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Resumo 

 O complexo ligamentar colateral interno do joelho implementa um primeiro passo na prevenção do valgo e rotação 
externa da tíbia. também se tem provado o seu papel na prevenção da translação anterior da tíbia em joelhos com alterações do 
ligamento cruzado anterior (LCA). Este entendimento é essencial para um melhor exame objetivo, acompanhamento 
complementar em radiologia ou ultrassonografia, diagnóstico e subsequente atitude terapêutica. 

 Temos presente um caso clínico de um homem da marcha com lesão grau II do LCI com opção para tratamento 
conservador. Inicialmente, em meio hospitalar optaram por 3 semanas de imobilização e aplicamos depois 3 sessões ecoguiadas 
de ozonoterapia (uma por semana) na concentração de 5 µg/ml, no tempo inicial (T1), uma semana após (T2) , 2 semanas após 
(T3) e avaliação final 3 semanas após (T4). Antes de cada aplicação procedemos aos registos das mobilidades articulares, dor, 
posturografia dinâmica computorizada e atenção especial à evolução estrutural em ultrassonografia e elastografia. Foi notório o 
incremento das amplitudes articulares, estabilidade articular, diminuição da dor e recuperação do colagénio intratissular. Ozono 
em pequenas quantidades atua como estimulador do sistema anti-oxidante, induz importantes efeitos biológicos, necessitando de 
mais estudos científicos credíveis para melhor entender como funciona, a sua toxicidade, aplicações  clínicas e contra-indicações. 
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Summary 

 The medial collateral ligament (MCL) complex of the knee is the primary restraint to preventing valgus opening and 
external rotation of the tibia. Has also been demonstrated to play an important secondary role in preventing anterior translation 
of the tibia in knees with anterior cruciate ligament (ACL) deficiency. A thorough understanding of the MCL complex is essential for 
accurate history-taking, clinical examination, radiographic or ultrassonography examination, diagnosis and subsequent treatment 
of ligamentous injuries of the knee. 

 We have a clinical case from man walker with MCL isolated grade II injury treated nonoperatively. In hospital, casting 
immobilization 3 weeks and we choose 3 ozonotherapy sessions (one for week) ultrasound guided, in concentration 5 µg/ml, in 
initial time (T1), one week after (T2), 2 weeks after (T3) and final evaluation 3 weeks after (T4). Before each session the 
assessment includes range of motion, control pain, computotized dynamic psturography,  enphasis for structural  recovery to 
include ultrassonography with elastography. It was important the increase of range of motion and joint stability, decrease of 
subjective pain and recovery collagen in ligament tissue. Ozone in a small enough dose it acts to stimulate the anti-oxidant 
systems and exert the biological induction effects and it's necessary naturally other serious scientific studies  for better understand 
how does ozone work, toxicity, clinical applications and countra-indications..      
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Complexo ligamentar do joelho 

 A estabilidade articular do joelho encontra-se na dependência de um importante e 
potente complexo ligamentar composto pelos ligamentos cruzados - ligamento cruzado 
anterior (LCA) e ligamento cruzado posterior (LCP) - e pelos ligamentos colaterais - ligamento 



colateral interno (LCI) e ligamento colateral externo (LCE). Os ligamentos colaterais reforçam a 
cápsula articular em ambos os lados e asseguram a estabilidade lateral do joelho em extensão. 

 O LCI estende-se desde o côndilo femural interno (inserção superior desde a face 
postero-superior da superfície cutânea) até à extremidade superior da tíbia (inserção postero-
inferior ao ponto de inserção do tendão conjunto da pata de ganso), sendo o seu feixe 
superficial composto pelas fibras anteriores, distintas da cápsula articular, e as fibras 
posteriores, em continuidade com as anteriores,  são mais profundas com a respetiva cápsula. 
O LCE estende-se desde o côndilo femural externo até à cabeça do perónio, na zona de 
inserção do bicípite femural, isolado da cápsula articular e separado da face periférica do 
menisco externo pelo trajeto do poplíteo, oblíquo em baixo e posterior. A sua direção cruza-se 
espacialmente com a do LCI. 

 Os ligamentos colaterais do joelho permanecem em tensão em extensão e laxos em 
flexão. A posição a 30º de flexão, a que frena os ligamentos colaterais, é a escolhida para 
imobilização pós sutura dos mesmos. Como o joelho está sujeito a esforços laterais relevantes 
a estrutura das extremidades ósseas traduzem o reflexo destas tensões mecânicas, 
apresentando por isso trabéculas ósseas que materializam as linhas de força mecânica. 

