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RESUMO 

 

Introdução: As fraturas do planalto tibial correspondem a apenas 

1% de todas as fraturas do esqueleto, nos últimos anos, elas têm tido um 

alto grau de significância, devido aos acidentes automobilísticos. Esse tipo 

de fratura leva, a um grande comprometimento funcional do 

paciente.Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos 

de um protocolo de fisioterapia no pós-operatório de platô tibial.Pacientes 

e Métodos: Participou deste estudo paciente do ambulatório de 

Fisioterapia do ISECENSA, masculino, 27anos, com diagnóstico clínico de 

fratura de platô tibial direito, foi realizado um protocolo de tratamento 



fisioterápico durante 10 sessões.Resultados: Nos resultados obtidos 

foram avaliadas melhora no quadro álgico, porém não houve ganho de 

amplitude de movimento para flexão e extensão do joelho 

direito.Conclusão: Que o protocolo utilizado neste paciente não obteve 

ganho na ADM.Apesar da maioria das literaturas apontarem resultados 

significantes ao utilizar os recursos presentes no protocolo. 

 

 

Palavras chaves: Fratura, Platô tibial, Fisioterapia, Biofotometria, Escala 

Análoga Visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

 

O complexo articular do joelho é formado pela articulação 

patelofemural e tibiofemural. A parte óssea da articulação tibiofemural é 

composta pela região distal do fêmur e a proximal da tíbia, também 

chamada de platô tibial (Kisner e Colby, 2003). O platô tibial corresponde 

a dois côndilos separados por um vão ósseo, que é fraco, aumentando, 

assim, as chances de se sofrer uma fratura (Calliet, 2001).  

Embora as fraturas do planalto tibial correspondam a apenas 1% 

de todas as fraturas do esqueleto, nos últimos anos, elas têm tido um alto 

grau de significância, devido aos acidentes automobilísticos 

(Schwartsmann, 2003). Além disso, outros fatores podem levar a fratura 

de platô tibial, como osteoporose, quedas, atropelamentos, torções e 

golpes, entre outros. Dessa forma, forças em valgo, varo ou compressiva 

podem resultar em fratura de platô lateral, medial ou bicondilar (Hall e 

Brody, 2001). 

O tratamento da fratura do platô tibial pode ser fechado, na qual 

são usados tala ou tração, ou aberto, em que há intervenção cirúrgica com 

colocação de pinos, placas, parafusos. Segundo Schwartsmann et al 

(2003), para que haja indicação de tratamento cirúrgico, a fratura deve ser 

do tipo exposta, com deslocamento articular ou com desvio de 2,5mm.  

O tratamento fechado tem como conseqüência maior tempo de 

imobilização. No aberto, por sua vez, poderá haver mobilização precoce, 

porém esse método torna a fratura suscetível à infecção, devido ao ato 

cirúrgico e/ou reação ao material metálico dos pinos e placas. (Manole, 

2002). 



A fisioterapia é fundamental na fase pós-fratura e pode ser 

iniciada após cirurgia. Em casos em que há somente imobilização, a 

terapia inicia-se quando há consolidação. O protocolo usado tem como 

finalidade diminuir o edema, recuperar amplitude de movimento, fortalecer 

a musculatura e fazer a reeducação da função do local atingido (Thonson 

et al, 2002).  

O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos de um 

protocolo de fisioterapia no pós-operatório de platô tibial. 

 

 

 

PACIENTES E MÉTODOS 

 

 

Paciente 

 

 

Pacientes U.J.B.P, 29 anos, gênero masculino, vigilante, procurou o 

ambulatório de fisioterapia do ISE-CENSA, com diagnóstico clínico de 

fratura de platô tibial no joelho direito, tendo como queixa principal ”Sinto 

muita dor, não estico a perna toda, incomoda”.Segundo o paciente há um 

ano e quatro meses sofreu um acidente de moto, caindo sobre a pena 

direita. Foi levado ao Hospital Ferreira Machado onde foi realizada a 

primeira cirurgia com colocação de placa e parafuso. Foram realizadas 

mais duas cirurgias sendo que a última foi devido à complicação pós-

fratura, a osteomielite. Após o tratamento dessa infecção, em 2006, foi 

submetida ao tratamento de cinesioterapia por 30 sessões, em outro setor 

de fisioterapia, não apresentando melhora. O paciente relata piora da dor 

ao decorrer do dia, por isso mantém a perna em posição de semiflexão, 

movimento o qual relata alívio da dor.  



 

 

Período e local do tratamento 

 

O tratamento foi realizado na clínica escola dos Institutos 

Superiores de Ensino do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, duas vezes 

na semana fisioterapia geral, no período de 14/02/2007 a 19/03/2007.Com 

duração de cada sessão de 45 minutos. 

