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As lesões de tecido mole ossificantes historicamente têm sido
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Volume 1, Número 1, Janeiro/Fevereiro 2016

A American Academy of Orthopaedic Surgeons desenvolveu
os Critérios para o Uso Apropriado (CUA) no Manejo das
Fraturas Supracondilares do Úmero Pediátrico (FSUP). A informação com base na evidência, junto com o conhecimento
clínico dos médicos, foi usada para desenvolver os critérios
para melhorar o cuidado do paciente e obter os melhores
resultados enquanto considera as sutilezas e distinções
necessárias na tomada da decisão clínica. Os cenários da CUA
para o manejo das FSUP foram derivados das indicações do
paciente que geralmente acompanham a FSUP, bem como das
atuais orientações de prática com base na evidência e literatura
de apoio. Os 220 cenários de pacientes e 14 tratamentos foram
desenvolvidos pelo Writing Panel, um grupo de médicos especialistas neste tópico de CUA. Depois, o Review Panel, um
grupo separado de médicos voluntários , revisou de forma independente estes materiais para garantir que eles eram representativos dos cenários de pacientes que os médicos provavelmente de defrontam na prática diária. Por fim, o Voting Panel
multidisciplinar (composto de especialistas e não especialistas), classificou a propriedade do tratamento de cada cenário de
paciente usando uma escala de 9 pontos para designar um
tratamento como Apropriado(classificação média, 7 a 9), Pode
Ser Apropriado (classificação média, 4 a 6) ou Raramente
Apropriado (classificação média, 1 a 3).

Visão Geral e Análise
Racional
Os Critérios para o Uso Apropriado (CUA) foram aprovados
pelo Comitê de Diretoria da
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) em 5
de setembro de 2014. O propósito dos CUA é auxiliar a
determinar a propriedade dos
tratamentos da população de
paciente heterogênea rotineiramente avaliada na prática.

A melhor evidência científica
disponível é sintetizada com
opinião coletiva de especialistas
sobre tópicos para os quais os
ensaios clínicos randomizados
não estão disponíveis ou são
inadequadamente detalhados para
identificação de tipos de pacientes distintos. A equipe da
AAOS convocou três painéis médicos voluntários independentes
que desenvolveram estes CUA.
O cuidado musculoesquelético é fornecido em muitos
5
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cenários por diferentes profissionais. A AAOS criou estes CUA
como uma ferramenta educacional para orientar médicos
qualificados através de uma série
de decisões de tratamento em
uma tentativa de melhorar a
qualidade e a eficiência do cuidado. Estes critérios não devem
ser entendidos como incluindo
todas as indicações ou excluindo
indicações razoavelmente direcionadas para obter os mesmos
resultados. Os critérios pretendem abordar os mais comuns
cenários clínicos com que defrontam todos os cirurgiões
apropriadamente treinados e
todos os médicos qualificados
que tratam de pacientes sob
consideração para o tratamento
das fraturas supracondilares do
úmero pediátrico (FSUP). O julgamento final sobre quaisquer
critérios específicos deve abordar todas as circunstâncias apresentadas pelo paciente e as
necessidades e recursos particulares ao local ou instituição.
As escalas de tratamento apropriadas para 220 cenários de
pacientes foram desenvolvidas
para os CUA sobre Manejo das
Fraturas Supracondilares do
Úmero Pediátrico.

Perigos Potenciais e
Contraindicações
O objetivo do tratamento é o
alívio da dor e manutenção do estado funcional do paciente. A maioria dos tratamentos está associada com alguns riscos conhecidos,
especialmente o manejo invasivo
e cirúrgico. Além disso, as contraindicações variam amplamente com base no tratamento
administrado. Portanto, a discussão dos tratamentos e procedimentos disponíveis aplicáveis
ao paciente individual se baseia
na comunicação mútua entre o
médico, ponderando os riscos e
benefícios potenciais para este
paciente.