 Face à inclinação do eixo femural, em baixo e externamente, a força aplicada sobre a 
extremidade superior de tíbia, que não é absolutamente vertical, decompõe-se em 
componentes de forças vertical e transversal dirigidas horizontalmente para fora. Esta 
componente de força, puxando a articulação externamente, tende a exagerar o valgismo, 
começando a abrir a sua interlinha interna. É o sistema ligamentar interno que se opõe 
normalmente a tal luxação. Portanto, quanto mais acentuado for o valgismo do joelho mais ele 
solicita o sistema ligamentar interno, acentuando-o. 

 Durante a marcha e corrida o joelho está continuamente a ser solicitado por esforços 
laterais e em certos casos o corpo fica em desequilíbrio interno sobre o joelho em carga, 
aumentando o valgismo fisiológico e o LCI pode ser lesado. Um movimento de lateralização 
externa, ou em valgo, pode acarretar uma rotura associada do LCI; um de lateralização interna, 
ou em varo, pode traduzir uma lesão associada do LCE. Entorse grave no joelho compromete 
quase que inevitavelmente a sua estabilidade articular. 

 O LCI é um dos ligamentos mais importantes do joelho e é o principal estabilizador do 
compartimento interno desta articulação, evitando as aberturas em valgo. Composto por dois 
feixes, superficial e profundo, estes podem-se lesionar isolada ou concomitantemente. 
Representa um complexo  ligamentar que, em conjunto com a cápsula articula,r promove a 
estabilização passiva do compartimento interno do joelho, formado por três feixes: o 
profundo, o superficial e o oblíquo, que se inserem proximalmente ao condilo interno do 
fámur e distalmente e cerca de sete a dez centímetros abaixo da linha articular. É o ligamento 
mais frequentemente lesado na patologia do joelho e normalmente ocasionado por 
mecanismo traumático em valgo, quando o joelho está fletido, associado ou não a rotação 
interna e muitas vezes associado a outras lesões como do LCA, menisco interno, condropatia 
da rótula ou do côndilo femural. 



 Conforme o compromisso da integridade estrutural, as lesões do LCI podem-se de um 
modo geral dividir em três graus: GrauI - dor no compartimento interno com simples 
estiramento do ligamento e eventual rotura de poucas fibras ligamentares,  sem compromisso 
da sua efetividade; Grau II -  dor mais relevante no compartimento interno com rotura parcial 
e perda relativa da sua função; Grau III - rotura total com perda completa da função da 
restrição passiva 

 

Ultrassonografia e Elastografia 

 A ecografia diagnóstica baseia-se na obtenção de imagens do corpo humano a partir 
dos ultrassons (frequências superiores às audíveis - > 20 KHz) que se refletem nos tecidos, 
após incidência sobre os mesmos de ondas de ultrassons normalmente entre 2 e 20 MHz. 
Permite o estudo dos tecidos do corpo humano de forma inócua e não invasiva. O som 
transmite-se através da matéria a diferentes velocidades em função do tipo da estrutura com a 
qual interatua. Quando troca de velocidade sofre fenómenos de refração e reflexão, como 
qualquer outra onda. O som refletido pela interface tissular indica a sua posição e uma análise 
trabalhado mediante software destas ondas de reflexão permite criar uma imagem. Portanto, 
tais ondas de ultrassons são emitidas através de uma fonte de cristais piezoelétricos que ficam 
em contacto com a pele (sonda) e recebem os ecos gerados. Quanto maior a frequência, maior 
a resolução e precisão na visualização de estruturas superficiais. 

  Está comprovado cientificamente que as patologias levam a uma alteração da 
estrutura normal dos tecidos causando endurecimento e alterações na sua elasticidade.  A 
avaliação e visualização da elasticidade dos tecidos proporciona à classe médica  informação 
potencialmente importante que pode ser utilizada como complemento  do diagnóstico em 
ultrassonografia. A elastografia é uma técnica daí emergente que possibilita avaliação em 
tempo real e a cores da elasticidade dos tecidos, possibilitando uma melhor localização  e 
delimitação das lesões. Compara-se radiofrequência de ondas ultrassónicas obtidas antes e 
depois de simples compressão por intermédio de sonda ecográfica convencional usando 
técnica de mão livre. A sonda faz parte integrante do equipamento e é capaz de transmitir 
informação por imagem sonoelastográfica. Aplica-se pouca compressão, exercida sobre a 
sonda, na área com interesse exploratório determinando uma deformação proporcional  entre 
a pressão e a deformação. Se exageramos na pressão, a informação já não nos é transmitida 
na proporção da pressão aplicada. A região a explorar é determinada pelo examinador  e deve 
incidir sobre áreas de lesão detetadas. 

