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Resumo  

 

Osgood Schlatter é caracterizado por um processo inflamatório que ocorre na 

cartilagem da apófise de crescimento da tuberosidade da tíbia, na maioria dos casos 

devido ao esforço de tração excessivo do tendão infra patelar sobre esta tuberosidade. 

Os jovens atletas são os mais acometidos pela doença, principalmente os que praticam 

esportes que envolvem maior participação do músculo quadríceps, como jogadores de 

basquete, futebol, ciclismo, salto, corrida, balé, skate e surfe. A patologia geralmente é 

benigna, mas autolimitada, sendo o papel do fisioterapeuta, a orientação sobre o 

significado dos sintomas e sua incidência relacionada com os fenômenos puberais 

normais da adolescência. Deixando o jovem atleta e sua família aliviados quanto ao 

prognóstico da doença. Poucos casos se recorrem ao tratamento cirúrgico. Este artigo 

tem como objetivo agrupar as técnicas fisioterapêuticas mais eficientes para a 

normalização da patologia. Levando em consideração a fisiologia da doença, os 

objetivos buscados, indicações de técnicas, suas precauções e forma de aplicação. O 

estudo de natureza descritiva fundamentou-se em uma revisão literária do tema, 

através de buscas nos bancos de dados da Scielo, Lilacs e Medline,Bireme. O artigo 

objetiva ajudar os profissionais fisioterapeutas á utilizarem as técnicas aqui 

apresentadas em suas abordagens de tratamento, como a aplicação das técnicas da 

mecanoterapia, fisioterapia aquática, terapia manual, exercícios ativos resistidos, 

crioterapia e eletroterapia. 

Palavras-chave: Osgood Schlatter; Tratamento; Fisioterapia. 
 

Introdução 

 

Nos últimos 10 anos, houve um aumento no incentivo aos adolescentes para a prática 

esportiva principalmente em competições de alto nível e esforço. Objetivando o 

aperfeiçoamento do jovem na modalidade esportiva e a conquista das melhoras físicas e 

psicológicas atribuídas pelo esporte como: melhora da sensação física e bem estar, 

endurace do aparelho circulatório, respiratório e da força muscular, desenvolvimento do 

espírito esportivo, da camaradagem e das habilidades no convívio social (BURNS e 

MACDONALD, 1999, apud RIBEIRO, 2003). 

Osgood em 1903 descreveu pela primeira vez sobre a enfermidade causada na região da 

tuberosidade da tíbia. Poucos meses depois Schlatter fez uma descrição mais detalhada 

sobre a patologia. A lesão encontrada em jovens na maioria dos casos esportistas tem 

prevalência de 3 a 4 vezes mais em meninos na idade dos 10 aos 15 anos e em meninas 

entre 8 a 13 anos de idade. Na maioria dos casos são pacientes sem outros agravos ou 

lesões, sadios, praticantes de atividades esportivas e com musculatura bem desenvolvida 

(LOVELL e WINTER, 1988).  
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A patologia foi descrita como uma avulsão parcial da tuberosidade da tíbia, seguida de 

uma possível necrose avascular após estudos do cirurgião americano Robert Osgood 

Bayley (1873-1956) e do cirurgião suíço Carl Schlatter (1864-1934). Esse relato 

atualmente descreve uma apofísite, que é uma inflamação sobre a apófise causada pelo 

excesso de contração do tendão patelar, que por consequência origina a dor na inserção 

do ligamento na tuberosidade tibial (LOVELL e WINTER, 1988). 

Já para Souza (2008), esta doença é caracterizada pela dor e edema sobre a tuberosidade 

anterior da tíbia. E vai além, quando diz que a doença se não for bem tratada durante 

este período, pode perdurar durante a idade adulta do individuo ocasionando dores 

crônicas. 

Segundo Enoka (2000), os músculos possuem forças moleculares que convertem 

energia química, inicialmente derivada dos alimentos. As propriedades do músculo 

incluem irritabilidade, condutividade, contratilidade e adaptabilidade. 

