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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PÓS OPERATÓRIO NA LUXAÇÃO DE 

JOELHO EM ATLETAS DE JIU-JITSU – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
Andreia Cristina Ribeiro Izidro Sampaio; Eracliton Sostini Alves de Sá Dutra; Geane Souza 
Lopes 
 
RESUMO 
Introdução: O Jiu-Jitsu brasileiro BJJ (grafado também como jiu-jitsu ou jujutsu) é uma 
arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, 
torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. O Jiu-Jitsu Brasileiro 
(BJJ) é uma arte marcial com cerca de um século de existência, desenvolvendo-se a cada 
década e hoje é uma modalidade popular cujas estratégias incluem: submissão do 
adversário, enfatizando quedas e bloqueios articulares. A atuação do fisioterapeuta no pós-
operatório na luxação de joelho correlaciona-se ao fortalecimento das articulações bem 
como promover a estabilidade dos joelhos evitando futuras lesões.  Objetivo: Identificar o 
perfil correlacionando-se com o pós-operatório de luxação de joelho e as principais 
estratégias de tratamento. Método: Trata-se de uma revisão sistemática, do tipo avaliativo 
com o método PRISMA, com busca nas bases de dados, LILACS, SCIELO e PUBMED, 
selecionando estudos completos, em inglês e português publicados nos últimos 6 anos, 
com a temática pós-operatório na luxação de joelhos em atletas de JIU-JITSU.  
Resultados: Os 5 artigos inclusos revelam que a fisioterapia antes e no pós-operatório e de 
suma importancia na reabilitação através de fortalecimento das articulações vem a ser uma 
intervenção viável, segura e eficaz para os atletas de Jiu-Jitsu. Conclusão: Atuação da 
fisioterapia no pós-operatório é de essencial importância em minimizar, prevenir ou tratar 
tais complicações participando ativamente da recuperação funcional dos joelhos desses 
atletas.  
DESCRITORES: Joelho, Jiu Jitsu, Pós-operatório; Tratamento; Fisioterapia 
 
 
ABSTRACT 
Introduction: Brazilian Jiu-Jitsu BJJ (also spelled as jiu-jitsu or jujutsu) is a Japanese 
martial art that essentially uses lever strikes, twists and pressures to take an opponent to 
the ground and dominate him. Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) is a martial art with about a century 
of existence, developing every decade and today it is a popular modality whose strategies 
include: submission of the opponent, emphasizing takedowns and joint blocks. The role of  
physiotherapist in the postoperative period of knee dislocation is correlated with 
strengthening the joints as well as promoting knee stability, preventing future injuries.    
Objective: To identify, through a systematic review, the profile correlated with the high 
incidence of dislocation in the knee joint and the main treatment strategies. Method: This is 
a systematic review, of the evaluative type with the PRISMA method, with a search in the 
LILACS, SCIELO and PUBMED databases, selecting complete studies, in English and 
Portuguese published in the last 6 years, with the post-operative theme in knee dislocation 
in JIU-JITSU athletes. Results: The 6 articles included reveal that physiotherapy before 
and after the operation and of paramount importance in rehabilitation through joint 
strengthening becomes a viable, safe and effective intervention for Jiu-Jitsu athletes. 
Conclusion: The high incidence of dislocation in the knee joint in JIU-JITSU athletes, 
physiotherapy in the postoperative period is of essential importance in minimizing, 
preventing or treating such complications by actively participating in the functional recovery 
of these athletes' knees. DESCRIPTORS: Knee, Jiu-Jitsu, Postoperative; Treatment; 
Physiotherapy 
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INTRODUÇÃO 
 