 A elastografia é representada por um código de cores na dependência da amplitude de 
deformação. A escala de cores pode seguir dois sentidos desde azul, correspondendo a tecido 
mole muito elástico, até vermelho muito rígido ou vice-versa (Fig.1). No nosso sistema de 
trabalho ecógrafo Siemens Acuson S2000, sonda multifrequências 7-18Hz, utilizamos o 
primeiro sentido de cores. Esta técnica de ultrassonografia de segunda geração  conta com 
múltiplos estudos publicados em variadas aplicações como a mama, tiróide, próstata, 
musculoesquelética, pele, fígado  e pâncreas (por endoscopia). Corresponde à mudança das 
características ultrassonográficas e da forma da onda de radiofrequência, após compressão 
dos tecidos. Tem a vantagem de não ser invasiva e de fácil execução. 



                                      

Fig.1 - O convencional Modo-B em ecografia é apresentado no lado esquerdo do monitor enquanto a observação 
colorida do elastograma é apresentado, em tempo real, do lado direito. Tal como já foi descrito, a compressão deve 
ser mínima e aplicada verticalmente, evitando os movimentos laterais e deve-se evitar compressão excessiva. A 
informação colhida em dinâmico tempo real em relação à compressão, pode ser gravada em video na memória 
interna do sistema ecográfico. Uma vantagem enorme na visualização elastográfica é que banimos todo artefacto 
de anisotropia, um dos mais importantes no condicionamento da ecografia no sistema musculoesquelético. No 
exemplo apresentado pode-se ver Modo-B convencional à esquerda com imagem ovalada, regular, hipoecogénica, 
correspondendo a um cisto de Baker; à direita na imagem elastográfica facilmente se verifica a correspondente  
estrutura ovalada em cor azul (tecido mole). 

 

 Desde a última década que a elastografia tem ganho atenção crescente por se tratar 
de um meio não invasivo capaz de estimar a elasticidade dos tecidos analisando os sinais de 
radiofrequência ecográfica. Em relação ao sistema musculoesquelético, embora já muito 
utilizado, ainda permanece muito campo por investigar e explorar. Em termos ecográficos a 
tendinopatia ou lesões ligamentares podem-se apresentar com espessamento difuso, áreas 
intratendinosas hipoecogénicas, diminuição da ecoestrutura fibrilar e/ou hipervascularização, 
pelo que em elastografia teremos representação colorida nas proporções da relação tecido 
mole/tecido rígido. De um modo geral a ecografia comum tem capacidade para delinear o 
diagnóstico de tendinopatia ou lesão ligamentar, no entanto, em relação a certas alterações 
patológicas (edema, hemorragia, degenerescência mucoide e roturas parciais) o modo-B pode 
apresentar imagens isoecogénicas. Nestas circunstâncias métodos de avaliação adicional são 
necessários para se conseguir pormenores de patologia tendinosa ou ligamentar, sendo que, 
em termos biomecânicos, lesões tendinosas ou ligamentares exibem alterações na sua textura 
e elasticidade . 

 Elastografia baseia-se no princípio de que distúrbios internos e externos ocasionam 
determinados deslizamentos em diferentes regiões dos tecidos moles. De modo corrente os 
sistemas existentes de elastografia apenas permitem avaliações de pressão vertical. Pode-se 
comparar sinais de radiofrequência ecográfica  pré o pós compressão. É um bom meio de 
observação para roturas tissulares, transmitido a sonda um impulso ecográfico inicial no 
sentido de aflorar o grau de intensidade obtendo-se assim parâmetros de referência para 
comparações posteriores. Na mesma sonda também podemos transmitir impulsos para 
produzir pequenos deslocamentos tissulares, cujas magnitudes podem ser medidas em função 
das forças aplicadas. Isto dá-nos a possibilidade de criar compressões no seio dos tecidos em 
zonas de impossível acesso com as mãos. 