De acordo com Gould (1993), os movimentos complexos das articulações tibiofemoral 

e femoropatelar são coordenados e direcionados pela ação da musculatura e das 

estruturas ligamentares os principais movimentos que se realizam no joelho são a flexão 

e a extensão da perna sobre a coxa ou da coxa sobre a perna. 

As partes ósseas da articulação do joelho incluem o fêmur distal, a tíbia proximal e a 

patela, sendo a tíbia o osso interno maior da perna, enquanto o fêmur o maior osso da 

coxa. Ambos expandem-se proximamente. A superfície superior de cada côndilo da 

tíbia é lisa e se articula com o côndilo correspondente do fêmur e com uma 

fibrocartilagem, o menisco. Já a patela é um osso triangular que se interpõe às fibras 

tendíneas de inserção inferior do músculo quadríceps, que é um osso sesamóide, 

achatado e de contorno quase triangular. A patela aumenta o braço de alavanca do 

ligamento patelar a tal ponto que a força exercida pelo músculo quadríceps teria que ser 

30% maior se ela não existisse (KISNER E COLBY, 1998). 

A Osgood Schlatter ainda é considerada uma doença idiopática. Mas não descarta as 

teorias de que seja uma necrose avascular ou genericamente uma osteocondrite, ainda 

não comprovados em estudos histopatológicos definitivos ou convincentes. Uma das 

hipóteses mais prováveis é de que ocorreria uma isquemia localizada determinando 

necrose óssea, da tuberosidade anterior da tíbia. A outra hipótese é de que ocorreria um 

estresse traumático excessivo de tração constante do tendão patelar provocando lise e 

fragmentação do tecido ósseo cartilaginoso local (XAVIER, 1998). 

 

Osgood Schlatter 

 

O tubérculo tibial ou tuberosidade da tíbia se desenvolve como uma extensão da epífise 

cartilaginosa superior que é prolongada anterior e distalmente ao osso. Local onde se 

desenvolve um centro de ossificação simples, ocasionalmente duplo, dentro do 

tubérculo e, geralmente se funde no centro epifisário com 16 anos de idade e se fortifica 

ao osso principal na idade de 18 anos. Anteriormente a isso, sua inserção no osso 

genitor é através de uma camada de cartilagem proliferativa que é uma extensão da 

placa de crescimento epifisário. Abaixo dessa cartilagem, o osso recém-formado ainda 

mole e fraco suporta a distensão de tração do quadríceps. Pode ocorrer separação 

completa dessa camada. Mas, contudo, a separação é mínima. O que torna a região mais 

suficiente para obliterar o suprimento sanguíneo para o tubérculo tibial. Esse sofre 

necrose asséptica enquanto o osso vizinho sofre hiperemia ativa manifestada por 

osteoporose. Os capilares e fagócitos invadem e removem o osso morto, e sobrevém um 

quadro de fragmentação. Finalmente, o novo osso é formado e funde-se no osso 

principal. A descrição da patologia e patogênese pode aplicar-se a todas as 
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osteocondrites de epífises. Todas elas ocorrem no período de crescimento rápido 

(TUREK, 1991). 

  

 
Fonte: MMG, 2004. 

Figura 1 – Estrutura do joelho formada pelo músculo do quadríceps, patela, tíbia, ligamento patelar e 

tuberosidade da tíbia. 

Maior parte da epífise proximal da tíbia se localiza dentro da articulação do joelho. 

Porém existe uma pequena porção extra articular que se localiza anteriormente, e que 

pode ser apalpada como uma leve proeminência logo abaixo do joelho. Esse tubérculo 

tibial caracteriza-se por ser uma apófise e é o local de inserção do tendão patelar, sendo 

essa região submetida à força de tração intermitente do músculo quadríceps que é 

formado por quatro porções. A progressão desses tracioamentos levaria a avulsão e 

fragmentação da cartilagem do tubérculo e de centros de ossificação que se formam 

dentro do tubérculo. Em casos mais graves, os fragmentos em avulsão sofrem formação 

óssea heterotópica, com aparecimento de uma espícula óssea na porção distal do tendão 

patelar. Ocorrendo em decorrência do desenvolvimento da massa muscular, no jovem 

com a estrutura óssea ainda imatura e as apófises ainda predominantemente 

cartilaginosas (LOURENÇO, 2000). 

