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LISTA DE ABREVIATURAS:

ACL - Anterior Cruciate Ligament

ADM - Amplitude de Movimento

CCA - Cadeia Cinética Aberta
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IKDC - International Knee Documentation Committee

LCA - Ligamento Cruzado Anterior

MMII - Membros Inferiores

RM - Repetição Máxima

VAS - Visual Analogue Scale
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RESUMO

Há vários métodos pós-cirúrgicos na reabilitação de lesões de Ligamento

Cruzado Anterior (LCA) que são utilizados durante a recuperação e reintrodução em

contextos específicos. Alguns protocolos de intervenção seguem modelos já

existentes, porém com diferenças no tempo de tratamento e nos parâmetros

observados para retorno às atividades. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi

encontrar correlações entre parâmetros observados por ensaios clínicos e seus

respectivos resultados no processo de reabilitação de LCA e de retorno ao esporte e

às tarefas cotidianas. Para isso realizou-se busca bibliográfica em quatro bases de

dados, utilizando os descritores “anterior cruciate ligament”, “rehabilitation program”

e “rehabilitation protocol”, incluindo apenas ensaios clínicos a partir de 2014. Foram

encontrados 44 artigos, sendo excluídos 15 artigos por fuga do tema. Resultados:

diversos novos recursos e formas de intervenção junto a protocolos

pré-estabelecidos. Os achados apontam para a avaliação da amplitude de

movimento e da percepção de dor como parâmetros principais na reabilitação da

lesão. Há uma correlação entre a intervenção precoce e o retorno da funcionalidade

do joelho de forma mais eficiente, mesmo com protocolos e intervenções pontuais. O

uso de plataforma vibroacústica indicou ganho de força nas primeiras semanas de

reabilitação. O edema na região articular é a maior dificuldade - na realização dos

exercícios - no início do processo de intervenção reabilitativa. Os trabalhos

analisados apontam que é preciso maior padronização dos parâmetros e métodos

de avaliação a fim de deixar mais claro para o avaliador se o indivíduo está apto ou

não ao retorno das atividades.

Palavras-chave: Reabilitação; Ligamento Cruzado Anterior; Pós-operatório;

Protocolo de Reabilitação; Joelho.
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Abstract:

There are many post surgical rehabilitation methods of Anterior Cruciate

Ligament (ACL); these are used during recovery and reintroduction to specific

contexts. Some of the intervention protocols follow already existent models, but with

differences in treatment time and parameters observed to return to the activities.

Objective: to find correlations between parameters observed by clinical trials and

their respective results in the rehabilitation process of ACL and return to sports and

daily tasks. Methods: 44 articles were found in four databases, with the keywords

“anterior cruciate ligament”, “rehabilitation program” and “rehabilitation protocol”,

using only clinical trials from 2014. 15 articles were excluded because they were not

related to the theme. Results: Many new resources and forms of intervention have

been observed along with the pre-established protocols. These findings point to

range of motion and pain perception evaluation as main parameters in the injury

rehabilitation. There is a correlation between early intervention and knee functionality

response in a more efficient way, even with punctual protocols and interventions. The

use of a vibroacoustics platform suggests strength improvements in the first weeks of

rehabilitation. The knee swelling indicates a greater difficulty in the early stage of the

rehabilitation intervention. Conclusion: in the evaluation of the rehabilitation results, it

is necessary to have a standardization in order to know if the individual is able or

unable to return to the activities he used to do before, as well as the use of

evaluation protocols that already exists in a broad way.

Palavras-chave: Rehabilitation; Anterior Cruciate Ligament; Post-operative;

Rehabilitation Protocol; Knee.
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INTRODUÇÃO

O ligamento cruzado anterior (LCA) percorre a fossa intercondilar do fêmur,

estendendo-se desde a face póstero medial do côndilo lateral do fêmur,

conectando-se com a porção ântero medial da tíbia e é constituído por feixes de

fibras colágenas (Kraeutler et al., 2017). Sua estrutura é essencial para a articulação

do joelho proporcionando estabilidade articular e controle de translação anterior da

tíbia associado a rotações mediais e laterais, permitindo o contato fêmoro-tibial

durante os movimentos artrocinemáticos que ocorrem durantes a flexo-extensão

(Lopes Júnior et al., 2014; Matsumoto et al., 2001).