 



Laximetria Dinâmica Automatizada  

  Desenvolveu-se em 2005 um novo sistema de avaliação da laxidez anteroposterior do 
joelho, o "GenouRob" (GNRB - Fig.2 A), um sistema de avaliação do joelho para testar 
translação antero-posterior e rotação medial (instabilidade rotacional) da tíbia, numa 
angulação de 20º de flexão, reproduzindo exatamente a posição para a execução do Teste de 
Lachman . Também se pode adaptar para avaliação da instabilidade do ligamento colateral 
interno (LCI). O paciente ou atleta fica repousado tranquilamente numa mesa de observações 
em decúbito dorsal (ou lateral no caso do LCI), com membros superiores pousados ao longo do 
corpo, os dois joelhos são testados, sendo o saudável (não suspeito a lesão) o primeiro a ser 
testado.  

 O membro inferior fica colocado sobre um suporte termo-rígido regulável a 0º de 
rotação que não coloca qualquer problema quanto à instalação de adultos com diferentes 
estaturas ou variações na posição. O joelho deve ser colocado de modo a que o vértice da 
rótula corresponda em projeção ortogonal ao bordo inferior do suporte da rótula, que 
implementa forças simétricas durante a execução do teste (controle de pressões). A linha 
articular é bem palpável e fica colocada entre o suporte da coxa, proximalmente, e o suporte 
da perna, distalmente. Um ativador elétrico (Linak, Nordborg, Denmark) com oferta de 
potência de 24 V emite lentamente (11 mm/seg.) cargas crescentes: 67, 89, 134, 150 ou 250 N 
no terço posterior e proximal da perna. Este cavalete linear, com oferta de potência a 24 V 
incrementa forças graduais, conforme estipulado pelo examinador. Um sensor de 
deslizamento (0,1 mm de precisão) regista o deslizamento relativo da tuberosidade anterior da 
tíbia em relação ao fémur. O registo obtido pelo sensor de deslizamento emite uma curva 
força-deslizamento cuja inclinação determina a elasticidade ligamentar. Estes valores são 
emitidos para PC onde ficheiros individuais permitem observar condições de avaliação 
(pressão aplicada sobre coxa, forças de impulso) e resultados (curvas de elasticidade 
ligamentar, diferenciais de laximetria lado-a-lado "side-to-side difference" em mm e a 
inclinação em µm/N). O dispositivo na sua totalidade funciona como um micro-calculador que 
orienta nos sentidos da consistência e precisão. No caso de se verificar atividade muscular nos 
isquiotibiais aparece sinal de alerta no monitor e o examinador pode captar ou rejeitar a 
gravação. Se não houver contexto nociceptivo, a pressão não provoca reação anormal nos 
isquiotibiais, caso contrário o teste não se efetuará.  

 Como já foi transcrito, um sensor de deslizamento com fiabilidade de 0,1 mm, 
garantida pela firma (FGP sensor, Global Headquarters, HamptonVA,US) regista o deslizamento 
anterior relativo da tuberosidade anterior da tíbia em relação ao fémur. O teste é efetuado em 
ambos os joelhos e os deslizamentos das tuberosidades anteriores das tíbias é comparado 
entre eles e apresentados no eixo dos X; no eixo dos Y as forças e a inclinação da curva (µm/N) 
determinam a elasticidade ligamentar do LCA do examinado. Todos os valores são compilados 
para computador remoto (como já apontado) disponibilizando-os para análise e interpretação 
clínica. Para o LCI apenas se introduzem ligeiras alterações na posição do paciente ou atleta, 
aqui em decúbito lateral para o lado da lesão e o suporte termo-rígido para a rótula passa a ser 
colocado na zona supracondiliana interna, o ativador elétrico fica colocado no terço superior 
da face externa da perna, ficando o sensor de deslizamento no prato tibial interno (Fig.2 B).  



 

                         

Fig.2 - Em A, à esquerda, apresentação do sistema GenouRob e posicionamento do joelho em flexão de 20º, 
semelhante ao Teste de Lachmann e em B, à direita, as ligeiras alterações de posicionamento do indivíduoo a ser 
testado e do sistema GenouRob. 

 

Ozono 

 De forma muito simples e sintética, ozono é um composto químico formado por três 
átomos de oxigénio (O3), altamente energético do oxigénio normal (O2), incolor e com um 
cheiro característico, descoberto em 1840 pelo químico alemão Friedrich Christian Schoenben 
(1799-1868). Pode ser utilizado com fins medicinais, mistura produzida por um gerador de 
ozono e tem propriedades altamente bactericidas, fungicidas e anti-virais e muito utilizado em 
problemas circulatórios e na revitalizaçã de funções orgânicas de modo geral. 