Métodos
A AAOS usa o Método da
Propriedade RAND/UCLA para
desenvolver os CUA.1 O processo
inclui os seguintes passos: (1)
compor um painel de redação,
consistindo de 6 a 10 médicos
que sejam especialistas no tópico
em estudo, para criar uma lista de
indicações, presunções e tratamentos de pacientes fundamentados em uma revisão sistemática

com base na evidência da literatura conduzida pela equipe de
analistas de pesquisa da AAOS;
(2) compor um painel de revisão
consistindo de 10 a 30 médicos
para revisar os materiais redigidos no painel e fornecer quaisquer sugestões para a melhora; e
(3) compor um painel de votação
multidisciplinar que empregue
uma revisão da maior parte da
literatura atual e relevante, junto
com seu julgamento clínico especializado, para classificar a propriedade do tratamento nos vários cenários de pacientes.
As presunções gerais foram
desenvolvidas pelos membros dos
painéis dos CUA das Fraturas
Supracondilares do Úmero Pediátrico para esclarecer a interpretação dos cenários do paciente e
fornecer a padronização para os
parâmetros empregados para
classificar a propriedade do tratamento.
Estes CUA foram aprovados
pela Seção de Critérios do Uso
Apropriado, o Conselho sobre
Pesquisa e Qualidade e o Conselho de Diretores da AAOS.
Todas as tabelas, figuras e
apêndices, bem como os detalhes
dos métodos usados para preparar
estes CUA, são detalhados nos

Estes critérios para o uso apropriado foram aprovados pela American Academy of Orthopaedic Surgeons em 5 de setembro de 2014.
Os Critérios para o Uso Apropriado para o Manejo de Fraturas Supracondilares do Úmero Pediátrico inclui todas as tabelas, figuras e
apêndices e está disponível em http://www.aaos.org/research/Appropriate_Use/PSHF_AUC.pdf
Manejo das Fraturas Supracondilares do Úmero Pediátrico CUA Writing Panel: Fizan Abdullah, MD, PhD; Matthew Halsay, MD;
Christine Ho, MD; Col. Kathleen McHale, MD, MSEd, FACS; Kevin McHorse, PT, SCS, Cert. MDT; James F. Mooney, MD; Kishore
Mulpuri, MD; David G, Nelson, MD; Matthew Oetgen, MD; Larry Pack, MD; Laurel H. Saliman, MD; John M. Stephenson, MD; Yi-Meng
(Beng) Yen, MD, PhD, FAAP. Review Panel: Donald Bae, MD; Holly J. Benjamin, MD; Dale Blasier, MD, FRCS(C), MBA; Patrick
Bosch, MD; Gregory J. Della Rocca, MD, PhD, FACS; Eric Edmonds, MD; Hilton Gottschalk, MD; Daniel Green, MD, MS; Sumit
Gupta, MD; James Haniey II, MD; Daniel Hely, MD; Stephanie Holmes, MD; Pooya Hosseinzadeh, MD; Charles J. Hyman, MD; Mark
Kraus, MD; Walter Krengel, MD; Kevin Little, MD; John Loiselle, MD, FAAP; John Lovejoy, MD; Stephen A. Mendelson, MD; Joshua
Murphy, MD; Sara Rasmussen, MD, PhD; Jeff Schunk, MD; Richard M. Schwend, MD; Mauricio Silva, MD; Vikas Trivedi, MD, DNB
(Ortho), MNAMS (Ortho), FASIF; John Lovejoy, MD; Douglas Lundy, MD. Voting Panel: Jeffrey O. Anglen, MD; Teresa Cappello, MD;
Robert B. Carrigan, MD; Prasad Gourineni, MD, MS; William L. Hennrikus, MD; Danielle Katz, MD; Annalise N. Larson, MD; Kevin
Latz, MD; William M. Mirenda Jr., MD; Norman Y. Otsuka, BSc, MSc, MD; Min Jung Park, MD, MMSc; Peter Darrell Pizzutillo, MD;
Brian Snyder, MD, PhD; Dale P. Woolridge, MD, PhD. Moderadores: Michael H. Heggeness, MD e Jameas O. Sanders, MD. Equipe
da AAOS: Deborah S. Cummins, PhD; Jayson Murray, MA; Ryan Pezold, MA; Peter Shores, MPH; Ann Woznica, MLS; Kaitlyn
Sevarino, MBA, e Yasseline Martinez.
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Tabela 1

Figura 1
Pode ser
apropriado,
14%

Indicações e Classificações
Indicação
Tipo de fratura

Classificação

Apropriado,
22%

Tipo 1: não luxada
Tipo 2: do tipo extensão com continuidade cortical
do córtex posterior
Tipo 2: do tipo extensão com continuidade cortical