Astur et.al. (2016) verificaram que dentre as modalidades esportivas de

futebol, ciclismo, corrida e academia; o futebol foi o esporte que apresentou maior

prevalência de lesões de LCA, ocorrendo com frequência em jovens adultos na faixa

etária de 20 a 39 anos de idade. (Astur et. al., 2016) O mecanismo de lesão de LCA

está associado à soma da flexão, adução e rotação interna de quadril, combinado

com o valgismo de joelho e rotação externa tibial em relação à posição do fêmur

(Rossi, 2007). Nos EUA, anualmente, em 2012, foram realizadas 200000

reconstruções de LCA, demarcando a recorrência e a importância dessa lesão

(Arliani et al., 2012). Para grande parte dos incidentes que resultam em lesão do

LCA em atletas profissionais, o tratamento cirúrgico é indicado em primeira linha,

objetivando o retorno imediato à modalidade exercida (Eitzen et al., 2010).

Segundo Temponi et al. (2015) a reconstrução ligamentar visa recuperar a

estabilidade articular e frequentemente é realizada por via artroscópica, substituindo

o tecido lesionado por estruturas que apresentem características biológicas

compatíveis com o tecido acometido (Waldén et al., 2011). Logo no pós-cirúrgico a
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reabilitação se faz de extrema importância e possui grande influência sobre o

resultado final do processo de reparo ligamentar (Quelard et al., 2010). Contudo,

existe uma diversidade de estudos clínicos que propõem e testam novas

metodologias e recursos no processo de reabilitação. Nesse sentido, o objetivo

deste estudo foi revisar a literatura de forma sistemática a fim de encontrar

correlações entre parâmetros observados em ensaios clínicos e seus respectivos

resultados no processo de reabilitação de LCA, tendo em vista o retorno ao esporte

e às tarefas cotidianas.

METODOLOGIA

De modo a identificar ensaios clínicos que utilizaram programas e protocolos

de recuperação pós-cirúrgico do Ligamento Cruzado Anterior, foram pesquisados

artigos nas bases de dados Scielo, PubMed, PEDro e Epistemonikos.

Posteriormente, esses artigos foram incluídos ou excluídos conforme fluxograma

realizado pelos próprios autores (Figura 1).

Foram realizadas pesquisas nas bases de dados mencionadas entre

novembro de 2020 e dezembro de 2021. A busca foi feita através da escolha de

palavras-chave acerca da temática: métodos de recuperação pós-cirúrgica de LCA.

Posto isso, as palavras-chave e expressões foram selecionadas: “anterior cruciate

ligament”, “rehabilitation program” e “rehabilitation protocol”. Além disso, tais

nomenclaturas foram conectadas através dos operadores booleanos “AND” e “OR”.

Sendo assim, a realização da pesquisa deu-se pela seguinte expressão: “(anterior

cruciate ligament) AND ((rehabilitation program) OR (rehabilitation protocol))”.
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De forma inicial, a pesquisa bibliográfica - sem nenhuma restrição aplicada

além das palavras-chave com os booleanos - identificou um total de 514 estudos.

Posteriormente, aplicou-se a restrição quanto ao uso de idiomas para artigos em

língua inglesa e portuguesa. De forma complementar, restringiu-se a pesquisa ao

uso das palavras-chave no título, resumo e somente ensaios clínicos. Ademais, os

estudos anteriores ao ano de 2014 foram excluídos para a segunda etapa.

Sequencialmente, restaram, a partir dessa busca inicial, 52 artigos, que foram

reduzidos a 44 por conter trabalhos iguais em duas plataformas diferentes. A partir

disso, os artigos foram tratados por tema abordado. Os ensaios clínicos que

tratavam de experimentos e protocolos no processo cirúrgico foram excluídos por

fuga do tema, restando 24 artigos que tratavam de protocolos no processo de

reabilitação. Sendo assim, dos 514 estudos iniciais, 24 foram incluídos na nossa

revisão sistemática de literatura.

A análise dos artigos foi realizada através de subdivisões por parâmetros

iguais ou semelhantes dentro dos programas e protocolos de reabilitação. Desse

modo, os resultados e a discussão foram elencados pelos parâmetros : Testes

Funcionais, Percepção de Dor, Amplitude de Movimento, Torque e Outros

Parâmetros. Quanto às características dos subgrupos, não foram realizadas

subdivisões devido às diversas configurações amostrais comparativas para cada

estudo. Sendo assim, o viés de publicação não é uma problemática significativa para

o estudo.

