
Definição:

A Bursite no joelho ocorre com a irritação ou inflamação em uma das bursas do joelho. Bursas são pequenas bolsinhas cheias
de líquido, que reduzem o atrito entre duas superfícies. Elas são encontradas em todo o corpo, e se situam sempre entre ossos
e músculos, tendões ou ligamentos, fazendo um papel parecido com o dos rolamentos. As bursas permitem que os músculos se
movam livremente contraindo e relaxando sem serem submetidos a muita tensão ou fricção.

A bursite é causada geralmente por atrito repetitivo na região articular, seja a permanência por muito tempo em uma superfície,
por movimentos como saltos, chutes, tensão muscular, ou no caso de uma lesão repentina no joelho, como uma pancada. Ela
geralmente se manifesta com dor e inchaço, geralmente abaixo ou atrás do joelho.

Causas:

1. A repetição excessiva de movimentos como ajoelhar ou agachar pode causar a inflamação da bursa do joelho.

2. Um músculo quando tensionado tende a empurrar e atritar na bursa, o que pode levar a irritação e inflamação.

3. A Bursite no joelho também pode se desenvolver após uma lesão, como uma pancada forte no joelho

4. Se houver inchaço no joelho devido a desgaste por condição previamente existente como Artrite, inflamação ou Gota, este
fluido em excesso pode se infiltrar na bursa, fazendo com que ela inche.

Possíveis Tratamentos:

•Se uma infecção causou a bursite do joelho, seu médico irá prescreve tratamento com antibiótico;

•O seu ortopedista especialista em joelho pode encaminhá-lo para um fisioterapeuta ou especialista em medicina esportiva, que
pode ensiná-lo exercícios adequados para melhorar e aumentar a flexibilidade e fortalecer os músculos;

•Repouso;

• Acupuntura, Massoterapia, Quiropraxia e Osteopatia são recursos que podem ser utilizados no tratamento;

•Colocar uma bolsa de gelo na região afetada, durante 20 minutos cerca de 3 vezes por dia;

•Colocar gelo durante 20 minutos, cerca de 3 vezes ao dia;

•Utilizar joalheiras, em caso de bursite no joelho, para suportar a articulação e diminuir a dor;

•Injeção;

•Cirurgia.

Fonte: https://www.ortopediabr.com.br/bursite-no-joelho/
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