 A A ozonoterapia é um ato médico e deve ser executado com rigor científico e ao 
longo dos anos o aumento do conhecimento, ciência, experiência e investigação têm-no 
colocado como uma técnica com vantagens terapêuticas, bem relacionadas com o 
conhecimento das importantes funções do ozono intracelular em concentrações baixas. 

 A classe médica tem entendido a ação dos oxidantes (um dos mais agressivos é o  
peróxido de hidrogénio) sobre patologia degenerativa crónica e outras de carácter agudo, 
como SIDA por exemplo, tendo como causa primária danos celulares e tissulares. Infelizmente 
a opinião pública generalizada  enquadra ozono como sinónimo de poluição, sendo no entanto 
verdade que ozono é uma potente toxina respiratória, apesar de ser bacteriostático. Por outro 
lado toda a gente sabe, e aceita, que uma grande parte das patologias, agudas ou crónicas, são 
mediadas pelo stress, excessivo radical oxidante! Em doses baixas o ozono atua estimulando o 
sistema anti-oxidante baixando o stress oxidativo. 

 Oxigénio, como um átomo simples, é muito deficitário em eletrões, tornando-o assim 
instável e por isso pouco frequente na natureza. Contudo dois átomos de oxigénio podem-se 
jogar conjuntamente e esta combinação forma uma molécula estável: O2, a forma estável de 
oxigénio presente na atmosfera. Quando forças energéticas, como eletricidade ou luz 



ultravioleta, incidem sobre molécula de O2 os dois átomos separam-se temporariamente por 
uns nanosegundos e estes átomos de oxigénio altamente instáveis emparelham-se 
rapidamente para restituir moléculas de O2. Em pequena percentagem podem-se unir numa 
espécie de "ménage-à-trois", conhecido como ozono (O3) = molécula com três átomos de 
oxigénio. Este facto determina que a utilização do ozono seja rápida e não tempos mais tarde. 

 Ozono nos sistemas biológicos pode ter efeitos diferentes aos encontrados in vitro. Ali, 
rapidamente interatua na membrana dos aminoácidos e lipídeos dando origem a peróxidos. 
São exatamente estes vários peróxidos (conjuntamente conhecidos por ozónidos)que induzem 
efeitos biológicos encontrados na ozonoterapia. O potencial magnético da molécula bipolar 
previne formação de radical livre no meio aquático e com Ph < 8. Como um Ph a este nível 
nunca se encontra no corpo humano, a formação de radicais livres não ocorre nas aplicações 
clínicas com esta técnica. Eis uma enorme vantagem da ozonoterapia sobre terapias oxidativas 
como peróxido de hidrogénio e oxigénio hiperbárico, onde a formação de radicais livres é bem 
conhecida. 

 A indução dos efeitos do ozono são mediados pela oxidação intracelular dos NADH e 
FADH2 podendo os peróxidos facilmente penetrar nas membranas para enriquecerem as 
moléculas. portanto: ozono não forma radicais livres, ao contrário do oxigénio que pode. 
Ozono tem múltiplas indicações terapêuticas, como na patologia cardiovascular, diabetes, 
oncologia, infeções crónicas, doenças auto-imunes, alterações imunitárias, envelhecimento, 
dor e anemia. Em aplicação tópica ou injetado localmente em infeções ou micoses 
dermatológicas, cistite aguda e crónica, proctite, colite, ílio paralítico, osteoartrite do joelho e 
anca, alterações discais cervico-lombares, osteomielite, rotura da coifa dos rotadores, osteíte 
dentária aguda ou crónica. A injeção subcutânea de ozono pode ser utilizado com fins 
analgésicos, estéticos (celulite, gordura localizada, flacidez, escleroterapia de micro-varizes, 
rugas de expressão, alopécia, máculas cutâneas, cicatrizes hipertróficas, lipomas, dermatites e 
revitalização cutânea segmentar.  