Acerca dos resultados, esses foram trabalhados de acordo com a diferença

de protocolo entre os grupos, número de participantes (protocolo e controle), tempo

de intervenção e parâmetros (apresentados acima). Nenhum dos trabalhos
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analisados, ofereceu todos os parâmetros mencionados no contexto de recuperação

pós-cirúrgica de LCA.

RESULTADOS

Testes Funcionais

De acordo com a Tabela 1, os resultados dos Testes Funcionais serão

elencados e apresentados a seguir. Kinikli et al. (2014) se propuseram a analisar os

efeitos do treinamento progressivo excêntrico e concêntrico em testes funcionais

após a reconstrução do LCA, iniciando um protocolo de treinamento resistido

concorrente ao protocolo de reabilitação, com 5% de 1RM da perna não lesionada

na 3ª semana após a cirurgia e com progressão de cargas até 50% de 1RM na 16ª

semana, realizado com um sistema de monitoramento de agachamento, com um

aparelho que mimetiza este gesto em postura ereta, fazendo 2 a 3 séries de

exercícios 3 vezes na semana. O grupo teste apresentou um melhor resultado nos

testes funcionais de salto horizontal e vertical, além de apresentar um aumento

significativo no questionário “Quality Of Life Outcome Measure for Chronic Anterior

Cruciate Ligament Deficiency”, que foi aplicado nos períodos que antecederam e

sucederam a intervenção cirúrgica.

Já Kaya et al. (2019) observaram os efeitos de um protocolo que envolvia

exercícios de controle neuromuscular para MMII na propriocepção do joelho, que

durou 9 meses, iniciando no primeiro dia após o procedimento cirúrgico com

exercícios de mobilização com o peso corporal e isometria de quadríceps até

atividades de corrida, saltos e pliometria no fim do protocolo. Como teste funcional,
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foi utilizado somente o salto horizontal com uma perna, gerando distâncias que

compararam tanto os grupos teste e controle como também a diferença entre

membros. Não houve uma diferença significativa entre os dois grupos analisados.

Foi analisada a diferença de resultados entre indivíduos que realizaram um

protocolo de força, agilidade e pliometria durante a reabilitação, em comparação

com um grupo com o mesmo protocolo, adicionando exercícios de propriocepção,

que consistem em tarefas motoras de equilíbrio com aparelhos como discos de

equilíbrio e “slide-boards”. De forma exemplificativa, Arundale et al. (2017)

constataram diferenças significativas em nenhum dos testes funcionais propostos

entre os grupos, que foram o salto à distância com uma perna, salto triplo com uma

perna, salto cruzado e o salto com uma perna para 6 metros com tempo marcado.

Percepção de Dor

Os principais achados em relação à diminuição da percepção de dor durante

o processo de reabilitação aconteceram pautando-se em protocolos já existentes de

avaliação de resultados, como o “Lysholm Knee Scoring Scale” e o “International

Knee Documentation Committee” (IKDC), além da “Visual Analogue Scale” (VAS),

que trata a percepção da dor de forma isolada e direta. Os resultados estão

expostos na Tabela 2.

Uma das pesquisas que incluíram esse parâmetro foi a de Ruffilli et al. (2015),

que observaram pacientes no período pós-operatório utilizando um dispositivo de

fluxo contínuo de água em temperaturas baixas, comercialmente chamado

“Hilotherm”. Houve evidência significativa da diminuição do edema pós-operatório e

na percepção de dor. Oliveira et al. (2017) observaram o efeito agudo da Kinesio

Taping em um estudo de caso com um indivíduo que apresentava instabilidade
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crônica do joelho, após um longo período pós-operatório. Houve diminuição do

ângulo varo do joelho, e também na percepção de dor durante os testes funcionais

de agachamento e de subida em um degrau de 15 cm.

De outra forma, Eraslan e Ulkar (2015) observaram os efeitos da glucosamina

associada à reabilitação de indivíduos que se submeteram à cirurgia de

reconstrução do LCA. Os dois grupos observados receberam o mesmo protocolo de

reabilitação com o mesmo profissional, porém o grupo do estudo recebeu sulfato de

glucosamina com 1000 mg por via oral na 6ª semana de reabilitação, e o grupo

controle recebeu placebo, com ingestão diária durante 8 semanas. O efeito de

diminuição da percepção de dor pelo VAS não foi significativo em relação à

percepção de dor do grupo controle.