O Jiu-Jitsu Brasileiro (BJJ) é uma arte marcial com cerca de um século de 
existência, desenvolvendo-se a cada década e hoje é uma modalidade popular cujas 
estratégias incluem: submissão do adversário, enfatizando quedas e bloqueios articulares, 
pelos preceitos da filosofia oriental onde há o predomínio da técnica sobre o uso da força 
bruta. A prática tem efeitos positivos tanto sobre a qualidade de vida quanto na promoção 
da saúde do indivíduo. Contudo, devido ao contato corpo a corpo e a utilização de quedas, 
alavancas, torções, chaves em hiperextensão e estrangulamentos podem causar lesões 
nos atletas 1. O excesso de treino faz com que a articulação do joelho tanto do ponto de 
vista da duração quanto da quantidade de treino associado à participação de 
campeonatos, e atividades complementares como a musculação podem ser os principais 
fatores causais de lesões no joelho2.  

O Jiu-Jitsu não é um esporte violento, pelo contrário, considera-se uma modalidade 
de contato onde o oponente ataca com chutes e socos. Por sua vez, com sua 
popularização, contribuiu de forma sistemática com o aumento de lesões graves, dada a 
falta de orientação técnica de profissionais habilitados, ou o seu uso como estratégia de 
violência. A partir da década de 1930 surgiram os primeiros confrontos de uma prática 
bastante violenta, o vale-tudo. As primeiras disputas desse gênero de lutas foram 
protagonizadas pelos irmãos Carlos e Hélio Gracie, os quais, empenhados em divulgar a 
eficiência do Jiu-Jitsu, desafiavam praticantes reconhecidos de outras modalidades, em 
confrontos sem regras e sem limite de tempo, com o sentido de chamar a atenção do 
público carioca para a modalidade.  (3,4) 

O alto índice de diferentes lesões ocorre pela biomecânica, força empregada, bem 
como, lesionar gravemente a ponto de parar os treinos e não se recuperar de forma plena. 
Dentre os principais tratamentos no pós-operatório consiste em terapia manual, 
fortalecimento de membros inferiores (MMII), treinos de instabilidade, treino de marcha. , 
Têm-se as diferentes classificações das lesões esportivas: Leves: tratamento conservador 
de dor e fisioterapia para recuperar a parte lesionada; Moderadas: Limitam as atividades 
de Jiu-Jitsu e tratamento medicamentoso e fisioterápico; as  Graves: Pausa, intervenções 
cirúrgicas e reabilitações; e Gravidades extrema: Recomenda-se fortemente a desistência 
do esporte da a gravidade, intervenções cirúrgicas e reabilitações contínuas; Gravidade 
com afastamento permanente: desistência do esporte, mudança do estilo de vida e 
possível lesão permanente5

.  

Neste contexto identificou-se a correlação incorreta entre o jiu-itsu e o vale-tudo: “O 
vale-tudo no Brasil nasceu da necessidade que a família Gracie tinha de provar que o Jiu-
Jitsu, até então desconhecido no Brasil, era mais eficiente do que as outras artes marciais, 
principalmente em um combate sem tempo e sem regras, mas perpetuada pela família 
Grace”.5  

A forma de treinamento pode ser dividida em treinamento individual e treinamento 
em grupo. O treinamento individual é realizado com aquecimentos, que consiste em 
alongamentos e exercícios aeróbicos leves, e com a preparação do condicionamento 
físico, através de polichinelos, corridas, flexões, exercícios abdominais e outros 
relacionados, e tem por objetivo melhorar a performance do atleta. No treinamento básico 
o praticante aprende ou treina as técnicas da arte marcial com o objetivo de se atingir a 
perfeição dos movimentos. Já o treinamento em grupo consiste em aplicar as técnicas 
aprendidas durante o treinamento individual numa situação de luta com um dos praticantes 
do seu próprio grupo.  

