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INTRODUÇÃO: No esporte, a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) é uma lesão frequente, e muitos indivíduos que sofrem esta lesão optam pela cirurgia de reconstrução

do LCA com o propósito de retornar a atividade esportiva. Embora a recuperação da estabilidade mecânica possa ser alcançada com a cirurgia, esta não garante o retorno do

indivíduo ao esporte. OBJETIVOS: Descrever o perfil físico e funcional pré-operatório de pacientes que serão submetidos à cirurgia de reconstrução do LCA do joelho no

município de Divinópolis, MG. METODOLOGIA: Foram incluídos pacientes que assinaram o TCLE, com idade entre 18 e 59 anos, lesão unilateral primária do LCA confirmada por

ressonância magnética, sem história de cirurgia ou lesão prévia nos joelhos e que praticam esportes

O questionário International Knee Documentation Committee (IKDC) foi utilizado para avaliar a auto-percepção da função do joelho, sendo a mediana do escore considerada

ponto de corte entre baixa e alta funcionalidade do joelho. Para quantificar a frouxidão ligamentar e comparar entre membros utilizou-se o artrômetro KT-1000.

	A pesquisa encontra-se na fase de coleta de dados e estes foram analisados por meio de estatística descritiva. RESULTADOS PARCIAIS: participaram 6 pacientes, com média

de idade 30,8 anos (DP=10,7 anos), a maioria do sexo masculino (83,3%), com IMC > 29,0 e nível competitivo recreacional (67%)  ou  amador (33%). Nas medidas do KT-1000

realizadas com 15, 20 e 30 libras, a diferença de frouxidão ligamentar entre membros foi, respectivamente de 1,8 mm (DP=2,6), 3,1 mm (DP=3,4) e 4,0 mm (DP=4,1). A média

obtida no IKDC foi de 28,1 (DP=14,2) e 50% estão acima da mediana de 31. DISCUSSÃO: Uma diferença de até 3 mm entre os joelhos é considerada boa estabilidade mecânica.

Os resultados mostram que há perda de estabilidade especialmente quando o joelho é submetido a uma força de 30 libras. No entanto, a auto-percepção de funcionalidade é

considerada alta para 50% dos participantes.
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