Raramente
apropriado, 64%

com angulação em varo/valgo
Tipo 3: do tipo extensão sem continuidade cortical
Fratura transfisária
Fratura do tipo flexão
Condição vascular
(avaliação pré-operatória)

Mão sem perfusão (fria, branca e reenchimento
capilar > 3s) sem pulso distal palpável
Mão com perfusão (quente, rosa e reenchimento
capilar < 3s) sem pulso distal palpável
Mão com perfusão (quente, rosa e reenchimento

Resumo das classificações de
propriedade dos Critérios de Uso
Apropriado para o Manejo das
Fraturas Supracondilares do Úmero
Pediátrico

capilar < 3s) com pulso distal palpável
Lesões nervosas

Lesão nervosa associada presente
Lesão nervosa associada ausente

Envelope de tecido mole

Aberto: parece não contaminado
Aberto: preocupação por contaminação e/ou lesão
significativa ao tecido mole
Fechado

Fratura do rádio e/ou

Típica

ulna ipsilateral

Edema grave, equimose e/ou sinal franzido
(endentação da pele no local da fratura)

CUA completos, que estão
disponíveis no site http://www.
aaos.org/research/Appropriate_
Use/PSHF_AUC.pdf.

Indicações e
Classificações
A tabela 1 fornece a lista de indicações do paciente e classificações desenvolvidas pelos painéis de CUA FSUP.

Tratamentos
Os seguintes tratamentos são
abordados dentro dos CUA FSUP:
(1) imobilização com gesso ou
tala sem redução; (2) redução com
imobilização subsequente de 70º
a 90º; (3) redução com imobiliVolume 1, Número 1, Janeiro/Fevereiro 2016

zação subsequente em >90º; (4)
redução fechada com colocação
de pino e imobilização com pino
lateral e três opções de momento
consistindo de emergência (tão
logo seja possível [TLSP], dentro
da condição clínica do paciente e
da organização da equipe), de
urgência (o paciente é admitido
para internação e colocado na
sala de operação [SO] quando a
condição clínica e a equipe estão
disponíveis) e ambulatorial; (5)
redução fechada com pino e imobilização com colocação de pino
cruzado e três opções de momento consistindo de emergência
(TLSP, dentro da condição clínica
do paciente e da organização da
equipe), de urgência (o paciente é
admitido para internação e
mandado a SO quando a condição clínica e a equipe estão

disponíveis) e ambulatorial; (6)
redução aberta e colocação de
pino e imobilização e três opções
de momento consistindo de
emergência (TLSP, dentro da
condição clínica do paciente e
organização da equipe), de urgência (o paciente é admitido para
internação e mandado a SO quando a condição clínica e a equipe
estão disponíveis) e ambulatorial;
(7) tração e (8) fixação externa.

Resultados das
Classificações de
Propriedade
De um total de 3080 itens para
votação (220 cenários de pacientes, 14 tratamentos), 678 itens
de votação (22%) foram classificados como apropriados, 431itens
de votação (14%) foram classificados como poderiam ser apropriados e 1971 itens de votação
(64%) foram classificados como
raramente apropriados (Figura 1).
Além disso, os membros do
painel de votação entraram em
concordância sobre 2125 itens de
votação (69%) e discordavam de 5
itens (0,16%). As classificações
de propriedade finais designadas

7
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pelo painel de votação composto
de 14 membros podem ser acessadas online via aplicativo do site
da AAOS PSHF AUC em http://
www.aaos.org/aucapp.

Aplicativo Móvel
dos CUA
Como parte dos esforços de divulgação para o CUA FSUP, esta
plataforma móvel foi desenvolvida para fornecer aos médicos um
acesso imediato à informação

8

para auxiliá-los a proporcionar o
cuidado ao paciente com base na
evidência. Esta plataforma móvel
inclui a lista de indicações de
paciente e recomendações de tratamento. Uma vez que o médico
coloca um perfil de indicação de
paciente especificando o tipo de
fratura, condição vascular (avaliação pré-operatória), lesões nervosas, envelope de tecido mole,
fratura da ulna e/ou rádio ipsilateral e grau de edema, uma lista
de recomendações de tratamento é
fornecida. Para o perfil de paciente

selecionado, sinais de verificação
verdes circulados refletem os
tratamentos apropriados, símbolos de cuidado amarelo refletem
tratamentos que podem ser apropriados e ‘X’ circulados em vermelho refletem tratamentos que
raramente são apropriados.