Com a finalidade de atuar preventivamente, a fisioterapia precisa redirecionar seu 
foco de atenção, usualmente centrado nas lesões já instaladas, a situações com potencial 
risco para o aparelho musculoesquelético. As situações esportivas expõem, ao mesmo 
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tempo, sobrecargas posturais, forças excessivas e repetitividade. 6 

As lesões geralmente vistas nos lutadores são luxações de cotovelo e fraturas de 
clavícula, escápula ou luxação da articulação de joelhos. A luxação de patelas acontece 
quando o osso desliza para fora do lugar, seja parcialmente ou por completo, levando à dor 
e perda de função. Mesmo que a patela volte ao lugar sozinho, ainda será necessário 
tratamento para o alívio dos sintomas dolorosos e uma avaliação precisa do quadro. O 
tratamento inicial após uma luxação da patela envolve o uso de gelo, medicações anti-
inflamatórias e, eventualmente, imobilizadores. A mobilização do joelho deve ser iniciada o 
mais cedo possível, para evitar que o joelho perca mobilidade. Assim, pode ser 
considerado que o tempo de recuperação da luxação patelar é de 6 a 12 semanas após o 
início do tratamento. Se houver lesão da cartilagem, por outro lado, pode ser necessária 
uma cirurgia e, então, o processo de reabilitação levará de 4 a 6 meses para permitir que a 
cartilagem cicatrize adequadamente. 7 

A articulação do joelho é um dos locais com maior estresse mecânico nos 
membros inferiores. A sobrecarga gerada por impactos, os golpes por quedas e torções 
em colisão podem gerar danos teciduais incapacitantes e de difícil recuperação. Embora 
careça de diagnósticos clínicos, alguns estudos têm apontado que a implementação do 
treinamento funcional na reabilitação pode reduzir o período de incapacitação e os efeitos 
deletérios da imobilização. A luxação aguda da patela é uma causa comum de hemartrose 
traumática e está associada a múltiplas anormalidades anatômicas comuns no esportes. O 
tratamento conservador é o principal manejo da luxação patelar pela primeira vez e 
alcança boa a excelente resultado na maioria dos pacientes. A cirurgia é indicada para 
luxações patelares recorrentes e luxações patelares de primeira vez complicadas por 
lesões osteocondrais ou lesões graves do LPFM com alta demanda funcional. O retorno ao 
esporte exige amplitude total de movimento indolor e força muscular simétrica, além de 
focar no treinamento específico do esporte. Exercício em casa e modificações de 
comportamento nas AVDs é importante para diminuir a recorrência de luxação/subluxação 
patelar. (8,9) 

A luxação recorrente da patela é descrita como perda de congruência articular 
entre a tróclea femoral. A luxação traumática ocorre mediante a ação de uma força, que 
atua direta ou indiretamente numa articulação, deslocando o osso para uma posição 
anormal. Grande parte de nossas articulações pode sofrer uma luxação, e quando ocorre, 
gera muita dor, incapacidade imediata e demonstra uma deformidade notável. 10 

A atuação da fisioterapia é de essencial importância em minimizar, prevenir ou 
tratar tais complicações participando ativamente da recuperação funcional de membros 
inferiores. O atleta pode vir a lesionar-se não só durante a fase de treinamento, como na 
fase de competição ou no futuro próximo em decorrência de um programa cujas atividades 
tenham sido incorretamente planejadas ou executadas. No entanto, fatores extrínsecos 
como: o treinamento, condição climática, equipamentos e tipo da modalidade esportiva, 
acabam favorecendo um ambiente propício ao surgimento da lesão. Deste modo, o 
conhecimento das principais causas lesivas em atletas BJJ é um dado de grande 
relevância, a fim de minimizar o tempo de interrupção da prática e ou evitar os fatores 
agravantes. (11,12) 