 

 

Métodos 

 

Biofotometria computadorizada 

 

Foi utilizada a biofotometria computadorizada que é um programa 

de computador que através da seleção de imagem obtidas, permite a 

delimitação de pontos e cálculos dos ângulos formados entre esses 

pontos. 

As imagens foram obtidas por meio de uma máquina digital.O 

paciente foi posicionado em decúbito dorsal, a articulação coxofemoral 90 

graus e com a ajuda do Thera band roxo, realizou a extensão e flexão do 

joelho direito. O mesmo procedimento foi realizado no membro inferior 

esquerdo. 

 

 

Escala análoga visual 

 

É uma forma de quantificar a dor, onde o paciente em uma linha de 

10 centímetros irá marcar a sua intensidade da dor, se é mais próximo do 

sem dor (zero) ou da pior dor (dez). Depois de marcada, o avaliador 

deverá mensurar até o ponto assinalado e assim teremos uma forma 



objetiva de avaliar a dor (STARKEY, 2001). Esse procedimento foi 

realizado na avaliação e na reavaliação. 

 

 
Plano de tratamento 

 

• Forno de Bier 

 

Paciente em decúbito dorsal foi colocado o forno de Bier, nos 

membros inferiores, por 20 minutos. A intensidade era controlada pelo 

paciente, este foi orientado a relatar quando estivesse morno (ideal), e seu 

a temperatura diminuísse a intensidade era aumentada. 

 

 

• Alongamento Passivo de isquiotibiais 

 

Paciente em decúbito dorsal com o MID em extensão, terapeuta irá 

elevar o MID até que o paciente relate “repuxando”, ou seja, desconforto 

na região posterior da coxa, sem sentir dor.Durante 2 minutos. 

 

  

• Alongamento passivo de quadríceps 

 

Paciente em DLE com joelho direito em flexão, terapeuta posterior 

ao paciente irá pegar o MID em berço e fazer hiper extensão de 

coxofemoral, até o paciente relatar “repuxando”, ou seja, desconforto na 

parte anterior da coxa.Sem sentir dor. Durante 2min. 

 

 

 



• Deslocamento Miofascial - Pinça Rollet ou manobra de 

rolamento de Isquiotibiais e Quadríceps. 

 

Paciente em DV, com joelho estendido (para isquiotibiais). 

Terapeuta, com duas mãos irá agarrar a pele do paciente, a fáscia ficará 

entre polegar e os dedos. Terapeuta irá realizar um rolamento 

superficialmente como uma onda lenta.Durante 2mim.Depois paciente em 

DD (para quadríceps) irá realizar o mesmo procedimento, porém na região 

posterior da coxa. 

 

• Mobilização patelar. 

 

Paciente em DD com joelho extendido, terapeuta a sua direita irá 

com suas mãos irá realizar os movimentos para lateral, medial, superior e 

inferior. Durante 2mim. 

 

• Técnica de Kaltenborn – Deslizamento posterior e anterior do 

Joelho. 

 

Paciente em DD, com MID em flexão (no seu limite), terapeuta 

caudal com suas mãos irá segurar o joelho sendo que seus polegares 

fixem na tuberosidade da tíbia, logo após realizar os movimentos de 

deslizamento para posterior e anterior. Durante 3minutos. 

 

• Fortalecimento de isquiotibiais e quadríceps. 

 

Paciente em DD, com MMII com semiflexão apoiados em uma 

almofada em forma de triângulo, primeiramente foi realizado o teste sua 

carga máxima q foi de 10kg. Logo após o procedimento se realizou 3 



séries de 10 repetições, sendo a primeira com 5Kg a segunda com 7,5 Kg 

e a terceira com 10 Kg. 

 

 

Objetivos do tratamento 

 

• Eliminar quadro álgico 

• Eliminar contratura de isquiotibiais e quadríceps 

• Devolver a artrocinemática do joelho 

• Devolver mobilidade patelar 

• Aumentar tônus e trofismo da musculatura periarticular 

• Reeducar a marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Após as 10 sessões, realizadas entre 14/02/2007 a 19/03/2007, 

foram verificados intensidade da dor e graus de extensão e flexão do 

joelho direito e esquerdo. 

 

Na análise da EVA, obteve-se diminuição de 5cm no nível da dor. 

 

TABELA I: Comparação do nível da dor, utilizando a escala análoga visual 

(EVA). 

 

 AVALIAÇÃO REAVALIAÇÃO 

DOR 3,8 3,3 
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Figura I: Comparação do nível da dor em dor antes e após o tratamento. 