Os efeitos de um protocolo de trabalho de estabilidade dos músculos do core

foram apresentados por Panchal et al. (2015), visando a melhora no processo de

reabilitação após a reconstrução do LCA. A diferença de protocolo entre o grupo

controle e o grupo com exercícios de estabilização do core foi a adição de exercícios

com movimentos de flexão de quadril em diferentes extensões de joelho, com e sem

auxílio dos membros superiores. Com ambos os grupos, houve uma redução no VAS

entre a primeira e a segunda avaliação, porém, com a amostra do estudo, não houve

uma diferença estatisticamente significativa.

De maneira contrária, Martino e colaboradores (2016) observaram os efeitos

do ácido hialurônico em indivíduos após a reconstrução do LCA. No dia seguinte ao

procedimento cirúrgico, o grupo teste recebeu uma única injeção de ácido

hialurônico de 24 mg em 3 mL, e o grupo controle recebeu uma solução salina como

placebo. O restante do protocolo foi semelhante para ambos os grupos. O uso do
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ácido não apresentou nenhum benefício em relação ao placebo na percepção de dor

em indivíduos em reabilitação de LCA.

Ficklscherer et al. (2016) compararam dois grupos de reabilitação, sendo o

grupo controle somente com fisioterapia e o grupo teste com fisioterapia associada

ao uso de atividades com o console “Nintendo Wii''. Os indivíduos foram avaliados

nos períodos pré-operatório, pós-operatório e 4 semanas após a cirurgia. Houve

melhora nos parâmetros de IKDC e Lysholm e em outro teste de percepção de dor,

denominado Cincinnati.

Amplitude de movimento

A comparação entre o uso de ADM nos estudos citados, será demonstrada

através da Tabela 3.

Numa proposta de adição exógena, Martino et al. (2016), utilizou-se um

método de injeção intra-articular de ácido hialurônico de 3mL, e comparou-se com o

grupo controle que recebeu uma solução salina no mesmo volume. Os resultados

foram significativos em relação à ADM ativa nos primeiros 30 dias em comparação

ao placebo, aproximando a amplitude do membro operado em relação ao

não-operado, sem melhora significativa nos resultados clínicos e nas pontuações do

protocolo IKDC.

Ainda para o uso exógeno, o protocolo proposto por Velázquez-Saornil et al.

(2017) apresentou resultados significativos na ADM durante a 1ª semana de

reabilitação na utilização do “Dry Needling”, porém não houve mudança significativa

a longo prazo, e no período de 4 semanas os resultados do grupo controle foram
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equalizados em relação à ADM. Além disso, a dor percebida pelos indivíduos no

grupo experimental foi maior que a do grupo controle, baseando-se no VAS.

Acerca do uso da crioterapia, Ruffilli et al. (2015) utilizaram-na como protocolo

para reabilitação da lesão no LCA. Após a sutura da cirurgia, foi aplicado o aparelho

“Hilotherm” com uma temperatura constante de 12ºC, enquanto o grupo controle

recebeu uma bolsa de gelo. Todos os outros protocolos, desde a analgesia até a

reabilitação foram iguais para os dois grupos. A amplitude da flexão de joelho foi

significativamente maior no grupo que utilizou o dispositivo em relação ao grupo

controle.

Sem semelhança aos métodos acima, a pesquisa de Park J., Park S. e Jee

(2019) realizou vibração local junto a um protocolo de reabilitação padronizado de 8

semanas de duração, com um aparelho que vibra de acordo com determinadas

músicas e que apresenta ondas em faixas sonoras audíveis, associando a vibração

à música. O grupo controle do estudo recebeu uma massagem no local como

placebo, porém sem o sistema vibroacústico presente no primeiro grupo de

participantes. Em relação à ADM, observou-se uma melhora relevante no grupo que

se utilizou da vibração local em relação ao grupo controle na 4ª e 8ª semana de

reabilitação, com uma progressão, no grupo testado, de 94,55º ± 16,05º para

127,82º ± 12,46º da semana após a cirurgia até a 8ª semana, enquanto que o grupo

controle apresentou uma média de 86,00º ± 15,35º à 92,38º ± 27,65º no mesmo

período.