A fisioterapia é iniciada nos primeiros dias após a cirurgia, reduzir edema, 
hipertrofia muscular no membro lesionado e intensificar o fortalecimento, aliviar as dores e 
fazer com que o atleta volte a movimentar o joelho naturalmente. A fisioterapia por meio da 
cinesioterapia que utilizam exercicios constituem atividades musculares programadas com 
objetivo principal para a retomada das suas atividades esportivas.  A reabilitação no pós-
operatório tem sido amplamente recomendada, visto que diversos estudos destacam 
positivamente os desfechos físicos, como aumento da amplitude de movimento, melhora 
da força e prevenção de contraturas 13.  
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O tratamento de reabilitação no pós-operatório inicia-se movimentos de flexo-
extensão do joelho no dia seguinte à cirurgia e o uso de compressas frias nas setenta e 
duas horas subsequentes. O paciente pode apoiar o membro operado com muletas a partir 
do segundo dia e apoio completa uma semana.  Após duas semanas inicia-se o tratamento 
fisioterapeutico, tratando o processo inflamatório instalado no joelho, ganho de amplitude 
de movimentos (ADM), permitindo transferencias e marcha com muletas.  As amplitudes 
de movimento esperadas são: Ao final da segunda semana você deve estar em 45º de 
flexão e 0º de extensão; ao final da quarta semana, flexão de 90°; na sexta semana 120º 
de flexão e entre a oitava e décima semana, movimento articular completo até 135º de 
flexão.14 

Assim, a realização da revisão sistemática apresenta atuação da fisioterapia no 
pós-operatório na luxação de joelho em atletas de Jiu-Jitsu. Segundo a literatura a 
graduação tem peso quanto ao risco de aumento de lesões no joelho, ou seja, quanto mais 
graduado o praticante de Jiu-Jitsu é menor a probabilidade de lesões. Sendo assim, os 
praticantes do Jiu-jitsu devem ser supervisionados, a literatura aponta que a execução 
correta da técnica neste esporte é um fator preventivo na incidência de lesões. À medida 
que o atleta avança em graduação mais preciso ele se torna, com isso, aprende a atacar 
com mais letalidade e proteção do seu corpo reduzindo a incidência de lesão. Tendo em 
vista que foram encontrados poucos estudos que abordassem o tema atuação da 
fisioterapia na luxação de joelhos em atletas de Jiu-Jitsu, faz-se necessário à 
implementação de mais estudos como esta abordagem. 

O trabalho busca indicar quando deve ocorrer a atuação do fisioterapeuta no pós-
operatório para evitar futuras complicações; conter a dor no pós-operatório, precaver ou 
tratar alterações posturais, originar o relaxamento muscular, manter a intensidade do 
movimento do joelho luxado, suavizar a aparência e maleabilidade da cicatriz, precavendo 
ou tratando as aderências e orientar esses atletas a segui com os exercícios pós-alta.  

Neste contexto o objetivo geral foi analisar os benefícios da fisioterapia no pós-
operatório na luxação de joelhos em atletas de Jiu-jitsu, verificando os efeitos do 
tratamento no pós-operatório em joelhos homolateral e/ou bilateralmente à cirurgia. 

 
 
MÉTODO 
 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), organizada e conduzida de 
forma independente por dois alunos sobre a orientação da professora doutora Andreia 
Izidro no tema – atuação da fisioterapia no pós-operatório na luxação de joelho em atletas 
de Jiu-Jitsu. O trabalho foi realizado no período de agosto de 2022 a novembro de 2022, 
estando contido nesse intervalo desde a escolha do tema e elaboração do projeto, até a 
finalização do artigo e apresentação do trabalho para a banca examinadora.  
 
Busca e identificação dos artigos 

A busca eletrônica foi realizada por dois estudantes, de forma independente, 
havendo um terceiro avaliador à disposição em caso de divergências entre os resultados. 
Essa etapa abrangeu a biblioteca da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), e bases de dados como Medical Literature Analysis and Retrieval 
Sistem Online (MedLine/PubMed) e Physiotherapy Evidence Database (PEDRo). Sendo 
propostos descritores em Espanhol, Inglês e Português, a princípio de acordo com a lista 
de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), e por seguinte foram acrescentadas outras 
palavras-chave frequentemente encontradas em artigos da temática.  
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Foram utilizadas como descritores na lingua portuguesa as expressões: Joelho, Jiu Jitsu, 
Pós operatório; Tratamento; Fisioterapia.  No idioma inglês foram contemplados os termos: 
Knee, Jiu Jitsu, Postoperative; Treatment; Physiotherapy.  