Referência
1. Fitch K, Bernstein SJ, Aguilar MD, et
al: The RAND/UCLA Appropriateness Method User’s Manual. Santa
Monica, CA, RAND Corporation,
2001.
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A miosite ossificante é uma lesão de ossificação benigna,
autolimitada que pode afetar qualquer tipo de tecido mole,
incluindo gordura subcutânea, tendões e nervos. Ela é mais
comumente encontrada no músculo como uma lesão solitária.
As lesões de tecido mole ossificantes historicamente têm sido
inconsistentemente classificadas. Fundamentalmente, a
miosite ossificante pode ser categorizada em tipo não hereditários e hereditários, com o segundo sendo uma entidade
distinta com uma fisiopatologia e abordagem de tratamento
separados. A etiologia da miosite ossificante é variável; contudo, a apresentação clínica geralmente é caracterizada por uma
massa de tecido mole ossificada. A imagem transversal avançada
isolada pode ser não específica e pode parecer similar às etiologias mais sinistras. Portanto, a avaliação de uma massa de
tecido mole suspeita necessita de múltiplas modalidades de
imagem para o diagnóstico preciso. Quando a imagem é indeterminada, a biopsia pode ser requerida para um diagnóstico
histológico. Contudo, a histopatologia varia com base no
estágio da evolução. O tratamento da miosite ossificante é
complexo e muitas vezes feito de um modo multidisciplinar
porque o diagnóstico preciso é fundamental para um resultado
bem-sucedido.

A

miosite ossificante (MO), em
sua tradução literal, implica
uma ossificação inflamatória do
músculo. Voltando até 1905, Jones e
Morgan1 questionaram se um
tumor ossificante benigno após um
traumatismo era uma real entidade
neoplásica inflamatória. Em 1913,
Coley2 relatou três casos de MO
traumática e reconheceu a dificuldade, porém a importância de diferenciá-la do sarcoma. Ackerman3
em 1953 claramente argumentou
que a MO era uma designação pobre
“estabelecida pelo hábito”, para um
grupo de lesões que aparecem no
tecido mole que podem ou não estar
associadas com o periósteo. Ele algumas vezes não encontrou inflamação associada e ocasionalmente
não encontrou nenhum osso ou
músculo no processo fisiopatológico.
Ackerman3 não apenas desafiou a
definição literal do termo MO, mas

também, igual a Coley2, claramente
reconheceu os desafios de distinguilo das etiologias mais sinistras.3
De modo histórico, o termo MO
tem sido empregado para descrever
um amplo espectro de processos
variando de lesões solitárias benignas para síndromes congênitas progressivas (p.ex., MO progressiva).
Em 1923, Lewis4 classificou MO
dentro de três formas: traumática,
não traumática e neurótica. Um
ano mais tarde, Noble5 classificou a
MO em miosite ossificante (fibrosa)
progressiva, MO traumática circunscrita e MO circunscrita sem história de trauma. Esta última inclui
as formas pseudomalignas mais
descritivas bem como as idiopáticas
associadas com queimaduras, pólio,
paraplegia ou infecções.
Mais recentemente, Kransdorf et
al6 definiram MO como uma massa
de tecido mole ossificante, benigna,
9
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solitária, autolimitada que ocorre
dentro do músculo esquelético; isto é
provavelmente a compreensão atual
mais aceita do termo. Além disso, o
real processo fisiopatológico não é
dependente da etiologia associada.7
A variabilidade na terminologia,
apresentação clínica, características
de imagem e histopatologia por vezes
continua a tornar o diagnóstico de
MO desafiador. Contudo, o diagnóstico preciso é imperioso para a formação de um plano de tratamento
ideal. De maneira similar, uma abordagem coletiva multidisciplinar é
útil porque a MO pode partilhar
similaridades com malignidade e as
características de imagem, histopatologia e tratamento subsequente
variam dependendo de seu estágio de
evolução.