 

Fonte: MMG, 2004. 

Figura 2 – Comparação entre o osso imaturo e o osso totalmente maturo. 

A doença de Osgood Schlatter se apresenta durante a adolescência em forma de uma 

tumefação em torno do tubérculo tibial e do tendão patelar. Atinge também meninas de 
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10 a 12 anos que participam de patinação ou ginástica, bem como meninos na fase de 

estirão de crescimento e desenvolvimento esquelético (LOVELL e WINTER, 1988). 

 

 
Fonte: MMG, 2004. 

Figura 3 – Inflamação da tuberosidade da tíbia após uma extensão brusca do quadríceps durante a partida 

de futebol. 

A evolução é de uma doença autolimitante com fases bastante caracterizadas. Em 

primeiro lugar, há um período de reação inflamatória, rubor local, com edema e dor de 

algumas semanas que pode perdurar entre quatro e seis meses. Depois existe um 

período mais prolongado que se caracteriza por apresentar dores intermitentes com 

menos edema, persistindo somente a tumoração. Nesta fase as limitações das atividades 

físicas são menores se comparadas ao inicio do processo inflamatório. Este período 

pode durar até um ano e meio. E por fim a fase de cura espontânea e desaparecimento 

da dor e de restrições das atividades físicas. Ao final do processo inflamatório a 

tumoração geralmente diminui em relação aos períodos iniciais, mas fica quase sempre 

um leve aumento de volume definitivo e assintomático (MCCARTY et al., 1993). 

 

 
Fonte: http://painbehindkneecure.com/wp-content/uploads/2013/06/Osgood_Schlatter-2.jpg  acessado em 

03/07/2014 ás 21:45 Hrs. 

Figura 4 – Inflamação da tuberosidade da tíbia. 

 

Diagnóstico 

 

http://painbehindkneecure.com/wp-content/uploads/2013/06/Osgood_Schlatter-2.jpg
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Essa doença não acomete adultos em decorrência do fechamento da fise, quando os 

sintomas então se resolvem por espontaneidade e nunca mais retornam. Sua prevalência 

é no sexo masculino. A ocorrência dessa doença bilateralmente é frequente, mas em 

menor proporcionalidade, variando somente de 25 à 50% nas séries publicadas. 

Habitualmente, os pacientes apresentam dor e aumento do volume nas partes moles 

correspondentes ao tendão e a tuberosidade tibial que são os principais sintomas. 

Também podem apresentar calor local, protuberância da tuberosidade tibial e hiperemia 

local (ABDALLA, 2005).  

O diagnóstico da patologia de Osgood-Schlatter geralmente é determinado clinicamente, 

também têm a possibilidade de diagnostico através de alguns exames como: raios-X, 

ressonância magnética e cintilografia óssea para que outras patologias sejam excluídas. 

Os pacientes de primeira anamnese costumam relatar uma dor que é exacerbada 

principalmente durante atividades que envolvam corrida, salto e agachamento. A dor 

também pode ocorrer em seguida a um período prolongado na posição sentada com os 

joelhos flexionados. Esses pacientes dificilmente param de praticar todas as atividades 

físicas (SNIDER, 2000).  

 

 
Fonte: http://www.ashleyjameshealth.com/wp-content/uploads/2013/09/osgood-schlatter-

disease_knee.jpg acessado no dia 03/07/2014 ás 21h50min Hrs. 

Figura 5 – Tumefação da tuberosidade da tíbia ao lado direito quando comparado ao esquerdo. 

A radiografia de joelho deve ser tirada em perfil para a detecção da patologia, mas pode 

ser que apareça normal ou sugira apenas edema de partes moles em grau um. Em casos 

moderados podem-se constatar irregularidades como fragmentação da apófise e 

osteocondrite do tubérculo grau dois. Porém, a fragmentação e irregularidade pode ser 

um achado normal em adolescentes e, dependendo do grau de maturidade, a apófise 

pode estar separada na radiografia da placa de crescimento. Nos casos mais graves 

pode-se observar uma espícula óssea intratendinosa em grau três (LOURENÇO, 2000). 