Para alcançar o objetivo proposto, foi elaborada uma pergunta com base na 
estratégia (Patient Intervention Comparison Outcome) PICO: Atuação da fisioaterapia no 
pós-operatório na luxação de joelho em atletas de Jiu-Jitsu contribui com a melhoria e 
estado geral de saúde do atleta, por sua vez, quais os tratamentos são eficazes para que o 
atleta volte a praticar o esporte? 

Na base Pubmed e na biblioteca LILACS a pesquisa foi realizada no campo de 
“pesquisa avançada” (do inglês advanced search). Enquanto na base PEDro a busca foi 
realizada por meio do campo “busca simples” (do inglês simple search), “forma básica”. A 
busca foi realizada no período de maio a outubro de 2021 e atualizada em outubro de 
2022.  

 
Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluidos para a analise artigos científicos publicados entre o período de 
2017 a 2022, estudos na Língua Portuguesa ou Inglesa, cuja amostra fosse composta por 
atuação da fisioterapia no pós-operatório na luxação de joelhos em atletas de JIU-JITSU, 
artigos com texto completo, artigos não duplicados e estudo com amostra formada por 
atletas adultos. 

Já no que diz respeito à exclusão os critérios foram: os estudos cujas amostras 
não fossem compostas por atletas de JIU-JITSU adultos; estudos que não abordessem a 
alta incidencia de luxação na articulação de joelhos em atletas de JIU-JITSU.; os artigos 
pagos; artigos que não estevessem disponíveis na íntegra; artigos que não estejam em 
português, inglês e espanhol. 

 
Sumarização dos dados  

A sumarização dos dados será apresentada a tabela de evidência (Tabela1) com a 
distrição do autor, ano, amostra, protocolo de intervenção e resultados dos artigos 
selecionados nesta pesquisa.  

. 
 

RESULTADOS 
 

As buscas na base de dados encontraram 19 artigos, 5 excluídos por não 
apresentarem texto completo ou por não trazerem especificamente a temática proposta, 
ficando 12 estudos completos para avaliação de elegibilidade, desses 2 excluídos por 
serem revisões de estudos, estando em conformidade como os critérios de inclusão e 
exclusão apenas 12 artigos foram selecionados. A seguir será apresentado o detalhamento 
das etapas identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos artigos descritos no 
fluxograma prisma (figura1).  
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Estudos incluídos em síntese 
qualitativa (n= 5) 

 

Figura 1. Fluxograma PRISMA das etapas de seleção dos artigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Autores, 2022.
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As sumarizações dos artigos selecionados para este estudo encontram-se na tabela 1. 
 

Tabela de evidência. 
AUTOR/ANO AMOSTRA PROTOCOLO DE 

INTERVENÇÃO 
RESULTADOS 

 
ARLIANI, 
et al 2021 
15 

 
Amostra de 5 
atletas pós-
operatório de 
luxação de 
joelho. Atletas 
lesionados em 
campeonato 
Nacional com 
idade entre 29 a 
40 anos 
 
 
 
 
 
 
 

 

O paciente no 
início do P.O 
deve receber 
orientações sobre 
o uso de muletas 
e sustentação 
parcial de peso 
no membro 
lesionado, 
iniciando a 
sustentação 
parcial do peso 
também se dá 
início aos 
exercícios de 
cadeia cinética 
fechada com 
objetivo de 
facilitação de 
controle do 
quadríceps 
durante a marcha 
ajudando a evitar 
a hiperextensão 
do joelho, já os 
exercícios de 
movimentação 
devem ser 
iniciados de 
forma imediata.  