Figura 1
Lesão no musculo
esquelético
Cascata
inflamatória

Liberação de
citocinas
(PMO-2, PMO-4,
TGF)
Transição endotelialmesenquimatosa das
células endoteliais
vasculares

Células tronco
endoteliais
derivadas de
mesunquimatosas

Osteoblastos

Condrócitos

Formação de osso

Cartilagem

Fisiopatologia
A fisiopatologia da formação da MO é
incompletamente entendida.8,9 Ela é
tida como ocorrendo através da diferenciação inadequada de fibroblastos
dentro de células osteogênicas.10
Kan et al11 demonstraram que o mecanismo celular da formação de osso
heterotópico é o resultado da desregulação de células tronco locais em
resposta à lesão tecidual e subsequente inflamação. Estudos recentes
têm demonstrado que a formação de
osso extra esquelético pode ser
dependente de um processo conhecido como transição endotelial-mesenquimatosa (Figura 1). A lesão do músculo esquelético induz uma cascata
inflamatória local, que leva à liberação de citocinas (proteína morfogenética óssea-2 e 4 e fator transformador de crescimento). Estas citocinas agem sobre as células endoteliais
vasculares do músculo esquelético e
os levam a sofrer transição endotelialmesenquimatosa. Estas células tronco mesenquimatosas derivadas do
endotélio podem se diferenciar em
condrócitos ou osteoblastos quando
expostas a um ambiente rico inflamatório. Os condrócitos irão então
sofrer formação óssea endocondral no
tecido extra esquelético.12
Clinicamente, a MO avança através

10

Ilustração do mecanismo celular da formação de osso extra esquelético na
resposta à lesão muscular. As células endoteliais vasculares sofrem transição
endotelial-mesenquimatosa para compor as células tronco mesenquimatosas
pluripotentes capazes de produzir cartilagem e osso. PMO = proteína morfogenética óssea, TGF = fator transformador de crescimento.
de estágios radiográficos paralelos,
clínicos e histopatológicos.7,9,10
(Tabela 1). A descrição destes estágios
varia levemente entre os autores;
contudo, três estágios sobrepostos de
evolução são comumente descritos:
inicial, intermediário e maduro.7,9
O estágio inicial ocorre durante as
primeiras 4 semanas após a lesão e é
caracterizado por uma cascata inflamatória que precede a ossificação;
portanto, as calcificações não são
com frequência radiograficamente
aparentes durante este período. À medida que a lesão amadurece através
do estágio intermediário (4 a 8 semanas), a calcificação se torna
aparente de modo radiográfico. 7,9
O estágio maduro segue, caracterizado pela formação de osso periférico
pronunciado. A maturação da lesão
continua durante os meses seguintes,
culminando em consolidação e, por
fim, regressão.9

Apresentação Clínica
A apresentação da MO é variável.
Com mais frequência, os pacientes
lembram de uma lesão específica ou
um trauma menor repetitivo. O cenário clássico é dor e rigidez articular
após um trauma contuso ao tecido
mole (p.ex., um jogador de futebol
que sofre um trauma contuso na
coxa); jovens do sexo masculino
ativos são os mais comumente afetados.7,13 De maneira similar, um trauma menor repetitivo é comumente
associado com o desenvolvimento de
MO. Por exemplo, cavaleiros podem
desenvolver MO nos grupos do músculo adutor, uma condição comumente conhecida como osso do
cavaleiro e os atiradores podem desenvolver MO no deltoide, comumente referida como osso do atirador.10 Assim, os músculos flexores
do braço e músculos extensores da

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons

teste_Miolo_jaaos_1

2/18/16

8:05 PM

Page 11

Brian E. Walczak, DO, et al

Tabela 1
Estágios da Miosite Ossificante
Estágio

Inicial

Intermediário

Maduro

Radiográfico

Negativo para calcificações.

Borda periférica calcificada.

Massa de tecido mole densamente
calcificada

Apresentação
clínica

Amplitude de movimento
diminuída, eritema, dor e
edema

Massa de tecido mole circunscrita
com aumento da rigidez
articular

Melhora na amplitude de movimento,
dor e edema. Massa palpável pode
estar presente

Histopatológico

Lesão altamente celular com
células mesenquimatosas
imaturas de aparência
benigna

Cartilagem de aparência benigna e
formação de osso imaturo.

