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RESUMO / ABSTRACT
A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) no âmbito da prática desportiva determina 
um risco elevado de perda de nível competitivo. Apresentamos três áreas de intervenção 
que consideramos relevantes para promover a saúde do atleta e reduzir o impacto lesional 
na retoma desportiva. Referimos, assim, o interesse da reabilitação pré-operatória, do 
condicionamento ao esforço e da gestão da cinesiofobia. 

Anterior cruciate ligament (ACL) injury in sport determines a high risk of loss of competitive level. 
We present three areas of intervention that we consider relevant to promote the athlete’s health 
and reduce the injury impact on the return to sports. Thus, we refer to the interest of preoperative 
rehabilitation, conditioning to effort and management of kinesiophobia.
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Introdução

A lesão do LCA é um acontecimento 
grave do joelho, originando instabili-
dade estática e dinâmica, limitando 
a prática do desporto e aumentando 
o risco de gonartrose secundária.1-5 
Com a incidência anual de 68.6 por 
100 000, a lesão do LCA é uma lesão 
comum.6 

A incidência é mais elevada em 
adultos jovens, 3% nos atletas ama-
dores e superior a 15 % em atletas 
de elite, conforme o gesto desportivo 
dominante7-9 e a reconstrução liga-
mentar é hoje entendida como um 
tratamento comum.10 No entanto, 
diversos estudos demostraram que 
35% a 45% dos atletas não retomam 
aos dois anos a performance pré 
lesional11,12, que entre 3 a 22% reci-
divam a rotura da plastia13 e que 3 
a 24% rompem o LCA contralateral 
nos cinco anos seguintes à recons-
trução ligamentar.14,15 

A reconstrução ligamentar, inde-
pendentemente da técnica cirúrgica 
utilizada, não impede o aumento 
de incidência de gonartrose.16-18 

A alteração do momento angular de 
flexão do joelho, da simetria da carga, 
da força muscular e da atividade 
propriocetiva, são elementos a consi-
derar no retorno seguro ao desporto e 
na prevenção do risco artrósico.19-24 

Os doentes com mais força do 
quadríceps femoral e maior perce-
ção subjetiva de função apresentam 
maior simetria na marcha e maior 
força de contacto no membro afe-
tado. Os deficites de força iguais ou 
maiores que 20% também justificam 
valorizáveis assimetrias na marcha e 
agravam o prognóstico desportivo.25-27

Apresentamos, assim, três elemen-
tos do programa de reabilitação do 
LCA pouco valorizados, mas com 
crescente evidência na performance 
e na retoma segura do desporto, 
nomeadamente a reabilitação pré-
-operatória, o condicionamento ao 
esforço e a condição psicológica.

Reabilitação pré-operatória

Os doentes submetidos a um pro-
grama de reabilitação pré-operatório 

apresentam aos dois anos melhores 
resultados nos índices de confiança, 
na qualidade de vida e na retoma 
desportiva.28,29 O exercício pré-ope-
ratório não só impediu a atrofia do 
quadríceps femoral, como acelerou 
a recuperação da força muscular e 
a retoma funcional.30 A força mus-
cular pré-operatória do quadríceps 
femoral é um importante preditor do 
prognóstico funcional após recons-
trução do LCA. Assim, seis semanas 
de trabalho pré-operatório melho-
ram diferentes parâmetros funcio-
nais, nomeadamente o single-legged 
hop test, o score total da escala de 
Cincinatti modificada, o peak torque 
do quadríceps femoral e diferentes 
aspetos da atividade contrátil da 
fibra muscular.31 

A história clínica pré-operatória 
pode identificar diversos fatores de 
prognóstico funcional, nomeada-
mente a força muscular do quadrí-
ceps femoral, o deficite de mobili-
dade do joelho, o ser fumador e um 
índice de massa corporal elevado.32 

A coexistência de lesão meniscal 
(medial ou lateral) determina de 
forma significativa um pior prognós-
tico nos índices de função33, mas o 
grau de laxidez anterior não mos-
trou influenciar o prognóstico fun-
cional.34 Por outro lado, a coexistên-
cia de patologia condral, a lesão dos 
ligamentos colaterais e ainda o nível 
de atividade pré-operatória apresenta 
resultados controversos.33,35