 
Conforme a evolução do 
tratamento foram 
inseridas técnicas de 
fortalecimento com 
aplicação do recurso de 
eletroestimulação como a 
estimulação elétrica 
funcional (FES), cujo 
objetivo é reduzir a 
hipotrofia muscular ou a 
depender da condição 
física do paciente 
utilizando exercícios 
isométricos. Foram 
realizados treino de 
marcha com muletas 
para a efetivação da 
descarga de peso com o 
membro acometido, 
objetivando a 
estimulação de 
receptores 
proprioceptivos e a 
ativação muscular, de 
forma lenta e gradual 
sem gerar esforço ao 
joelho excluindo a 
possibilidade de 
movimentos em flexão e 
valgo, evitando o risco de 
lesionar o joelho.  

 
MOORE, et 
al, 2017 16 

 
Atleta de 36 
anos pós-
operatório de 
luxação de 
joelho  

 
O programa de 
reabilitação 
proposto foi 
isometria de 
quadríceps, 
isometria para 
adutores e 
abdutores de 
quadril, 
alongamento dos 
músculos 
isquiotibiais, 

 
Paciente obteve 
resultados satisfatórios, 
com redução do quadro 
álgico, a redução do 
edema, ganho de 
amplitude de movimento 
e de força muscular. 
Estudos mostram que a 
adesão ao o tratamento 
fisioterápico 
precocemente, permite 
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adutores e 
abdutores de 
quadril, 
mobilização 
articular e 
mobilização 
patelar. Também 
foram realizados 
Exercícios ativo-
livre de 
bombeamento da 
articulação do 
tornozelo 
Massagem de 
fundo de saco, 
liberação de 
retináculos 
Ultrassom pulsado 
(3 MHz), 
drenagem com 
corrente 
galvânica, 
drenagem linfática 
manual na 
articulação do 
joelho. 

adquirir melhores 
ganhos funcionais. 
Desta maneira, podemos 
verificar que o programa 
de reabilitação foi eficaz 
para o tratamento do 
paciente com lesão de 
ligamento cruzado 
anterior, aprimorando a 
função do paciente e 
reduzindo a sua 
incapacidade. 

 
Astur DC, et 
al, 2017 17 

 
Atleta 21 anos 
pós-operatório 
de luxação de 
joelho  

 
Iniciou tratamento 
no 20º dia de 
pós-operatório, 
apresentando 
edema, joelho 
flexo (com déficit 
de amplitude 
para extensão) e 
hipotrofia 
muscular no 
membro 
lesionado (ML) 
comparado ao 
membro não 
lesionado (MNL). 
Deambulava com 
muletas sem 
descarregar peso 
sobre o ML. Os 
atendimentos 
foram realizados 
por 
extensionistas da 

 
O atleta teve alta 
fisioterápica em janeiro 
de 2017, sem queixas 
álgicas ou edema e com 
amplitude normal de 
joelho, marcha adequada 
e estabilidade 
semelhante em ambos os 
membros.  Oito meses 
após a alta, foram 
reavaliadas a força 
(déficit de 5% e 7% para 
extensão e flexão de 
joelho, respectivamente, 
no ML) e a estabilidade 
(déficit de 33% no MNL, 
indicando que o ML se 
encontra mais estável), 
mostrando valores 
satisfatório.  
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Liga de 
Fisioterapia 
Esportiva (LIFE) 
duas vezes por 
semana durante 
sete meses, num 
total de 30 
atendimentos. O 
tratamento 
consistiu em 
terapia manual, 
fortalecimento de 
membros 
inferiores (MMII), 
treinos de 
estabilidade e de 
gestos 
específicos do 
esporte. Parceria: 
Instituto de 
Educação Física 
e Esportes 
(IEFES) da 
Universidade 
Federal do 
Ceará. 

Garner JP, et 
al, 2018 18 

Amostra de 10 
atletas pós-
operatório de 
luxação de 
joelho. Atletas 
lesionados em 
campeonato 
Nacional com 
idade entre 20 
a 45 anos 

 

Foi realizada 
imobilização por 
cerca de 2 
semanas, 
seguida de 
reabilitação 
precoce com a 
recuperação da 
força e 
mobilidade pré-
lesão. Devido à 
possibilidade de 
lesões 
associadas 
como, ligamentar, 
osteocondral ou 
tendinosa.   