Segundo TACHDJIAN (1995), Clinicamente, a queixa apresentada é dor local anterior 

ao joelho. Tanto o desconforto quanto a dor são agravados após o adolescente correr, 

subir e descer escadas, pular ou submeter o joelho à pressão direta como se ajoelhar. 

Com repouso, a dor diminui ou desaparece por total. À inspeção e palpação, o 

espessamento do tendão patelar e o aumento excessivo da tuberosidade tibial são 

evidentes sem a ajuda de exames radiológicos. A área de sensibilidade máxima é na 

inserção do tendão patelar ao osso. Não há espessamento sinovial ou derrame na 

http://www.ashleyjameshealth.com/wp-content/uploads/2013/09/osgood-schlatter-disease_knee.jpg
http://www.ashleyjameshealth.com/wp-content/uploads/2013/09/osgood-schlatter-disease_knee.jpg
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articulação do joelho sendo que a dor é aumentada pela contração muscular durante a 

extensão forçada do joelho, contra a resistência ou no agachar-se com o joelho em 

flexão completa. Os sinais de dor, hipersensibilidade e edemaciamento dos tecidos 

moles são sinais inflamatórios bem localizados no tubérculo tibial. Qualquer atividade 

que imponha uma forte contração do quadríceps será desse modo, pois o estiramento 

sobre o tubérculo agrava o desconforto. O ato de ajoelhar é doloroso e a extensão do 

joelho contra a resistência é dolorosa. 
A ressonância magnética pode demonstrar fragmentação ou avulsão da tuberosidade 
anterior da tíbia, edema do osso medular e das partes moles, alteração da gordura retro 

patelar cientificamente definida como gordura de Hoffa, além de alteração no tendão 

patelar (SNIDER, 2000). 

 
Fonte http://www.milton.com.br/esporte/casos/caso_71.htm  acessado no dia 03/07/2014 ás 21h55min 

Hrs. 

Figura 6 – Fragmentação óssea visível através da ressonância magnética. 

O tratamento da patologia vai de acordo com o grau de severidade que se dá diante dos 

sintomas apresentados. Muitos pacientes adolescentes com grau um e dois de sintomas 

apresentando dor que não dura mais que 24 horas depois da atividade, precisam estar 

certos que a condição geralmente é autolimitante e que o tubérculo alargado não é 

tumor. Os pacientes podem praticar esportes tanto quanto a dor seja tolerável e que 

cesse em 24 horas. Quando os sintomas persistem, um repouso em curto prazo da 

atividade que causou a agressão leva a eliminação da dor. O total descanso para atletas 

não é recomendado devido o descondicionamento físico, o que pode aumentar a chance 

de reincidiva quando retornar aos esportes (WALL, 1998). 

 

Metodologia 

 

Essa revisão literária se baseia em estudos de casos e dados, apresentados em artigos 

encontrados sobre o tema nos bancos de dados da Lilacs, Bireme, Medline e Scielo. Foi 

feito buscas de trabalhos além desses bancos de dados, sendo também avaliados alguns 

artigos e livros citados dentro dos primeiros artigos encontrados. Alguns livros foram 

encontrados nas bibliotecas da Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade 

Estadual de Roraima (UERR) e Palácio Nenê Macaggi (Palácio da Cultura), sendo que 

nesse último foram encontradas bibliografias mais históricas em outros idiomas. Foi 

dada prioridade para trabalhos que citavam técnicas de tratamentos na patologia de 

Osgood Schlatter, além de livros que relatam a patologia e suas definições. Por fim 

http://www.milton.com.br/esporte/casos/caso_71.htm
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criaram-se os focos de divisão: Definição da doença, sintomatologia e causa. Em 

seguida se desenvolve os tratamentos fisioterapêuticos em cima das deformidades 

funcionais especificas da doença, diante dos relatos e definições descritos nas 

referências encontradas. 