A avaliação pré-operatória das 
assimetrias de força no membro 
inferior (músculos quadríceps 
femoral e isquiotibiais) e a alteração 
do padrão da marcha (momento de 
flexão do joelho) podem identificar 
os atletas onde a retoma despor-
tiva no nível anterior à lesão vai 
ser mais difícil de atingir.36 Assim, 
a implementação de programas 
pré-operatórios para aumentar a 
força muscular e o controlo neuro-
muscular propriocetivo facilitam a 
aquisição mais precoce dos critérios 
funcionais necessários à retoma des-
portiva segura no pós-operatório.36,37 
A evidência refere que a extensão 
completa do joelho no pré-operató-
rio é uma condição importante para 
reduzir o risco de artrofibrose e que 
um deficite de força do quadríceps 
superior a 20% antes da cirurgia 
compromete de forma significativa 
os diferentes testes funcionais.38
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No pré-operatório importa ainda 
ensinar a marcha com canadianas, 
o trabalho estático precoce, particu-
larmente do aparelho extensor do 
joelho, a mobilização da patela e a 
importância do trabalho do membro 
contralateral do tronco e dos mem-
bros superiores. Informar o doente 
sobre a complexidade e exigência do 
programa de reabilitação aumenta 
a sua motivação e disponibilidade 
para um cumprimento rigoroso dos 
objetivos estabelecidos.

Condicionamento ao esforço

A capacidade aeróbia está reduzida 
de forma significativa nos atletas 
com lesão do LCA39, comparativa-
mente aos atletas de mesmo nível 
competitivo não lesionados. 

Desconhece-se se esta condição 
decorre exclusivamente da inativi-
dade pós-lesional ou se é já um fator 
de risco predisponente para a lesão 
traumática do LCA.40 

Um programa de reabilitação de 
seis meses não foi suficiente para 
que futebolistas de elite regres-
sassem aos níveis aeróbios pré-
-lesionais39, facto que condiciona 
de forma significativa a sua funcio-
nalidade e agrava o risco lesional. 
Existe reduzida evidência relativa 
às necessidades fisiológicas para 
uma retoma segura da exigência 
competitiva.41 

No futebolista de elite foi sugerido 
a necessidade de um VO2max de 60 
ml/kg/min como condição para uma 
prestação competitiva eficaz39,40, 
bem como um limiar anaeróbio 
adequado à exigência da competi-
tiva da modalidade.42 Os deficites 
de VO2max e a não recuperação do 
limiar anaeróbio podem justificar a 
discrepância entre os elevados scores 
funcionais do joelho e a reduzida 
performance competitiva do atleta 
na sua modalidade.41,43 

Os índices de fadiga devem tam-
bém ser considerados no âmbito da 
proteção da plastia. A fadiga neu-
romuscular agrava diversos riscos 
biomecânicos44, promovendo a 
diminuição da força máxima de uma 
cadeia muscular e a deterioração da 
organização do movimento nomea-
damente da proprioceção.44-46 Existe 
ainda evidência que a fadiga pode 
induzir deterioração da atividade 

muscular voluntária nos músculos 
do membro não afetado.44,47 

A fadiga afeta a qualidade do 
movimento mais no joelho com 
plastia ligamentar que no segmento 
não operado.48 Muitos dos critérios 
funcionais e neuromotores aplicados 
na retoma desportiva utilizam testes 
quantitativos (Hop Test) e qualitati-
vos (Landing Error Scoring System) que 
devem ser aplicados em ambiente 
de fadiga, recriando a exigência 
competitiva e comparando com o 
atleta não traumatizados.49 Os testes 
qualitativos são mais sensíveis ao 
ambiente de fadiga, sendo desta 
forma mais eficazes enquanto ele-
mentos de prognóstico.