O uso de estimulação elétrica nervosa transcutânea foi observado por Forogh

et al. (2017), em indivíduos após cirurgia de reconstrução de LCA, com frequência

de 120 pulsos por segundo, sendo cada pulso com duração de 100ms durante 35
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minutos na região do joelho por 20 sessões. O restante do protocolo foi normalizado

para o grupo, que teve a estimulação elétrica e para o grupo controle. Não

observou-se nenhuma diferença significativa na progressão de ADM entre os dois

grupos.

Para a utilização dos efeitos do suporte de peso no membro operado, Tajima

et al. (2019) observaram os efeitos deste protocolo até doze semanas após a

cirurgia de reconstrução de LCA, com um grupo iniciando o protocolo de apoio do

peso corporal após 1 semana da cirurgia, enquanto o outro grupo começou o

mesmo processo após 2 semanas, ambos com progressão de cargas. Não houve

diferença significativa entre grupos, com um indivíduo do grupo que realizou o

protocolo sem recuperar o movimento total de extensão do joelho, comparado a três

do grupo controle.

Com outro programa distinto, Panchal et al. (2015) observaram o trabalho de

estabilidade dos músculos do core para a melhora no processo de reabilitação, não

observou-se diferença significativa entre os dois grupos em relação à ADM da

articulação do joelho após 4 semanas de reabilitação, indicando que não há

correlação entre exercícios de estabilização do core e melhora na ADM.

Torque

Conforme apresentado na Tabela 4, para a validação do torque, os autores

Park J., Park S. e Jee (2019), com o uso protocolo de intervenção vibroacústica

local, apresentaram resultados significativos nos testes de pico de torque isocinético

a 60º/s, tanto na flexão quanto na extensão de joelho. O torque máximo na extensão

atingiu seu maior valor significativo em relação ao grupo controle na 8ª semana.
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Quanto ao torque máximo de flexão, nas semanas 4 e 8, observou-se resultados

significativos em relação ao grupo controle.

Os efeitos do treinamento progressivo excêntrico e concêntrico na reabilitação

foram analisados por Kinikli et al. (2014). Apesar de terem obtido resultados

significativos em testes funcionais como o salto horizontal e vertical, e também na

escala Lysholm, não perceberam uma correlação significativa entre o método

proposto e o grupo controle com relação ao torque de flexão e extensão à 60º/s e a

180º/s, comparados na extensão e flexão de joelho.

De outro modo, Kaya et al. (2019) apresentaram os efeitos de um protocolo

com exercícios de controle neuromuscular para MMII na propriocepção do joelho, no

mesmo trabalho que foi analisada a funcionalidade com o teste de salto em uma

perna. Houve diferença significativa em relação ao grupo controle somente nos

testes em alta velocidade angular (330º/s), mas em velocidades mais baixas, o

torque foi semelhante.

O trabalho de Eraslan e Ulkar (2015), com o uso de glucosamina a partir da 6ª

semana de reabilitação, observou os resultados de testes de torque máximo a 60º/s

e 180º/s na flexão e extensão de joelho. O estudo demonstrou que o uso de

glucosamina não possui efeito mais significativo que o uso de placebo para aumento

de força em indivíduos na reabilitação.

Para o comparativo entre um protocolo com exercícios de flexão e extensão

estática de joelho e grupo controle, Costantino et al. (2018) utilizaram o teste no

grupo controle em uma plataforma de vibração desligada e o grupo teste na mesma

plataforma, porém ligada. A intervenção foi realizada da 13ª a 20ª semana do

protocolo de 6 meses. Houve melhora na força muscular a curto prazo, nos testes
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isocinéticos de pico de torque e potência máxima dos músculos flexores e

extensores.

Já para a força de quadríceps e o protocolo tradicional, os autores Moran et

al. (2019) observaram, durante a 2ª e a 4ª semana, diferenças de pico de força de

quadríceps com um protocolo tradicional associados à estimulação elétrica

neuromuscular e um protocolo de elétrica funcional durante a deambulação.

Houveram resultados positivos na razão de pico de força entre o período inicial e

final, bem como na diferença entre o membro operado e não-operado.

Foram avaliados três diferentes grupos de intervenção em Harput et al.,

(2019), sendo o primeiro com um protocolo tradicional, o segundo com protocolo

tradicional associado ao treinamento concêntrico do membro não lesionado e o

terceiro com o mesmo protocolo associado ao treinamento excêntrico. Observou-se

resultados positivos na força voluntária isométrica máxima dos grupos com

treinamento concêntrico e excêntrico em relação ao controle, porém sem melhora

significativa no IKDC.