 

Resultados  

 

Foram encontrados 36 materiais que relatam e desenvolvem o tema base desse artigo, 

Osgood Schlatter. Desses materiais 10 foram descartados por possuírem insuficiência 

conceitual, como: Linguagem fraca, conceito generalizado há diversas patologias e 

abordagem do tema considerada ineficaz. Dos 26 que restaram foi absorvido figuras, 

textos, técnicas e conceitos referentes à fisioterapia e a Osgood Schlatter. Mas desses 26 

materiais restantes, somente 13 abordavam a fundamentação e discussão do tema 

preposto, apresentando técnicas e tratamentos específicos da fisioterapia para as 

sequelas apresentadas pelos pacientes que são acometidos pela Osgood Schlatter. 

 

Discussão 

 

Segundo a CONFEDERAÇÃO MUNDIAL DE FISIOTERAPIA (2003), Somos os 

profissionais responsáveis pela atenção às pessoas e a populações. Sempre com o intuito 

de desenvolver, manter e restaurar o movimento e a capacidade de todo o ciclo da vida. 

Incluindo prestação de serviços em circunstâncias nas quais o movimento e as funções 

estão ameaçadas pelo processo de envelhecimento, no contexto da promoção, 

prevenção, tratamento e, na reabilitação de disfunções.  

A fisioterapia é a ciência que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais 

intercorrentes do corpo humano em geral, gerados por trauma, doenças adquiridas e por 

alterações genéticas (COFFITO, 2003). 

Este profissional de saúde trabalha junto a outros profissionais, para melhorar a 

efetividade das tarefas diárias importantes para o paciente, dando ênfase nas técnicas de 

reabilitação neurológica, para fortalecer o paciente através do treinamento funcional e 

da sugestão cinestésica (COFFITO, 2003). 

Ratliffe (2000) informa que, nos últimos anos, o interesse pela intervenção 

fisioterapêutica tem aumentado para estes pacientes, com diferentes formas de 

reabilitação.  

Baseado nas sequelas apresentadas pela patologia, cada autor tende a protocolar um 

tratamento especifico e orientado para tratamento da Osgood Schlatter.  

Medidas cirúrgicas possuem uma margem muito baixa de indicações nessa doença. 

Excisão do tubérculo proeminente só é recomendada em caso de adolescentes que tem 

episódios reincidivos de dor e inabilidade e, também naqueles em que o tratamento 

conservador não seja satisfatório. A excisão do tubérculo é mais efetiva para remoção 

da deformidade e para acabar com desconforto e inabilidade. Procedimentos que 

promovem fusão precoce da apófise da tuberosidade com a diáfise, assim como fixação 

do tubérculo à metáfise tibial com enxerto ósseo ou driling da tuberosidade não são 

recomendados porque podem aliviar os sintomas mais o tubérculo proeminente e as 

deformidades persistem (TACHDJIAN, 1972). 

Turek (1991) sugere que o tratamento seja conservador, incluindo atividades que 

diminuam o impacto, como atividades em bicicletas ou piscinas; Fazer uso de 

antiinflamatórios; realizar a Crioterapia antes e depois das atividades; Ultrassom no 

modo pulsátil quando a doença for aguda ou contínua em casos crônicos; TENS para 

diminuir o quadro álgico; Fortalecimento isométrico de quadríceps e de isquiotibiais; 
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Fortalecimento isotônico de quadríceps e isquiotibiais na fase crônica, com angulação 

inicial em cadeia cinética fechada, depois cadeia cinética aberta; Fazer alongamento de 

quadríceps e isquiotibiais; Exercícios proprioceptivos e funcionais são indispensáveis; 

Quando reiniciar a corrida usar tênis específico para sua pisada. Imobilização é 

necessária apenas em casos extremos. 

A fisioterapia participa com modalidades que aliviam a dor e com exercícios que 

preservam a força do músculo quadríceps, além de promover a boa forma física geral 

durante todo o período de recuperação. Os exercícios isométricos do músculo 

quadríceps com o joelho em extensão não tensionam a inserção do tendão da patela e 

ajudam a preservar a massa muscular, contudo, os exercícios vigorosos dos quadríceps 

são contra indicados (RATLIFFE, 2000). 