A condição psicológica e 
cinesiofobia

A avaliação das caraterísticas psi-
cológicas assume uma importância 
crescente no âmbito da patologia 
traumática do LCA. Fatores como a 
autoeficácia, a gestão das expeta-
tivas e o medo da recidiva lesional 
têm influência no evoluir do pro-
grama de reabilitação e na perfor-
mance desportiva.38,50 

A reconstrução ligamentar apre-
senta habitualmente índices fun-
cionais elevados em contraste com 
menos de 50% dos atletas a retoma-
rem o nível desportivo pré-lesional. 
A disponibilidade psicológica para 
retomar o desporto, sem receios e 
com motivação competitiva é cada 
vez mais identificado como um 
fator decisivo no prognóstico.11,51 No 
pré-operatório a perceção relativa à 
eficácia da funcionalidade do joelho 
lesado é preditiva do padrão sinto-
mático e da atividade muscular 12 
meses após a reconstrução ligamen-
tar.52 O receio da recidiva lesional é 
sugerido como a razão mais referida 
para justificar a redução ou cessa-
ção da participação desportiva10,11 
Em contextos pouco sintomáticos, o 
receio de ter dor pode influenciar a 
função articular53 e menos motiva-
ção para o retorno desportivo está 
associada em estudos cinemáticos a 
assimetrias no padrão de marcha.54 
A relação entre a elevada autoefi-
cácia e a baixa catastrofização da 
dor, medida na 4ª semana após 
ligamentoplastia, está associada a 
maior disponibilidade para aceitar 

a exigência da reabilitação às 12 
semanas.55 A progressão do score psi-
cométrico ACL-RSI56 está fortemente 
relacionada com as características 
da retoma desportiva. Os valores 
mais elevados deste score verificam-
-se nos atletas que retomam o nível 
pré-lesional.57 Neste estudo o score 
ACL-RSI de referência para retoma 
desportiva aos dois anos deve ser 
superior a 65 pontos. 

A cinesiofobia, também referida 
como o medo ao movimento, foi 
definida como um estado de com-
portamento excessivo e não racional 
que promove a perceção de risco de 
dor ou de recidiva lesional para uma 
dada atividade.58,59 Esta condição 
patológica envolve fatores neurobio-
lógicos e psicológicos relacionados 
com a dor e tem diversas implicações 
clínicas, nomeadamente a altera-
ção do programa de reabilitação. 
Mais receio de fazer movimento 
determina maior perceção de dor 
durante o programa de reabilitação 
funcional, condicionando assim o 
trabalho de força e de proprioceção. 
A cinesiofobia é identificada como 
uma causa de frustração tanto para 
o profissional da saúde como para 
o atleta, podendo deteriorar a sua 
relação, bem como a motivação para 
a intervenção cinesiológica. 

Assim, os sintomas e sinais da 
cinesiofobia devem ser detetados 
precocemente, se possível na pri-
meira consulta. De referir que um 
score elevado de dor pré-operatória 
está negativamente associado ao 
surgimento de cinesiofobia durante 
a reabilitação.55,57

Um estudo refere que após a 
reconstrução ligamentar do LCA, 
82% dos atletas retomam alguma 
forma de participação no desporto, 
63% retomam ao nível pré-lesional 
e 44% retomam a competição.10,11 O 
medo da recidiva é referido como 
uma das principais razões que justi-
ficativa da redução ou do abandono 
competitivo.

Os estudos de evidência sugerem 
que todas as guidelines para identifi-
cação de critérios para uma retoma 
segura do desporto devam conside-
rar a associação das deficiências do 
joelho, a função neuromotora com a 
componente psicológica, cognitivo-
-comportamental.60
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Conclusão

A introdução de um programa de 
reabilitação pré-operatória, o condi-
cionamento adequado do atleta ao 
esforço e às exigências da modali-
dade e a intervenção cognitivo-com-
portamental são elementos impor-
tantes para melhorar o prognóstico 
funcional após ligamentoplastia 
do LCA. Neste particular, importa 
entender a cinesiofobia como um 
fator de risco modificável que deve 
ser precocemente identificado e tra-
tado. Concluímos, referindo a neces-
sidade de se poder assegurar todas 
as condições para conseguir uma 
retoma desportiva em segurança e 
aumentar o número de atletas que 
possa adquirir o nível competitivo 
pré-lesional.
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