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Explanação das regiões anatômicas e atuação da Fisioterapia na 

Luxação, ou deslocamento, da articulação do cotovelo 
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Você Sabia??? 
 

 

 

As luxações agudas do cotovelo em adultos ocorrem na grande maioria das 

vezes na articulação umeroulnar. No que diz respeito à classificação, a maioria 

delas refere-se à posição da ulna em relação ao úmero. A mais comum 

manifestação desta patologia é a luxação posterior, sendo que outras localizações 

como anterior, medial, lateral e divergente são raras. Algumas lesões podem estar 

associadas à luxação aguda do cotovelo, tendo destaque à fratura da cabeça e do 

colo do rádio, a do epicôndilo medial ou lateral, e do processo coronóide. Duas 

teorias são sugeridas para explicar o mecanismo de lesão nos casos de luxação 

do cotovelo. A teoria da hiperextensão sugere que a lesão ocorre após a 

aplicação de uma carga sobre a mão com o cotovelo estendido, fazendo com que 

o olécrano colida com sua fossa, o que promove um mecanismo de alavanca da 

ulna e rádio contra suas restrições capsulares. Concomitantemente, as forças em 

valgo podem levar a fratura da cabeça radial. Outra teoria sugere que o 

deslocamento ocorra de modo que a carga seja direcionada para o antebraço com 

o cotovelo em uma posição fletida. 

 

 

Neste artigo, entenderemos como a fisioterapia poderá estar atuando no 

tratamento e na prevenção da luxação da articulação do cotovelo. Antes, porém, 

vamos estudar sobre a anatomia, goniometria e anatomia palpatória dessa 

articulação. 
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01.  Anatomia e Goniometria do cotovelo 

 
 Anatomia ósteo-ligamentar 

 
Figura 01.1 – Estruturas anatômicas do cotovelo, segundo Frank Netter: 
 

 

A articulação do cotovelo é um gínglimo ou articulação em dobradiça. É, na 

verdade, um conjunto de três articulações: a articulação úmero-ulnar, entre a 

tróclea do úmero e a incisura troclear da ulna, a articulação úmero-radial, entre o 

capítulo do úmero e a cabeça do rádio e a articulação rádio-ulnar proximal, entre 

a cabeça do rádio e a incisura radial da ulna. 

As superfícies articulares são reunidas por uma cápsula que é espessada 

medial e lateralmente pelos ligamentos colaterais ulnar e radial. 

Cápsula Articular - Circunda toda a articulação e é formada por duas partes: 

anterior e posterior. A parte anterior é uma fina camada fibrosa que recobre a face 
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anterior da articulação. A parte posterior é fina e membranosa e consta de fibras 

oblíquas e transversais. 

Ligamento Colateral Ulnar - É um feixe triangular espesso constituído de 

duas porções: anterior e posterior, unidas por uma porção intermediária mais fina. 

Ligamento Colateral Radial - É um feixe fibroso triangular, menos evidente 

que o ligamento colateral ulnar. 

A articulação rádio-ulnar proximal é uma juntura trocóide ou em pivô, entre 

a circunferência da cabeça do rádio e o anel formado pela incisura radial da ulna e 

o ligamento anular. 

Ligamento Anular - É um forte feixe de fibras que envolve a cabeça do 

rádio, mantendo-a em contato com a incisura radial da ulna. Da borda inferior do 

ligamento anular sai um feixe espesso de fibras que se estende até o colo do rádio, 

denominado ligamento quadrado. A Figura 01.2 mostra todos esses ligamentos, 

inclusive a cápsula articular. 

Figura 01.2 – Ligamentos e cápsula articular do cotovelo, segundo Frank 

Netter: 
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 Goniometria 

A goniometria medirá, através do goniômetro, os ângulos formados pela 

flexão, extensão, supinação e pronação do cotovelo. A Figura 01.3 nos mostrará 

como o fisioterapeuta mensura essas agulações. 

Figura 01.3 – Goniometrias da articulação do cotovelo: 

 
A. Goniometria da flexo-extensão de cotovelo                  B. Goniometria da Supinação de cotovelo 

 

 
C. Goniometria da Pronação de cotovelo 

 

Movimento Goniometria 

Flexo-extensão 145º (Marques, 2003) 

Supinação 90º (Marques, 2003) 

Pronação 90º (Marques, 2003) 
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 Anatomia Mio-fáscio-neural 
 

 

01. Músculo Bíceps Braquial, 02. Veia cefálica, 03. Veia mediana do cotovelo, 04. Nervo 

músculo cutâneo, 05. Tensão do Bíceps, 06. Músculo Braquiorradial, 07. Veia cefálica 

acessória, 08. Veia mediana antebraquial, 09. Ramos do nervo músculo cutâneo, 10. Ramos 

terminais do nervo acessório, 11. Nervo braquial cutâneo interno, 12. Veia Basílica, 13. 