A reabilitação a longo 
prazo pode não ser tão 
favorável, necessitando 
de acompanhamento 
ambulatorial por tempo 
mais prolongado, em 
casos de tratamento 
conservador.  

Hernandez JA, 
et al, 2018 

Atleta 25 anos 
pós-operatório 
de luxação de 
joelho 

tratamento 
cirúrgico, durante 
o qual foi 
possível 
reproduzir a 
subluxação 
mesmo após a 

Após esse procedimento, 
verificou-se não haver 
mais o sobressalto do 
tendão. Não foi utilizado 
nenhum tipo de 
imobilização e a carga foi 
permitida no pós-
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anestesia, 
quando se fazia 
flexão acima de 
80 graus com a 
perna em rotação 
interna. 
Visualizou-se que 
a inserção do 
bíceps era 
normal; porém, 
durante a flexão 
o tendão, luxava 
sobre a cabeça 
da fíbula. Foi 
realizada 
osteoplastia da 
cabeça da fíbula, 
retirando-se parte 
de sua região 
lateral 

operatório imediato. O 
paciente evoluiu bem e, 
após 15 dias, retornou 
gradativamente à 
atividade normal, 
atingindo nível 
competitivo em dois 
meses e totalmente 
assintomático. 

 
 

DISCUSSÃO 

 

A revisão da literatura mostra 5 casos descritos (15-19) de luxação de joelho de 
atletas de Jiu-Jitsu, dentre elas, várias teorias são propostas para explicar a reabilitação no 
pós-operatório de luxação de joelho. As evidências encontradas nesta revisão atestam que 
a intervenção fisioterapêutica, por meio da reabilitação no pós-operatório na luxação de 
joelho em atletas de Jiu-Jitsu, pode melhorar a funcionalidade do joelho. A indicação de 
tratamento é individualizada e tem muitas variáveis, por tanto nas instabilidades do joelho, 
estabelecemos condutas dependendo de vários fatores, entre ela a idade do atleta tem 
uma importância relativa na conduta a serem adotada. 15 Em relação à amostra incluída na 
tabela, os estudos que foram mencionadas as idades dos atletas demonstram um 
panorama que o jiu-jítsu tem características das lesões que seus praticantes sofrem 
durante e após o treinamento ou competição, são comuns as lesões de luxações de joelho.  
Os mesmos autores, entretanto, não estimam a freqüência em que tais lesões ocorrem. 
São encontrados mais comumente na literatura, trabalhos que apontam uma alta 
freqüência de lesões em praticantes de Jiu-Jitsu.  A maioria dos atletas com lesão está na 
faixa de idade em nível de competição, nesta revisão os indivíduos apresentam idade entre 
20 e 45 anos, com predominância do sexo masculino e com etiologia frequentemente 
relacionada a trauma. (16-17) Vários protocolos foram utilizados para reabilitação utilizadas 
para classificação da amostra e reabilitação pós operatorio, apresentam valores abaixo do 
previsto.  Diante de perfis clínicos complexos, que incluem, além da atenção global à 
função musculoesquelética, cuidados com a função muscular as intervenções por meio de 
estímulos elétricos em atletas que querem voltar o mais breve possivel a competir são 
classicamente conhecidas no arsenal de competências do profissional de fisioterapia. Em 
relação aos efeitos dos protocolos analisados constatou-se que foram utilizadas 
modulações de eletroestimulação em alguns estudos e com eficácia no tratamento. Alguns 
estudos mostram a importancia da reabilitação logo após a cirurcia para preservar a 
funcionalidade do membro acometido. O tempo de intervenção pode variar conforme o 
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desempenho muscular de cada atleta, sendo indispensável à avaliação e a reavaliação a 
cada nova evolução. (18-19) Nesse sentindo, existem propostas de intervenção e 
acompanhamento no período de até 6 meses, neste acompanhamento, verifica-se, além 
de melhores níveis nas variáveis de função muscular, como edema e com amplitude 
normal de joelho, marcha adequada e estabilidade semelhante em ambos os membros. 
Para a voltar a competir, a musculatura deve está forte e equilibrada, não havendo um 
desequilibrio muscualr maior do que 10% em relação ao membro não acometido. O atleta 
precisa estar confortavel para realizar todos os gestos exigidos pela luta. Os testes de 
agilidades e muito importante na fase de reabilitação, pois devem apresentar resultados 
semelhantes entre os dois membros. A fase inicial da reabilitação, onde a cicratização e 
controle da dor, através de ferramentas como laser e o ultrassom, são aplicadas. Neste 
período também é iniciado a ativação muscular, mantendo a movimentação do arco de 
movimento das articulações e controle de edema. Haverá grande ansiedade em ganho 
rápido de performance, contudo as alterações estruturais e metabolicas devem ser 
trabalhadas lentamente para que não haja sobrecarga. Aumento de volume e intensidade 
do treino é controlados e graduais. O ideal que o fisioterapeuta acompanhe o treinamento 
para que, gradualmente se possa aumentar o ritmo do atleta. 19  