A aplicação de gelo pode ajudar a diminuir a dor e o edema inicial. A criança não deve 

retornar às atividades esportivas até que a fase aguda do processo tenha terminado. O 

que pode levar meses ou ano. A criança pode sentir dores exacerbadas até os18 anos, 

quando boa parte do crescimento esquelético estará quase completa. Em casos graves, a 

imobilização do joelho em extensão pode ser necessária para reduzir a pressão através 

do tendão da patela e permitir a cicatrização. O adolescente atleta provavelmente ficará 

infeliz com esse tipo de tratamento, mas é fundamental proteger a articulação durante o 

processo de reabilitação, evitando assim o desenvolvimento posterior de artrite 

degenerativa (FLOWERS et al, 1995).  

Já a crioterapia busca a condição de preservação da integridade da célula do tecido 

lesionado, o que possibilita assim uma reparação mais rápida e com menos danos 

estruturais. O gelo limita o aumento da pressão oncótica do tecido, conforme a 

diminuição metabólica do organismo, diminuindo a hipóxia secundária e limitando 

assim a quantidade de detritos do tecido. Esses fatores fazem com que a pressão 

transvascular diminua o que faz com que a formação do edema baixe. O modo de 

aplicação consiste na utilização da bolsa de gelo por 30 minutos a cada 2 horas, com 

aplicação diretamente sobre o tubérculo tibial e pode se utilizar também à compressão e 

a elevação (CORRÊA et al, 2001). 

A analgesia proporcionada pelo laser de baixa intensidade é explicada a nível local pela 

redução da inflamação, que possibilita a reabsorção de exsudatos pelo organismo e 

favorece a eliminação de substâncias ácidas e outras consequentes da fagocitose. Essas 

substâncias que sensibilizam os receptores dolorosos e também favorecem a analgesia. 

Interfere na condução nervosa durante a transmissão do estímulo da dor, mantendo a 

propriedade iônica, ou seja, mantendo o potencial de ação e evitando que a mesma se 

despolarize. Estimula direta e indiretamente a liberação de endorfinas, evita a baixa do 

limiar de excitabilidade dos receptores da dor, reduz a síntese de prostaglandinas, 

diminui os níveis da potencialização da bradicinina, além de provocar a normalização e 

o equilíbrio da energia no local da lesão. (SILVA et alli, 1998).  

Os lasers de baixa potência não produzem efeitos térmicos, porém, tem algum efeito 

clínico significativo sobre o tecido mole e na cura de fraturas, além de súbito controle 

da dor por estimulação dos pontos gatilhos. Os termos “laserterapia no nível baixo 

reativo” e laserterapia de baixa intensidade são às vezes usados para distinguir as 

aplicações de baixa energia usadas na fisioterapia das aplicações de alta energia usadas 

terapeuticamente para destruição tecidual. Existem duas principais áreas nas quais a 

laserterapia‘’ é utilizada: cicatrização de feridas e controle da dor. Usada em amplas 

áreas, no tratamento de todos os tipos de lesão de tecidos moles, como rupturas 

musculares, hematomas e tendinite. Ele tem efeitos quanto ao aumento da síntese de 

colágeno, auxiliando no reparo tecidual, aumenta a permeabilidade de membranas 

celulares com consequente melhor eficiência na bomba de sódio, aumenta o número de 



9 

 

fibroblastos e promove tecido de granulação, útil na cicatrização de cortes e aumenta os 

níveis de prostaglandinas, causa um aumento na ATP celular, que é útil para mitigação 

da dor (THOMSON, 1994). 

A hidroterapia é de máxima importância no tratamento da doença de Osgood Schlatter. 

Os principais objetivos da hidroterapia para o tratamento desta doença são: Eliminar o 

processo inflamatório e a dor, produzir estímulos para facilitar a normalização do 

tendão patelar; Estabelecer a função normal; Retornar a atividades físicas 

progressivamente; Prevenção; Resfriamento após atividade; Trabalhar flexibilidade, 

resistência e fortalecimento, além de manter o nível de atividade física abaixo daquele 

que promove o aparecimento da dor (BAMBINO, 2008). 