Epitróclea, 14. Ramos terminais do nervo braquial, 15. Músculo BícepsBraquial , 16. Tendão 

do Bíceps, 17. Nervo Radial, 18. Músculo Braquiorradial, 19. Artéria recurrente radial, 20. 

Artéria radial, 21. Nervo cubital (ulnar), 22. Artéria colateral ulnar superior , 23. Septo 

intermuscular medial do braço, 24. Artéria umeral, 25. Nervo Mediano, 26. Músculo 

pronador redondo, 27. Aponeurose do Bíceps, 28. Artéria ulnar, 29. Músculo Palmar curto, 

30. Músculo Palmar Longo, 31. Músculo Flexor Superficial dos dedos, 32. Músculo flexor 

ulnar do carpo. 
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01. Nervo Mediano, 02. Músculo Bíceps Braquial, 03. Artéria umeral, 04. Nervo músculo 

cutâneo, 05. Músculo Braquial, 06. Tendão do Bíceps, 07. Músculo Braquiorradial, 08. 

Artéria Radial, 09. Artéria ulnar, 10. Ramo superficial do Nervo Radial, 11. Nervo Cutâneo 

lateral do antebraço, 12. Nervo braquial Cultâneo Interno, 13. Músculo Tríceps Braquial, 

14. Nervo Ulnar, 15. Artéria colateral ulnar inferior, 16. Ramos terminais do nervo braquial 

cutâneo interno, 17. Epitróclea, 18. Nervo mediano e ramo do Músculo Pronador redondo, 

19. Músculo Pronador Redondo, 20. Músculo Palmar Longo, 21. Ramo profundo do Nervo 

Radial, 22. Artéria recorrente radial anterior, 23. Músculo Supinador, 24. Septo 

Inetrmuscular medial do Braço. 
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01. Músculo Bíceps Braquial, 02. Músculo Braquial, 03. Músculo Braquiorradial, 04. Nervo 

Radial, 05. Ramo profundo do Nervo Radial, 06. Tendão do Bíceps, 07. Artéria recorrente 

radial anterior, 08. Músculo supinador, 09. Músculo Pronador Redondo (Inserção), 10. 

Artéria Radial, 11. Nervo Ulnar, 12. Septo Inetrmuscular Medial do Braço e Artéria 

Colateral Ulnar Superior, 13. Artéria Umeral, 14. Nervo Mediano, 15. Epitróclea, 16. 

Músculo Pronador Redondo, 17. Artéria Ulnar, 18. Músculo Pronador Redondo, 19. Artéria 

Recorrente Ulnar, 20. Nervo Interósseo Anterior, 21. Artéria Interóssea Comum, 22. 

Mpusculo Flexor Superficial dos Dedos, 23. Artéria Interóssea Comum, 24. Músculo Flexor 

Superficial dos Dedos, 25. Músculo Flexor Profundo dos Dedos, 26. Músculo Flexor Longo 

do Polegar.  
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01. Tendão do Tríceps, 02. Olécrano, 03. Músculo Ancôneo, 04. Músculo Extensor 

Comum dos Dedos, 05. Músculo Extensor Ulnar do Carpo, 06. Ramo profundo do 

Nervo Radial, 07. Artéria Interóssea Posterior, 08. Músculo Extensor Longo do Polegar, 

09. Músculo Extensor do Índex, 10. Tendão do Extensor Ulnar do Carpo, 11. Retináculo 

Extensor do Carpo, 12. Ramo dorsal do Nervo Ulnar, 13. Músculo Bíceps Braquial, 14. 

Músculo Braquial, 15. Músculo Braquiorradial, 16. Epicôndilo Lateral do úmero, 17. 

Músculo Extensor Radial Longo do Carpo, 18. Músculo Radial Curto do Carpo, 19. 

