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Na articulação do joelho, uma das principais lesões que ocorre é a lesão no Ligamento
cruzado anterior (LCA), que acomete principalmente em adultos e jovens esportistas. A lesão
do LCA ocorre quando há uma torção no joelho, na maioria dos casos ocorre em movimentos
onde o pé fica fixo no chão e ocorre uma mudança brusca de direção, que pode levar a uma
ruptura parcial ou até mesmo total do ligamento. Essa revisão tem como objetivo descrever o
efeito do treinamento resistido em indivíduos com lesão no LCA. Foi realizada uma revisão
sistemática nas bases de dados do GOOGLE ACADEMICO, PUBMED como termo de
procura das palavras Musculação, LCA e Reabilitação. É comum que os pacientes percam
força no membro inferior devido a atrofia muscular. A fraqueza nos músculos extensores do
joelho e flexores do joelho se dá nas primeiras 12 semanas após a cirurgia, gerando um
declínio na função dos membros inferiores. Por isso, o programa de exercícios físicos pós
cirúrgicos tem como foco aumento da força e funcionalidade do membro inferior, a fim de
reverter o catabolismo induzido pela imobilização. No estudo realizado por Hughes et al
(2019) s autores compararam a eficácia do treinamento resistido tradicional (TRT) versus o
treinamento resistido com oclusão de fluxo sanguíneo (TR-OFS) em 28 pacientes que
realizaram cirurgia de LCA. Os pacientes treinaram durante 8 semanas, 2x por semana,
totalizando 16 sessões de exercício, com um descanso de 78 horas entre os treinos. Os
pacientes que realizaram o TRT seguiram um protocolo de reabilitação a 10 repetições 70%
de repetição máxima (1RM) e os pacientes do grupo TR-OFS realizaram 10 repetições a 30%
de (1RM), de exercícios unilaterais para membros inferiores. Ao final de 8 semanas de
treinamentos foi observado um aumento na espessura muscular (hipertrofia) e na força
muscular semelhante entre os grupos, indicando que os dois protocolos de exercício são
eficazes em aumentar a força e a hipertrofia. Em relação a funcionalidade. Contudo, quando
avaliada a função físicas, o TR-OFS obteve um resultado significativamente maior quando
comparado ao TRT. A dor diminuiu sem grandes diferenças entre os grupos, a dor précirurgia era 0,43 e pós-cirurgia 0,3. Em conclusão, o TR-OFS melhora a hipertrofia e a força
muscular e os níveis de dor de forma igual ao TRT, contudo, considerando os maiores
aumentos de funcionalidade no TR-OF este tipo de treinamento parece ser mais apropriado à
pacientes após cirurgia de LCA.
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