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LESÕES DE MENISCOS

INTRODUÇÃO
Os meniscos são coxins fibrocartilaginosos bicôncavos,
semilunares, em formato de C, interpostos entre o fêmur e
o platô tibial que possuem as funções de aumento da área
de contato periférico dos côndilos femorais sobre os
côndilos tibiais; amortecer impacto; e ajudar na troca e
renovação do líquido sinovial do joelho. O mecanismo de
lesão meniscal decorre de súbitos movimentos de torção
do joelho fletido exercendo forças de compressão sobre
um segmento meniscal. As principais atividades que
geram esse tipo de lesão são esportes que mantêm
contato pé-chão como basquete, vôlei, futebol e esqui.
Frequentemente, a lesão meniscal está associada a lesão
do ligamento cruzado anterior, sendo esta anterior ou
simultânea à lesão de menisco. Existem dois perfis
pacientes na incidência da lesão de menisco: 1) homem
jovem e esportista; 2) idoso que sofre lesão banal devido
a prévia lesão degenerativa.

DESENVOLVIMENTO
O menisco mais lesado é o medial, responsável por 75%
dos quadros e a explicação para isso é que o menisco
medial é menos móvel e intimamente ligado à cápsula
articular posterior que o faz suportar menor tensão e
tração ligamentar de impacto. O trauma é descrito como
súbita rotação interna do fêmur sobre a tíbia com o joelho
flexionado e o pé fixado no chão, para esse menisco. No
caso do menisco lateral, mais móvel e que acompanha a
rotação do côndilo femoral durante o movimento, o
mecanismo de lesão descrito é o de rotação externa do
fêmur sobre a tíbia.
O paciente que sofre esse tipo de trauma abre o quadro
com dor no joelho, na face medial ou lateral conforme
lesão, que pode ou não ser suficiente para a interrupção
da atividade esportiva. A dor e o edema articular tende a
aumentar nas primeiras 24h e evolui posteriormente para
melhora espontânea. É comum, ao paciente, referir estalo
da articulação durante a ruptura do menisco. Com o
passar dos dias, o edema articular e a limitação do
movimento, principalmente para agachar, pode
permanecer. A sensação de instabilidade do joelho é
comum nos casos de lesão do ligamento cruzado
associado, sendo a explicação baseada na presença de
um fragmento meniscal no centro da articulação, o que
interfere na propriocepção do paciente.
O diagnóstico clínico baseia-se na história típica da lesão
ou trauma seguido de manobras semiológicas de
instabilidade da articulação do joelho. A manobra mais
descrita para esses casos é o Teste de McMurray onde o
paciente em decúbito dorsal tem o joelho flexionado a 90º
ou mais e o examinador segura no pé e tornozelo
provocando uma rotação externa da tíbia sob o fêmur
(estressando o menisco medial) ou uma rotação interna da
tíbia sob o fêmur (estressando o menisco lateral); em
seguida, na movimentação passiva, o joelho é estendido
mantendo a rotação tibial.

O teste é considerado positivo quando o paciente refere dor
associada a um estalo. Vale ressaltar que a confirmação
diagnóstica é feita por meio da Ressonância Nuclear Magnética
(RNM) que mostrará o padrão de lesão: 1) longitudinal, tipo
lingueta ou em “alça de balde” para leões traumáticas de
esportistas; 2) radial; 3) complexa para lesões degenerativas.
O tratamento da fase aguda firma-se na crioterapia (aplicação de
gelo local) por 20 minutos, 4x ao dia por uma semana. Nos casos
de sintomatologia intensa, usa-se o protocolo PRICE (Proteção
com muletas; Repouso relativo da articulação; Ice (crioterapia);
Compressão com bandagem em torno do joelho; e Elevação do
membro. A joelheira para contenção patelar é uma opção nesses
casos. O tratamento cirúrgico é indicado quando a sintomatologia
persistir por mais de 2-4 semanas realizando-se meniscectomia
parcial mantendo a maior parte possível do menisco lesado e
evitando o desenvolvimento de osteoartrite futura. Nos casos de
joelho bloqueado (ausência de pronta reversão espontânea), o
tratamento cirúrgico deve ser realizado em caráter de semi-
urgência. A fisioterapia, cinesioterapia e quiropraxia são
estratégias de reabilitação em todos os casos.
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