Músculo Abdutor Longo do Polegar, 20. Músculo Extensor Comum dos Dedos 

(Tendões), 21. Músculo Extensor Curto do Polegar, 22. Ramo superficial do Nervo 

Redial, 23. Artéria Radial, 24. Nervo Inerósseo Posterior, 25. Nervo Inetrósseo 

Anterior, 26. Artéria Interóssea Anterior, 27. Músculo Supinador. 
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02. Anatomia Palpatória 

Músculo Bíceps Braquial 
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Músculo Tríceps Braquial (acima) e 

Ossos do Antebraço (abaixo) 
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03. O Processo de Luxação 

 

Durante uma queda, nossa ação reflexa é apoiar as mãos no chão na 

tentativa de se apoiar. Esse processo, porém, poderá ocasionar, dentre outros 

problemas, um processo de luxação de cotovelo, que é o deslocamento do 

olecrano da artculação úmero-ulnar. Esse processo também poderá acontecer 

devido a uma frouxidão dos ligamentos descritos anteriormente, ou de uma 

fraqueza da musculatura responsável pelo suporte desta articulação, que foi 

descrita no tópico anterior. Assim, um atendimento fisioterápico de qualidade se 

faz bastante necessário para o tratamento dessa patologia, que, além de 

desagradável, poderá gerar quadros patológicos em músculos periféricos, ou 

articulações próximas. Alguns sinais e sintomas são típicos para você saber se 

sofreu uma luxação do cotovelo. Tais descrições são mostradas abaixo. 
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 Sinais e Sintomas 

 

Se você luxar o seu cotovelo, sentirá uma dor intensa e não será capaz de 

mover esta junta, que parecerá deformada e começará a inchar. 

 Quando procurar o médico?  

Tente imobilizar o braço e procure ajuda médica imediatamente. Para 

imobilizar faça uma tala com papelão ou coloque um travesseiro ao redor do 

cotovelo.  

 Como é o tratamento?  

Quando você chegar à emergência, um ortopedista irá cuidadosamente 

colocar os ossos de volta em seu lugar. Provavelmente serão usados analgésicos,  

sedativos ou anestesia local para seu maior conforto. Se por algum motivo você 

permanecer horas sem tratamento, a contração muscular e a resposta inflamatória 

podem chegar a tal forma que seja necessária uma anestesia geral para tornar o 

procedimento mais fácil e menos doloroso.  

Quando o seu cotovelo voltar para o lugar, o ortopedista provavelmente irá 

solicitar radiografias para avaliar a presença de fraturas ou outras lesões. 

Dependendo do resultado, tratamento fisioterápico poderá ser necessário.  

Se o cotovelo estava apenas deslocado sem a presença de nenhuma 

fratura, estará indicado o uso de uma tala por algumas semanas. Drogas 

antiinflamatórias podem ajudar no alívio da dor. Quando o médico decidir que o 

cotovelo já está cicatrizado adequadamente, você poderá iniciar exercícios de 

reabilitação, com a ajuda de um fisioterapeuta, para que o cotovelo volte a ter uma 

movimentação completa. 
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04. Atendimento Fisioterápico de qualidade 

 

Após o processo de redução da luxação, é necessário um tratamento 

fisioterápico de qualidade! Apenas eletroterapia não resolverá o problema. 

Exercícios cinesioterápicos são de fundamental importância para o fortalecimento 

muscular e, portanto, gerar maior estabilidade na articulação. O Pilates também é 

muito importante, pois trabalhará no paciente a sua consciência corporal, evitando 

que este realize movimentos inapropriados para a articulação. Apesar da 

fisioterapia convencional, com o uso de Eletro, associada aos exercícios resistidos 

e PIlates, hoje também podemos contar com a tecnologia para reabilitar nossos 

pacientes. Usando vídeo-games, muitos fisioterapeutas em todo Brasil têm 

trabalhado com seus pacientes e promovendo sua reabilitação. Com o mais novo 

console das Empresas Nintendo inc., o Nintendo Wii, é possível reabilitar de modo 

interativo os pacientes em quase todas as articulações, inclusive a do cotovelo. A 

Figura 04.1 mostra um jogo do DVD Wii Sports, que acompanha o console, que é 

capaz de reabilitar pacientes em várias articulações. 

Figura 04.1 – Wii Reabilitação na articulação do cotovelo: 
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05. Conclusão 

 

Através desse artigo, se torna realmente perceptível a vasta atuação da 

fisioterapia no processo de luxação do cotovelo. Podemos notar também a 

importância dessa articulação, o que nos estimula a procurarmos atendimento 

fisioterápico de qualidade e, principalmente, nos impede, enquanto pacientes, agir 

de modo negligente para com esta articulação, pois nos lembraremos que lesões 

no cotovelo poderão gerar problemas no ombro e no punho, a médio prazo, e em 

toda a nossa postura a longo prazo. Que reflitamos sobre isso e valorizemos ainda 

mais nossa saúde, por cuidarmos de mais essa articulação. 
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