 

METODOLOGIA  

 Vamos abordar um caso clínico em estudo transversal a evolução médica de R.P.S.M., 
atleta de marcha, raça caucasiana, nacionalidade portuguesa, sexo masculino, 52 anos de 
idade, com os seguintes dados antropométricos: estatura medida em centímetros através de 
haste metálica, graduada de meio em meio centímetro = 168 cm; peso medido em 
quilogramas, utilizando uma balança digital "SECA" colocada em plano horizontal e estável = 
72 Kg; Índice de Massa Corporal (IMC), dividindo o peso, em quilogramas, pelo quadrado da 
estatura, em metros = 15,22; Massa Gorda Corporal (MGC) calculada através do método das 
pregas cutâneas (bicipital, tricipital, subescapular e suprailíaca) servindo-nos de um 
lipocalibrador de pregas cutâneas "Harpender", sempre no hemicorpo direito, seguido dos 
cálculos pelos métodos Brozeck e Siri - protocolos de Durnin e Wormersley = 19,32% e massa 
muscular corporal (MMC) pelas fórmulas de Heymsfield) = 32,16%.  

 Vítima de queda ocasional após pequeno salto para transpor muro de pedra, em 
construção típica de montanha, com altura sensivelmente igual a 65 cm, da qual resultou 



entorse no joelho esquerdo, com todas as componentes típicas de processo inflamatório 
agudo. Diagnosticado em meio hospitalar lesão do LCI do joelho esquerdo e colocado em 
imobilização com ligadura Robert Jones com prescrição de  anti-inflamatórios, venotrópicos e 
analgésicos. um mês pós e retirada imobilização, realizou ressonância magnética nuclear que 
evidenciou rotura parcial do ligamento colateral interno 

 Apareceu na nossa consulta médica cerca de  quatro semanas após o evento 
traumático, com rigidez articular, atrofia da coxa esquerda de 2 cm aos 5 cm acima das bases 
das rótulas (vasto interno oblíquo) e 3,5 cm aos 15 cm acima das mesmas referências 
cutâneas, dor à flexão superior a 80º (graduada em 8 na Escala Visual Simples) e gaveta em 
valgo com similar contexto nociceptivo. Após várias hipóteses terapêuticas, foi acordado entre 
ambas as partes (médico e paciente), após bem esclarecidas as vantagens e eventuais riscos ou 
atrasos no programa de reabilitação, firmado em consentimento ético assinado em termo de 
concordância, administrar 3 sessões de ozonoterapia com a periodicidade de uma vez por 
semana (1ª sessão - T1, 2ª sessão - T2, 3ª sessão - T3). A reavaliação final, três semanas após - 
T4. 

 Antes da 1.ª sessão de ozonoterapia (T1), servindo-nos de um sistema MEDOZON 
Compact que produz uma mistura de oxigénio-ozono para uso medicinal permitindo 
concentrações ajustadas entre 2 e 80 µg/ml e fluxo regulado com 1,2 L/min. Também 
procedemos aos registos imagiológicos fornecidos por ultrassonografia musculoesquelética em 
aparelho de ultrassonografia SIEMENS Acuson S2000, em planos sucessivos longitudinal, 
transversal e elastografia, assim como  as amplitudes articulares obtidas por sistema eletrónico 
BIOVAL Serie 4000 que fornece dados angulares através de receptores cutâneos colocados nos 
segmentos corporais interessados à articulação, peritindo o seu software integrá-los e 
assegurar visualização  imediata em escala numérica e gráfica, podendo fazer comparações 
face à articulação contralateral ou entre testes sucessivos.  

 Seguidamente administrou-se ozono, após rigoroso cuidado de assépsia, no seio do 
ligamento colateral interno (zonas interessadas), sob controle ecográfico, em 3 micro-doses de 
5 ml de ozono cada, intratissulares na concentração de 10 µg/ml, recolhidos em seringa de 20 
ml  e administrados através de agulha Nipro 27G  (seta azul na Fig.3) 

 

           

Fig.3 - A figura apresenta em A (à esquerda) o momento de entrada da agulha Nipro 27G no seio do LCI  sob 
orientação ecográfica (seta azul) e em B (à direita) imagem da entrada do ozono no terço médio do LCI.     



 Após efeitos cutâneos sob pressões manuais loco-regionais e mobilização articular 
passiva, em primeira fase, seguida de ativa assistida, colocou-se no ponto de entrada da agulha 
um penso esterilizado Medipor e aplicação de gelo local. As segunda (T2) e terceira (T3) 
sessões foram alvo de metodologia semelhante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para avaliação dos resultados obtidos nas terapêutica e metodologia programadas 
para o caso clínico em questão, disciplinamos orientação percorrendo as evoluções face ao 
contexto nociceptivo, amplitudes articulares, imagens de ultrassonografia e elastografia. 