Outros parâmetros

Três trabalhos analisaram a circunferência da articulação do joelho como

parâmetro. Martino et al. (2017) observaram os efeitos da viscossuplementação com

ácido hialurônico após a intervenção cirúrgica e mediram a circunferência

transpatelar. Foi observada uma maior redução de circunferência no grupo teste em

relação ao grupo que recebeu placebo após 60 dias, quando comparou-se o

membro operado e o não-operado.
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Já Ruffilli et al. (2015) utilizaram-se do Hilotherm como protocolo para

reabilitação da lesão no LCA. Foram realizadas medições de circunferência do

joelho no ápice da patela e 10 cm acima da base da patela, antes da intervenção

cirúrgica e um dia após a operação. Houve redução significativa nas duas medições

quando comparou-se o grupo controle e o grupo com o dispositivo de crioterapia,

indicando uma redução de inchaço pós-operatório com o uso do Hilotherm.

O último trabalho que observou o inchaço no joelho foi de Balki e Göktas

(2019), que investigaram a força dos músculos do quadril com o uso da Kinesio

Taping em indivíduos em reabilitação de LCA. Os participantes foram divididos em

dois grupos, que receberam o mesmo protocolo de reabilitação do 4º ao 14º dia

após a cirurgia, com intervalo de 5 dias entre cada aplicação da fita. O grupo teste

realizava atividades com aplicação da fita em forma de Y na origem dos músculos

reto femoral e bíceps femoral com 30% a 45% de tensão, além de duas fitas em

forma de leque com 4 pontas sobre o joelho operado, com 15% de tensão, para

correção linfática. Já o grupo controle recebeu a aplicação de 2 fitas em forma de “I”

no plano transverso sem aplicação de tensão. O inchaço medido na altura do joelho

não apontou diferença entre os dois métodos.

De forma desconexa ao proposto, Papalia et. al. (2015) expõem modelos

cirúrgicos em comparação sem conexão com qualquer protocolo de reabilitação; e o

trabalho de Zebis et. al (2019) utiliza parâmetros desprovidos de comparação com

os demais trabalhos aqui citados. Por fim, Lima et. al. (2015) e Barcellona et. al.

(2015) não apresentaram tempo de intervenção delimitado e/ou protocolos

semelhantes aos demais estudos; esses não serão mencionados na discussão.
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DISCUSSÃO

Entre as inovações propostas pelos artigos analisados, tem-se desde o uso

de Kinesio Taping durante a reabilitação, adição de exercícios de estabilidade do

núcleo lombar até a utilização de vibração local do corpo com som acústico

integrado. Quanto à duração das intervenções realizadas nos grupos testes, há

variação entre os ensaios clínicos de intervenção pontual a 25 semanas.

Ademais, percebe-se uma tendência à utilização de protocolos acelerados

para tratamento fisioterápico. Embora muitos dos artigos não utilizem o termo

“acelerado” em específico para descrever seus respectivos protocolos de

reabilitação pós-cirúrgica do LCA, ao analisá-los, é possível identificar

características de uma reabilitação acelerada e modernizada: busca pela obtenção

da extensão completa do joelho, não mobilização pós-operatória do membro

lesionado, emprego de exercícios de cadeia cinética fechada (CCF), em detrimento

dos de cadeia cinética aberta (CCA), mobilização passiva precoce e, sobretudo, na

não limitação das atividades do paciente, mas, sim, no fornecimento de maior

autonomia a ele. (Balki, Göktaş, Öztemur, 2016; Gupta, et al., 2016)

De uma forma geral, avaliando-se o parâmetro “testes funcionais”,

constatou-se a efetividade do treinamento resistido progressivo excêntrico e

concêntrico, com progressão de cargas e duração da 3ª-16ª semanas de reabilitação

nos MMII na propriocepção do joelho durante 9 meses de atividades (Kaya et al.

