
Artroscopia do  

joelho 

O QUE É? 

 Técnica pouco invasiva que permite  

explorar ou tratar o interior da articulação 

do joelho.  

 Geralmente tem poucas complicações 

bem como um curto período de recupe-

ração. 

 Usada em situações como: rutura do  

menisco e ligamentos e sinovites do joelho. 
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EM QUE CONSISTE A CIRURGIA? 

É introduzido um aparelho ótico na articulação 

do joelho, normalmente através de 2 pequenos  

orifícios. A cavidade articular é distendida 

(usando  soro fisiológico) permitindo a observa-

ção da articulação através de uma  câmara 

existente no aparelho. 

 

TIPO DE ANESTESIA 

Pode ser anestesia geral ou BSA (picada nas 

costas), de acordo com o médico anestesista. 

 

PÓS-OPERATÓRIO 

Alimentação:  

 Não requer nenhum cuidado especial.  

 Recomenda-se apenas uma maior ingestão 

de líquidos, nomeadamente de água, caso 

tenha feito BSA picada nas costas). 

Medicação: 

 Deverá cumprir a prescrição médica. 

Atividade Física: 

 Irá necessitar de canadianas. Será o  médi-

co a decidir quando as deve deixar. Geral-

mente  faz  logo carga sobre a  perna operada. 

 Aguarde que o médico lhe diga quando  

pode conduzir. Normalmente poderá fazê-lo  

duas a três semanas após a cirurgia. 

 Pode exercitar o joelho durante várias  

semanas após a cirurgia. 

Flexão/extensão do joelho 

 Deitado, com as pernas esticadas ,dobre a 

perna em direção à barriga. Retorne  

lentamente até à posição inicial (esticada). 

 Repita entre 15 e 30 vezes, desde que não 

tenha dor. 

 

 

 

 

 

 

Flexão resistida do pé:  

 Sentado, coloque um lençol/toalha na ponta 

do pé. Puxe a ponta do pé para cima,  

depois deixe o pé voltar lentamente à  

posição inicial. 

 Repita entre 8 a 12 vezes, desde que não  

tenha dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimento do quadricípite 

 Deitado, com um rolo sob o joelho. Contraia 

o musculo da coxa e perna de forma a esti-

car o joelho e puxar a ponta do pé para si. 

 Repita entre 8 - 12 vezes, desde que não tenha dor 

 Estes exercícios ajudam a fortalecer os 

músculos e a restaurar o movimento.  

Complicações frequentes 

 Dor: deve tomar a medicação prescrita 

 Hematoma/ Edema (inchaço) local: deve apli-

car gelo durante 15 min. e 2 a 3 vezes ao dia 

 Coágulos de sangue  

 Infeção 

 Edema da perna (inchaço) 

 

 

PENSO 

 Evitar molhar o penso. 

 Os pontos são retirados ao 15º dia. 

 O penso será feito na Consulta Externa do 

Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar,  

segundo as recomendações da enfermeira de 

serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO APROXIMADO DE  
BAIXA MÉDICA 

Aproximadamente 4 semanas. Se tiver uma ati-

vidade mais leve poderá iniciá-la ao fim de  

1 mês. 

 

 

A MOTIVAÇÃO DO UTENTE É MUITO  
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