De acordo com Colby (1998) a água possui uma pressão que reduz a tendência de 

líquidos ficarem nas extremidades como joelhos, tornozelos e pés, diminuindo os 

possíveis edemas e consequentemente melhorando o retorno venoso. Pacientes pós-

operatórios de Ligamento Cruzado Anterior, por exemplo, tendem a apresentar edema, 

na água estes pacientes sofrerão a ação da pressão hidrostática, ocorrerá, portanto um 

melhor retorno venoso, o que previne a estagnação do sangue nas extremidades 

inferiores Em uma reabilitação de joelho é a viscosidade da água durante a hidroterapia 

a responsável pelo fornecimento de resistência a um corpo, o movimento produz uma 

resistência que é aplicada a toda a superfície de um membro. Varia de acordo com o 

braço de alavanca. Por exemplo, paciente com fraqueza de quadríceps pode trabalhar 

esta musculatura de várias formas.  

Para manter a amplitude de movimento normal é necessário ter mobilidade junto com 

flexibilidade dos tecidos moles que circundam a articulação. Isso significa que os 

músculos, tecido conectivo e pele, e mobilidade articular. Para executar grande parte 

das atividades cotidianas funcionais, assim como atividades ocupacionais e recreativas, 

é necessária haver amplitude de movimento sem restrições e sem dor. A mobilidade dos 

tecidos moles e articulações parece ser também fator importante na prevenção de lesões 

ou recorrentes. O alongamento ajuda a decair a incidência de lesões musculotendíneas e 

minimiza a tensão muscular, além de aumentar a performance atlética. “Um músculo 

encurtado pode criar um desequilíbrio articular e desalinhamento postural o que pode 

levar a lesão ou disfunção articular” (COLBY, 1998). 

Conforme Junior (1996), podem ganhar ótimos alcances em amplitudes de movimentos 

através de exercícios de alongamentos estáticos ou ainda passivos, não sendo indicado o 

hiper alongamento de exercício forçado. Nos exercícios de alongamento para atletas 

jovens deve-se evitar a amplitude máxima do movimento músculo articular com carga. 

Na patologia de Osgood-Schlatter, o processo da dor pode ser resultado de um próprio 

encurtamento muscular, o que causa inflamações na tuberosidade da tíbia. Nesse caso 

recomenda-se o alongamento do quadríceps de forma passiva sem que haja a flexão do 

joelho, para que não aumente ainda mais a tensão sobre o tendão patelar, enfatizando 

assim a extensão do quadril aproveitando que o reto-femoral é um músculo biarticular e 

atua sobre o quadril e joelho. Após a recuperação da lesão a amplitude de movimento 

precisa ser restabelecida para que não ocorram os mesmos sintomas anteriores 

apresentados. 

De acordo com Turek (1991), a complicação mais comum é a não junção do tubérculo 

na tíbia. Essa é a causa da persistência dos sintomas na vida adulta. O fragmento não 

unido deve ser removido através de ato cirurgico. Uma sequela menos comum, porém 

importante, é a fusão prematura da extremidade anterior da epífise tibial superior. Isso 

leva a genu recurvatum. Quando a incapacidade é prolongada a patela pode tornar-se 

alta e sua superfície articular fica sujeita a constantes traumas como lateralização da 

patela além de osteoartrite.  
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Um estudo feito por Heinonen (1985), demostrou que a maioria das lesões responde 

bem ao tratamento conservador quando diagnosticada logo no início e quando não 

existe a presença de osteófitos no local. Em um estudo de 218 joelhos de 170 pacientes 

com a patologia de Osgood-Schlatter aqueles que foram tratados somente com a 

imobilização, os sintomas cessaram em uma média de 14.6 meses, já aqueles que não 

foram tratados com a devida imobilização, a média foi de 27.8 meses. O grupo que não 

usou imobilização observou-se uma deformidade considerável da tuberosidade tibial ou 

fragmentos desprendidos em 1/3 dos pacientes.  

