
O cisto de Baker, também chamado de cisto poplíteo, é
uma lesão benigna, caracterizada pelo acúmulo de
líquido em uma pequena bolsa que surge atrás do joelho
(região poplítea), formando um cisto, que se apresenta
como um nódulo abaixo da pele. Em muitos casos ele
chega a ser palpável e até visível e pode provocar dor e
dificuldade de movimentação do joelho.

No adulto, o surgimento do cisto de Baker está
comumente relacionado a lesões intra-articulares que
podem levar ao acúmulo de líquido dentro da articulação
(líquido sinovial), caracterizando uma inflamação que
tende a formar o cisto. Já na criança, essa formação
cística é mais rara, geralmente é descoberta ao acaso e
não está relacionada a histórico de trauma no joelho.

O líquido sinovial é o líquido produzido dentro do joelho
e tem como uma das principais funções a lubrificação da
articulação. De forma geral, existe um bom equilíbrio
entre a produção e a absorção desse líquido por parte
das estruturas articulares.

Quando ocorre uma produção excessiva do líquido
sinovial (sinovite), normalmente por condições
inflamatórias na articulação do joelho, como lesão
meniscal, artrite e processos degenerativos que
consequentemente causam inchaço no joelho, esse
líquido tende a ser comprimido e empurrado para se
acomodar na região posterior do joelho, formando uma
herniação na região poplítea, que constitui o cisto de
Baker.

Outros exemplos de doenças que estão associadas a
formação do cisto de Baker são a osteoartrose do
joelho, artrite reumatoide, artrite infecciosa e traumas no
joelho, de forma geral.

Quando o quadro do paciente envolve queixas
importantes de dor, limitação funcional ou quando o cisto
é muito volumoso, alguns tratamentos são cogitados.
Mas de forma geral, o que requer tratamento é a doença
que está causando ou causou o acúmulo de líquido na
articulação e consequentemente o surgimento do cisto.

Podem ser administrados medicamentos específicos
como corticóides que, normalmente, reduzem a
inflamação e aliviam a dor, mas não, necessariamente,
garantem que o cisto não retorne. Além disso, esses
medicamentos podem provocar alguns efeitos colaterais.

Dentro de todas as possibilidades de abordagem, sabe-
se que o importante é tratar o que pode estar causando
o acúmulo de líquido na articulação e favorecendo o
surgimento do cisto.

http://www.institutotrata.com.br/doencas/joelho/cisto-de-
baker/
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