
Meniscos, ou discos de cartilagem fibrosa, são

formados por tecido fibroso extraordinariamente denso

e entrelaçado, com escassas células fibrocíticas

maduras. Têm a forma de discos completos ou

incompletos, achatados, de corte triangular ou às

vezes irregulares, que se prendem firmemente à

cápsula fibrosa e com frequência a algum osso

vizinho. Estão presentes mas articulações dos joelhos,

temporomandibulares, esternoclaviculares, radio-

ulnares distais e acromioclaviculares.

Na articulação do joelho, tem formato semilunar,

cobrindo cerca da metade a dois terços da superfície

articular da tíbia. O menisco medial tem formato de “C,”

com raio maior que o menisco lateral (este, com

formato mais circular), e com o corno posterior mais

largo que o anterior.

Dessa forma, como função aumentam a congruência

articular, diminuem o stress e nutrem a cartilagem,

aumentam a estabilidade da articulação e provem

absorção contra impacto e, função proprioceptiva.

Essas estruturas anatômicas são expostas aos

traumas e ao envelhecimento como todas as estruturas

que compõem uma articulação. Sendo assim, lesões

meniscais podem ocorrer como parte de um trauma

rotacional ou por flexão; como evolução do processo

degenerativo da articulação ou, como uma lesão

espontânea decorrente da falência estrutural

progressiva, sem correlação com trauma ou processo

degenerativo.

O tratamento pode ser feito de forma conservadora,

ressecar apenas o fragmento lesionado ou suturá-lo. O

tratamento não cirúrgico podes ser uma opção para

pacientes idosos; pacientes com condições clínicas que

contraindiquem a cirurgia e aqueles com dano articular

avançado no compartimento ipsilateral. Esses devem

ser manejados com alívio sintomático, por meio do uso

de analgésicos e/ou braces.

O transplante meniscal vem ganhando muito espaço.

Tal decisão baseia-se na idade do paciente, estabilidade

e alinhamento do joelho, local e extensão da lesão e

atividade.
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