 



 

 

TABELA II: Análise no grau de flexão e extensão do joelho direito e esquerdo na 

avaliação. 

 

 FLEXÃO EXTENSÃO 

JOELHO D 108˚ 167˚ 

JOELHO E 43˚ 172˚ 

 

TABELA III: Análise do grau de flexão do joelho direito e esquerdo na 

reavaliação. 

 

 FLEXÃO EXTENSÃO 

JOELHO D 108˚ 167˚ 

JOELHO E 98˚ 168˚ 
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Figura II: Comparação da ADM do joelho D e E na avaliação. 
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Figura III: Comparação da ADM do joelho D e E na reavaliação. 
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Figura III: Comparação da ADM do joelho D antes e depois do tratamento. 

 

 

 

 



DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos pela Escala Análoga Visual (EVA) foi 

possível observar uma diminuição de 5 cm do nível da dor. Prentice e 

Voigth (2003) relatam que a EVA é uma forma de comunicação sobre a 

dor do paciente com o terapeuta, com objetivo de auxiliar na avaliação das 

alterações que ocorrem.  

 

Dentro do tratamento proporcionado ao paciente foram utilizados 

recursos com objetivo de diminuir a dor, dentre eles o calor superficial e 

técnicas manuais. Segundo Greve e Amatuzzi (1999), o calor superficial é 

analgésico “por liberar neurotransmissores e endorfina no sistema 

supressor da dor”. Além disso, aumenta a extensibilidade dos tecidos 

conjuntivos, diminui a rigidez articular, proporciona o relaxamento 

muscular e diminui edema. 

 

O forno de Bier é calor superficial, e este calor é transmitido por 

convecção. É um recurso usado em áreas de grande extensão 

(RODRIGUES, 1998). A temperatura dentro da cabine varia de 40°C a 

120°C, sendo que a temperatura considerada terapêutica está em torno de 

40°C a 60°C (FRAGOSO E LISBOA, 2004). 

 

Para Reed e Haw (2002), o calor é uma das medidas mais usadas 

para alívio da dor crônica. Relata que desde 1986 estudos mostravam que 

o calor era o método não analgésico usado por 68% dos pacientes com 

câncer em uma enfermaria de Boston. Complementa, justificando o 

relevante índice de usuários, ao descrever o mecanismo de fechamento 

de comportas da dor proporcionado pelo calor. 

 



Outros fatores possíveis de causar analgesia são as técnicas 

miofascias principalmente analgesia muscular. Um estudo feito com 20 

pacientes com idades entre 15 a 17 anos, e com diferentes locais de dor, 

após a sessão com técnicas miofascias – estas específicas para cada 

grupamento muscular – observou uma melhora de 65% no quadro álgico 

em comparação ao grupo controle, que teve uma melhora de apenas 2%. 

 

Uma outra variável analisada foi a amplitude de movimento do 

joelho direito. Pudemos observar, por meio dos resultados da 

biofotometria, que não houve ganho de ADM. 

 

Gardiner (1995) correlaciona alguns fatores que levam à limitação 

da amplitude de movimento devido a traumas, entre eles, encurtamento de 

fáscia (pele), formação de aderências, destruição cartilaginosa ou óssea e 

fraqueza ou ineficiência dos músculos. Em relação à fáscia, acrescenta 

que seu enrijecimento diminui a ADM ativa e passiva.  

 

Andrade et al (2003) descrevem a técnica de deslocamento 

miofascial – Pinça Rollet – ou manobra de rolamento, pois é uma técnica 

que tem como objetivos hidratação, extensibilidade e modelagem do 

tecido conjuntivo para, assim, diminuir a dor local, alongar a fáscia e, 

conseqüentemente, aumentar ADM.  

 

Mourad (2005), avaliou a eficácia da terapia miofascial em cinco 

jogadores de futebol com contusão do trato ilitibial, o que dificultava a 

realização de suas atividades esportivas. Ele observou que, após a 

primeira sessão – que incluía principalmente as técnicas miofascias –, os 

pacientes eram capazes de realizar suas funções sem dor e sem limitação 

na ADM.    

 



O paciente relatou ficar muito tempo imobilizado durante o período 

da pós-fratura e entre as cirurgias. Segundo Kisner (2003), a imobilização 

de um segmento levará à restrição de músculos, ligamentos e cápsula. 

Isso, conseqüentemente, acarretará uma adesão da patela. Kaltenborn 

(2001) e Pretence (2002) desenvolveram técnicas de deslizamento da 

patela, pois descrevem que o deslizamento superior da patela aumenta o 

movimento de extensão do joelho e que com deslizamento inferior há 

ganhos na flexão. Já os deslizamentos medial e lateral alongam os 

retináculos mediais e laterais.  

