta revisão bibliográfica, que o conceito Maitland associado à 

hidrocinesioterapia verificou-se a eficácia do tratamento levando em conta sempre o objetivo 

traçado na reabilitação de pacientes portadores da osteoartrose. 

Sugere-se que pesquisas de campo sejam realizadas para que se possam contemplar diversas 

variáveis e para melhor comprovar que os benefícios do tratamento da mobilização articular 

(conceito Maitland) associado à  hidrocinesioterapia é eficaz na Osteoartrose de joelho. 

Desta forma, considera-se que esta pesquisa atingiu os objetivos propostos, além de ter sido 

de grande valia para o meu crescimento profissional.  
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