Um tratamento de reforço estático com o joelho estendido, assim como alongamento do 

quadríceps que se encontra tenso e débil. Por outro lado, esses pacientes apresentam 

invariavelmente encurtamento dos músculos posteriores e do conjunto gemio-sóleo. 

Também é essencial um bom programa de alongamento dirigido a estas estruturas 

(TACHDJAN, 1988). 

 

Conclusão 

 

A doença Osgood Schlatter apresenta um quadro mais simples para os profissionais da 

área da saúde, mas um grande número de acometidos entre jovens. O que exige uma 

atenção redobrada da família e cuidados mais especiais para esse grupo de indivíduos.  

A doença se bem tratada e com seu tecido ósseo bem formado e cicatrizado permitirá ao 

jovem atleta um retorno rápido para suas AVD´s. Focar o tratamento ao paciente de 

acordo com seu quadro patológico, sinais e sintomas, levará a um bom prognóstico e 

um retorno mais rápido as atividades do jovem. 

A fisioterapia tem como objetivo manter a capacidade física dos pacientes que dela 

necessitam. Intervir nos aspectos tratáveis, procurar enfatizar pontos positivos do 

paciente, que contribuam para a otimização dos objetivos propostos. 

O diagnóstico correto se faz essencial para o tratamento adequado da patologia. A 

doença possui características próprias e bem definidas. Dor no joelho, insidiosa e 

característica, com localização precisa sobre o tubérculo tibial, exacerbando-se nas 

atividades físicas e a palpação. Presença de inchaço na tuberosidade da tíbia visível 

durante o raio-x. 

A fisioterapia sempre atua conforme as deformidades motoras apresentadas pelo 

paciente acometido pela doença.  

Recomenda-se em ocorrência do processo de inflamação o tratamento da crioterapia 

para reduzir a formação de exsudatos no local de inflamação. Fazer aplicação de 

ultrassom em modo pulsátil durante as primeiras horas de atendimento devido o quadro 

agudo do jovem atleta. Fortalecer a musculatura do quadríceps com exercícios iniciais 

de isometria sem resistência. Progredindo para exercícios com resistência para semanas 

seguintes quando o quadro álgico se encontra baixo. A hidroterapia trabalhará todos 

esses processos prevenindo tanto a formação de exsudato quanto diminuindo a dor do 

paciente acometido pela Osgood Schlatter. 

A conduta fisioterapêutica é realizada de acordo com a fase da doença em que o 

paciente se encontra e as alterações que ele apresenta. Se o paciente apresenta 

problemas de postura o fisioterapeuta trabalhará com alongamentos de grupos 

musculares encurtados, agora se o problema for equilíbrio ele atuará com exercícios 

para devolver esta condição como treino de marcha, mudanças de decúbitos, exercícios 

psicomotores. As técnicas fisioterapêuticas se baseará em crioterapia, hidroterapia, 

eletroterapia, alongamentos, exercícios ativos resistidos e passivos, treino de equilíbrio, 

estabilização do quadríceps durante a realização da atividade física e orientação ao 
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paciente e família sobre as indicações, contra indicações, causas e reações de cada 

tratamento aplicado. 

O prognóstico habitualmente é bom e sem sequelas, exceto pelo aumento do tubérculo 

tibial, que poderá tornar-se permanente. 

Embora os princípios terapêuticos do tratamento envolvendo a articulação do joelho de 

indivíduos sedentários e esportistas sejam semelhantes, a conduta e as metas variam 

bastante. 

Protocolamos então através da revisão literária que o tratamento conservador é o mais 

indicado e adaptado para o problema. Restrição das atividades diminuindo o impacto; 

Usar preferencialmente atividade em bicicleta ou piscina; Uso de antiinflamatórios; 

Gelo antes e depois das atividades; Ultrassom no modo pulsátil em casos agudos e 

contínuos quando crônicos; TENS para diminuir o quadro álgico; Fortalecimento 

isométrico sem movimento do quadríceps; Fortalecimento isométrico e de isquiotibiais; 

Fortalecimento isotônico de quadríceps e isquiotibiais em fase crônica, com inicio em 

cadeia cinética fechada, depois cadeia cinética. 
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