 

Calliet (2000) diz que tecidos moles imobilizados ou limitados por 

uma lesão tendem a encurtar, sendo preciso alongá-los. Nesse caso, Alter 

(2001) relata que a limitação da flexão de joelho é atribuída à tensão do 

quadríceps e que a limitação da extensão está relacionada à tensão do 

Isquitibiais.  

 

O paciente apresentava padrão semiflexão de joelho. No seu 

tratamento foi utilizado alongamento.Fletcher (2003), com o objetivo geral 

de manter o movimento articular e impedir a mobilidade tecidual.  

 

Kisner (2003) e Macedo et al (2004) descrevem que o alongamento 

passivo pode ocasionar deformações plásticas (assume um novo e maior 

comprimento após o alongamento) e elásticas (retorna ao comprimento de 

origem após o alongamento). O tipo de deformação vai depender da 

velocidade, da intensidade e do tempo de alongamento. 

 

Passos et al (2005) realizaram um ensaio clínico com 15 

voluntários, divididos em três grupos. No grupo A foi feito alongamento 

passivo de 15 segundos; no grupo B, de 30 segundos; e no grupo C, de 

60 segundos. Os resultados mostraram que todos os grupos tiveram 

ganho de ADM, porém o de 30 segundos obteve um ganho maior.  



 

Bondy et al (2003) relatam a manutenção ótima do alongamento 

varia de 15 a 60 segundos. Já Kisner (2003) descreve um estudo em que 

foram formados três grupos de pessoas saudáveis. Cada grupo foi 

submetido a um tempo diferenciado de alongamento - 15 segundos, 45 

segundos e 2 minutos – nos músculos abdutores do quadril. O resultado 

obtido foi que tanto o de 15 segundos quanto o de 2 minutos foram 

eficazes. 

 

Outro recurso utilizado no tratamento do paciente estudado foi a 

técnica de mobilização articular, pois, segundo Kisner (2003), as trações 

articulares usadas juntamente às técnicas de mobilização e\ou 

alongamento diminuem dor articular e espasmo dos músculos 

periarticulares. Prentice (2003) relata que as técnicas de mobilização 

articular são usadas para recuperar a ADM. Kaltenborn (2002) utiliza 

técnicas de mobilização que são movimentos ósseos realizados após uma 

tração e, em seguida, deslizamentos translatórios. Esse procedimento é 

usado para diminuir as forças de compressão que existem nas 

articulações e, assim, melhorar a mobilidade dos músculos e outros 

tecidos moles. 

 

Pudemos observar que não houve ganho de ADM após as 10 

sessões realizadas. O paciente relatou que, após a segunda cirurgia, 

evoluiu com um quadro de osteomielite, motivo este que levou à terceira 

cirurgia, e, depois dessa intercorrência, seu padrão de semiflexão 

aumentou.  

 

Segundo Zumiotti (2004), “á osteomielite é uma infecção do tecido 

ósseo e do envelope das partes moles”. Na maioria das vezes é tratada 

com antibióticos e desbridamento, de acordo com Manole (2002), “é a 

ressecção cirúrgica dos tecidos desvitalizados”. Quando há perda de 



tecidos, principalmente o ósseo, irá causar um desarranjo na articulação 

que irá restringir a ADM (Prentice e Voight, 2003). Scwartsmann (2003) 

complementa que as infecções de platô tibial, quando associadas com 

osteoartrite ou pseudoartrose, dificulta o tratamento. 

 

Sizínio e Xavier (2003) relatam que as infecções osteoarticulares 

causam destruições irreversíveis sobre os ossos e articulações, que 

“muitas vezes são difíceis ou impossíveis de serem tratadas”. Isso pode 

comprometer a vida do paciente funcionalmente e emocionalmente.  

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: 

De acordo com os resultados apresentados, verificamos que o 

protocolo usado neste paciente não foi eficaz para o ganho de amplitude 

de movimento, porém trouxe benefício na diminuição do nível da dor.Há 

um conflito entre o resultado e a maioria da literatura descrita nesse artigo 

mostra benefício do uso dos recursos para o ganho de ADM, mas o 

paciente não teve evolução nesse aspecto.Contudo, o que podemos 

concluir é que, nesse paciente, a osteomielite foi, provavelmente, um dos 

fatores limitantes para o ganho da ADM.Sugere-se que se façam estudos 

mais detalhados sobre como a fisioterapia atuaria nos casos de 

osteomielite. Outro ponto a ser estudado é a perda de ADM do membro 

oposto à lesão. Há necessidade também de serem feitos mais estudos 

sobre o melhor e mais eficiente tempo de alongamento. 
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