Alguns autores perceberam uma relação entre o nível de competitividade e a 
frequência de lesões, e foi notado que os atletas com esportes mais competitivos 
apresentavam maior número de lesões. Assim, com uma maior exposição ao risco, obtêm-
se maiores danos aos competidores. A reabilitação dos atletas busca um equilíbrio de suas 
capacidades físicas em um tempo mais curto, embora a falha desse retorno ao esporte 
implique em dor articular, desconforto generalizado expressado por insônia e inquietação, 
além de menor rendimento esportivo por tempo mais prolongado. 20 O tempo de prática é 
um fator de risco importante para a ocorrência dessas lesões. As atividades que exija 
impacto proporcionam um desgaste articular precoce, favorecendo o surgimento de lesões 
degenerativas em um intervalo de tempo mais curto. Vários autores perceberam que os 
praticantes do BJJ com maior tempo de prática e graduações mais elevadas apresentavam 
danos com mais frequência, talvez por estarem mais vulneráveis a traumas e lesões 
crônicas por um intervalo de tempo maior. Grande parte dessas lesões foi por luxações 
durante o treinamento. Além disso, patologias como lesões de ligamento cruzado anterior, 
ou instabilidade femoropatelar são frequentes no jiu-jitsu. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 

Embora todos os artigos encontrados de revisão sistemática foquem o mesmo 
objetivo de dar ao paciente as mesmas capacidades funcionais comparativamente ao 
membro não operado, neste estudo podemos concluir que as opções de tratamento são 
numerosas com relação às condutas fisioterápicas e os conhecimentos sobre patologias 
do joelho sofreram grande avanço e por consequência vários estudos ainda vêm sendo 
desenvolvidos. O jiu-jítsu, embora conte com a aplicação de golpes de estrangulamento, 
lesa mais freqüentemente articulações de membros inferiores com luxações de joelho nos 
quais a força aplicada pelo atleta durante o golpe é interrompida com a desistência do 
oponente, por estímulo doloroso. Durante o estrangulamento, entretanto, o mecanismo de 
desistência da luta não ocorre devido à dor, mas por sufocamento do oponente.  

Portanto, cada atleta reagirá de uma forma ao tratamento e cabe ao fisioterapeuta 
ter as informações certas de cada paciente para que possa tratá-los de maneira individual 
e personalizada. Vale ressaltar que o fato do atleta se sentor condições de retornar ao 
esporte, não deve ter peso maior do que dados na nossa tomada de decisão. Afinal, 
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muitos estarão loucos para voltar a competir após seis meses de operação. É necessário o 
estudo contínuo em atletas do jiu-jítsu brasileiro, para o melhor entendimento das lesões 
sofridas e suas possíveis consequências.   
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