 Em relação à dor, na Escala Visual Simples (EVS) na qual 0 (zero) corresponde a 
ausência de dor e 10 (dez) a dor insuportável, evoluiu bem e de modo progressivo, variando de 
um valor numérico de 8 em T1 até 1 em T4 (Quadro I), correspondendo a melhoria 
sintomática, especialmente relevante entre os tempos T1 e T2 com uma diminuição de 50% 
nessa quantificação. 

 

 T1 T2 T3 T4 
DOR 8 4 3 1 

 

QUADRO I - Avaliação numérica correspondente à evolução do contexto nociceptivo verificado através da Escala 
Visual Simples nos tempos T1 (1ª sessão), T2 (2ª sessão), T3 (3ª sessão) e T4 observação final, quatro semanas após 
T3. 

  

 As amplitudes articulares do joelho, nas vertentes flexão e extensão, também 
seguiram incrementos nos  ganhos de mobilidade ativa, linear e sucessiva na flexão mas muito 
musculados na extensão, praticamente quase total no tempo T2 (QUADRO II). 

 T1 T2 T3 T4 
FLEXÃO 80 90 110 125 
EXTENSÃO            - 20              - 5                 0                         0 
 

QUADRO II - Avaliação numérica, em graus, correspondente à evolução das amplitudes articulares face à extensão e 
flexão do joelho esquerdo  observadas pelo sistema BIOVAL Série 4000  com colocação de  receptores cutâneos aos 
20 centímetros  acima da interlinha articular na face externa da coxa esquerda e aos  30 centímetros abaixo da refe- 
rida interlinha articular na face externa da perna esquerda, nos tempos  T1 (1ª sessão), T2 (2^sessão), T3 (3ª sessão) 
e T4 observação final, quatro semanas após. 

 

 Em LDA a interpretação focaliza-se na evolução das curvas força/translação da perna 
em relação à coxa, tendo em atenção que a curva representada pela cor verde corresponde ao 
membro direito são - "Right Healthy"  e a curva vermelha ao membro esquerdo lesionado - 
"Left Pathological". A Fig.4 A (à esquerda) regista grande diferenciação, afastamento, gaveta 



em valgo em T1, a Fig.4 B (ao centro) uma aproximação dessa diferenciação em T2 e quase 
paralelas na Fig.4 C (à direita), correspondendo a um incremento substancial da estabilização 
articular, especialmente no compartimento interno, no caso em análise. 

 

            

                       A                                                      B                                                    C 

Fig.4 - Representação gráfica das curvas de diferenciação, afastamento, translação da perna esquerda no sentido 
medial face à coxa, no GenouRob. A curva verde corresponde ao membro são "Right Healthy" e a vermalha ao 
patológico "Left Pathological" com aproximação evolutiva entre a 1ª observação - T1 (A à esquerda), a 2ª - T2 (ao 
centro B) e T3 (à direita C). 

 

 A interpretação imagiológica clarifica de modo elaborado a evolução morfológico-
estrutural da componente ligamentar nas avaliações sucessivas para os tempos determinados, 
tendo-se observado uma diminuição do espessamento, da modificação de hipoecogenicidade 
para hiperecogenicidade e incremento da componente estrutural colagénica (elastografia). A 
Fig.5, oferece uma visão global desta evolução apresentando-se na coluna da esquerda, 
designada por A as imagens em ultrassonografia em corte longitudinal do LCI em T1 (UL1) com 
grande espessamento, hipoecogenicidade, especialmente nos seus terços proximal (seta azul) 
e médio (seta amarela); T2 (UL2) com muito menos espessamento e já com 
hiperecogenicidade no seu terço proximal (seta azul), mantendo hipoecogenicidade do terço 
médio (seta amarela); T3 (UL3) ainda muito menos espessado e com hiperecogenicidade em 
toda a extensão (setas azul e amarela). A segunda coluna da esquerda para a direita, designada 
por B apresenta imagens de ultrassonografia em cortes transversais correspondentes a T1 
(UT1), T2 (UT2) e T3 (UT3) que confirmam estes aumentos de hiperecogenicidade progressiva, 
para os mesmos tempos. A terceira coluna, no mesmo sentido da esquerda para a direita, 
designada por C, evidencia imagens de elastografia em T1 (EL1) com quase plenitude da área 
de distribuição em tonalidade azulada e verde (seta verde), correspondendo a tecido de baixa 
densidade (pouco colagénio e riqueza edematosa, infiltrados intersticiais, hipervascularização, 
etc); em T2 (EL2) pode-se certificar o incremento de fina rede de malha microfilamentar, cor 
vermelha (mais rico em densidade tissular, significando existência já de ténue infiltrado  
colagénico - seta verde); e em T3 (EL3) para além da diminuição do espessamento, aprecia-se 
uma estrutura ligamentar bem delineada, regular, assumindo o contorno figurativo do 
característico "bico de papagaio" quase totalmente vermelho (setas verdes), faltando apenas 
ligeiro halo de cor verde na zona central do ligamento, a que corresponde praticamente um 
preenchimento colagénico de alta riqueza estrutural. E finalmente, a coluna da direita, 
designada por D, apresenta as imagens em elastografia de planos transversais corespondentes 