2019) e a adição de exercícios de propriocepção a um protocolo de força, agilidade

e pliometria (Arundale et al. 2017) não demonstraram contribuição adicional

estatisticamente significativa aos protocolos tradicionais utilizados em cada artigo

quanto ao parâmetro de evolução em questão.
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Ao analisar os resultados dos artigos em termos de “percepção de dor”,

constatou-se que houve melhora nos índices do parâmetro com o uso de dispositivo

de fluxo contínuo de água em temperaturas baixas (Hilotherm) durante reabilitação

precoce (Ruffilli et al. 2015); e com a aplicação da Kinesio Taping, embora este

último resultado tenha sido analisado em curto período de tempo, demonstrando

benefício exclusivamente agudo, e em apenas um paciente, uma vez que trata-se de

um estudo de caso (Oliveira et al. 2017). Contudo, o uso de glucosamina por via oral

na 6ª semana de reabilitação (Eraslan e Ulkar 2015); a adição de exercícios de

estabilização do core (Panchal et al. 2015); e a aplicação única de injeção de ácido

hialurônico no dia seguinte à cirurgia (Martino et al. 2016) não apresentaram

benefícios adicionais aos protocolos de reabilitação padrão utilizados pelos autores

dos artigos.

Quanto ao parâmetro ADM, concluiu-se que o uso do aparelho "Hilotherm"

contribuiu significativamente ao longo da reabilitação pós-cirúrgica do LCA (Ruffilli et

al. 2015); ademais, a adição de vibração local à reabilitação ocasionou melhora

bastante significativa da ADM durante a segunda metade do período em que o

recurso foi utilizado (Park J., Park S. e Jee 2019). Contudo, a injeção de ácido

hialurônico no primeiro dia de pós-operatório contribuiu significativamente apenas

nos primeiros 30 dias de reabilitação (Martino et al. 2016); semelhantemente, o uso

de "Dry Needling" contribuiu para os resultados apenas da 1ª semana

(Velázquez-Saornil et al. 2017). Ainda, a associação de estimulação elétrica nervosa

transcutânea (Forogh et al. 2017); o uso de suporte de peso no membro operado 12

meses após a reconstrução ligamentar (Tajima et al. 2019); e a realização de

exercícios de estabilidade dos músculos do core (Panchal et al. 2015) não geraram

nenhuma diferença significativa na progressão do parâmetro em questão.

20



Em análise ao parâmetro "torque" da reabilitação pós-cirúrgica do LCA, a

intervenção vibroacústica local contribui para a melhoria dos resultados nos testes

de pico de torque isocinético a 60º/s (Park J., Park S. e Jee 2019). Contudo, a

adição de exercícios de controle neuromuscular para membros inferiores (MMII) na

propriocepção do joelho só contribui significativamente em testes com alta

velocidade angular (Kaya et al. 2019); enquanto o uso de glucosamina a partir da 6ª

semana não contribuiu para a evolução do torque conquistado pelos pacientes

(Eraslan e Ulkar 2015).

Quanto à "redução da circunferência da articulação do joelho", a

viscossuplementação pós-cirúrgica com ácido hialurônico é efetiva após 60 dias

(Martino et al. 2016); o uso do Hilotherm para redução no primeiro dia pós-cirúrgico

também (Ruffilli et al. 2015). Porém, para esse parâmetro, o uso de Kinesio Taping

não se mostrou eficiente (Balki e Göktas 2019).

Contudo, as observações feitas nesta revisão de literatura se restringem a

reunir e expor algumas das inovações e/ou testes que vêm sendo feitos na

atualidade. Isto é, não houve aprofundamento nas propostas trazidas pelos artigos à

ponto de comparação dos resultados das inovações com outros artigos que

abordem as mesmas propostas, com certas variações, como protocolo base

utilizado (ao qual foi submetido o grupo controle, e a partir do qual as inovações

foram adicionadas para que o grupo teste fosse submetido) e o período de tempo

em que elas foram aplicadas aos voluntários. Nessa perspectiva, é interessante que

produções posteriores analisem mais a fundo cada uma das inovações aqui

expostas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos observados indicam a inserção de novas tecnologias como

caminho para uma recuperação mais rápida, bem como a utilização de exercícios de

propriocepção e força.

Uma das principais limitações do trabalho foi a comparação entre os

resultados, já que diferentes métodos analisaram o processo de reabilitação com

seus próprios parâmetros. Os mais comuns foram a ADM adquirida, a força

produzida e a percepção de dor, mas a utilização de questionários ou de protocolos

de avaliação já consolidados na literatura poderia facilitar a comparação entre

diferentes processos de reabilitação.
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