aos mesmos tempos, T1 (ET1), T2 (ET2) e T3 (ET3) colmatando também evolução de tecido 
mais denso intra e peri-lesional. 

 

           

 Fig. 5 - Representação imagiológica em ultrassonografia e elastografia da evolução estrutural pós administração de 
ozonoterapia na rotura parcial do LCI do joelho esquerdo. Na coluna A imagens de cortes longitudinais em T1 (UL1 
inicialmente, com grande espessamento e hipoecogenicidade - seta amarela), T2 (UL2 diminuição do espessamento 
e áreas de hiperecogenicidade -seta azul - mescladas com áreas de hipoecogenicidade inicial - seta amarela), e T3 
(UL3 estrutura quase normal com hiperecogenicidade - seta azul - e muito pouca hipoecogenicidade - seta amarela). 
A coluna B segue a mesma evolução mas em cortes transversais. A coluna C evidencia a evolução em elastografia 
notando-se em T1 (EL1 muita área em azul e verde -seta verde - significando muito tecido mole), T2 (EL2 já com 
bastantes pequenas zonas fibrilares vermelhas - seta verde - por recolocação de colagénio intersticial) e T3 (EL3 
com reparação quase completa da dureza ligamentar traduzida no preenchimento  colagénico, áreas vermalhas, 
acompanhando o design e contorno correspondentes ao ligamento - setas verdes). Na coluna C as mesmas 
observações em cortes transversais. 

       

CONCLUSÃO 

 Em toda atividade física (recreativa/lúdica, como a marcha simples e descontraída, 
laboral e desportiva) a estabilidade articular polissegmentar representa razão estrutural e 
funcionalidade musculada e de importância relevante na prevenção de lesões no sistema 
locomotor. No joelho em particular, o complexo ligamentar constituído principalmente pelos 
ligamentos cruzados anterior e posterior e os colaterais interno e externo, englobam parte de 
um bloco estabilizador que interessa preservar e fortalecer. Qualquer falência (parcial ou total) 
de um deles, associada ou não a outros, reveste défice na capacidade funcional necessitando 
de cuidados médicos e de reabilitação. 



 No caso clínico observado em concreto, estando perante uma lesão parcial, quase 
completa, do LCI do joelho esquerdo, tendo como primeiras medidas terapêuticas a prescrição 
de anti-inflamatórios não-esteróides, analgésico e imobilização Robert Jones durante quatro 
semanas e como sequência toda a componente da patologia da imobilidade e instabilidade 
marcada em valgo, decidiu-se administrar 3 sessões de ozonoterapia, uma vez por semana, 
controlando a evolução clínica e imagiológica com ultrassonografia e elastografia. No 
apontamento objetivo notou-se avanço significativo no contexto nociceptivo, incrementos das 
amplitudes articulares, estabilidade articular, proprioceptividade e recolocação progressiva na 
atividade precedente à lesão. Em termos imagiológicos assistimos a uma boa capacidade 
regenerativa estrutural também expressa na rede proliferativa colagénica e no incremento da 
dureza tissular intraligamentar, bem necessárias à reorganização estrutural. 

 Do exposto, parece que, neste caso clínico concreto, atendendo a que o resultado 
clínico obtido com ozonoterapia foi muito satisfatório em todas as vertentes sob análise, a 
ozonoterapia pode estimular outros estudos complementares e mais sofisticados de modo a 
fornecer confiança e apresentar-se, com direito próprio, como uma boa prática médica em 
situações patológicas bem triadas e orientadas. 
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