Osso lamelar maduro.

coxa são os locais mais comumente
afetados.7,10 Contudo, um evento
incitador pode não ser inicialmente
revelado.
De modo subjetivo, os pacientes
relatam dor muscular que persiste
mais do que seria esperado para um
simples estiramento muscular ou
contusão. A dor é comumente o
resultado da lesão causando irritação
mecânica de uma bursa, tendão ou
articulação circundante. Contudo,
parestesia, fraqueza, linfedema e
doença tromboembólica venosa associada foram relatados quando a MO
comprime as estruturas neurovasculares próximas.10 Os sintomas muitas
vezes diminuem à medida que a lesão
amadurece.14 Consequentemente, os
pacientes que se apresentam tardiamente podem não apresentar uma
sintomatologia significativa.9,10,14
Garland15 relatou que o sinal inicial mais comum é amplitude de
movimento limitada de uma articulação adjacente, com até 20% dos
pacientes desenvolvendo limitações
funcionais clinicamente significativas. De maneira similar, menos de
10% dos pacientes desenvolvem
anquilose franca. O edema está presente com frequência de forma
aguda; contudo, ele pode ser de difícil
identificação quando a lesão muscular ocorre em grandes grupos musculares.15 A amplitude de movimento
diminuída no joelho após a lesão tem
estado correlacionada com o desenvolvimento de MO na coxa.16 Ryan
et al16 registraram que os pacientes
com menos de 120º de flexão do
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joelho tinham um risco maior de
desenvolver MO.
Os pacientes podem se apresentar
atipicamente, em especial quando a
história não é nítida. É possível que
muitos destes pacientes sofressem de
lesão muscular menor não percebida.
Além disso, a MO foi relatada ocorrendo em todas as idades, incluindo
os bem jovens (com até 1 ano de
idade) e em locais atípicos, incluindo
mãos, pés, costelas, cabeça e
pescoço.17 Embora o processo fisiopatológico seja o mesmo, o diagnóstico
clínico pode ser mais desafiador neste
cenário. Esta apresentação clínica
atípica, combinada com achados de
imagem não específicos, muitas
vezes faz surgir a preocupação por
uma malignidade. Alguns autores,
portanto, sugeriram o uso do termo
mais descritivo, MO pseudomaligna.18

Teste Laboratorial
Vários autores têm examinado a
utilidade dos testes laboratoriais do
soro.13 Embora nenhum teste seja
atualmente diagnóstico, várias associações foram identificadas. O nível
de fosfatase alcalina sérica (SAP) inicialmente permanece normal, mas
após três semanas, em paralelo com a
formação óssea, se torna agudamente
elevado, em especial nos pacientes
com MO clinicamente significativa.15 O nível atinge o pico (1,3 a
13,4 vezes o normal) em aproximadamente 10 semanas e retorna ao

normal por volta das 18 semanas.19
O nível da SAP não pode ser usado
para determinar a maturidade ou
atividade de uma lesão e pode permanecer normal mesmo nas lesões
ativas.19 Os reagentes de fase ativa,
incluindo o nível de proteína-C reativa, taxa de hemossedimentação e
nível de prostaglandina-E2 sérica
estão elevados durante os estágios
iniciais da MO.10 O nível de cálcio no
soro tipicamente diminui por um
curto período e então retorna ao
normal antes do aumento na SAP.19
O nível de creatina fosfoquinase é
geralmente elevado se houver
envolvimento do músculo e, diferente da SAP, pode ser preditivo para
o desenvolvimento subsequente e
gravidade da MO20 (Figura 2).

Imagem
Ultrassonografia
A RM é a modalidade preferida na
avaliação da massa de tecido mole,
mas alguns pacientes podem ser submetidos à ultrassonografia como um
teste diagnóstico inicial. O preceito
do valor da ultrassonografia está na
diferenciação entre lesões císticas e
sólidas. Interessante salientar, a
ultrassonografia repetidamente é
capaz de detectar o padrão zonal da
MO, especialmente nos estágios iniciais, mesmo antes que a calcificação
seja detectada na TC.21 Thomas et
al22 demonstraram o papel da ultrassonografia no diagnóstico inicial
da formação de osso heterotópico.
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Radiografia
A MO pode com frequência ser diagnosticada somente com as radiografias, em especial em sua fase
madura quando a apresentação
clínica do paciente se correlaciona.
Em seus estágios iniciais, contudo, a
determinação do diagnóstico pode ser
difícil devido à falta de formação
óssea. As radiografias simples iniciais
da MO nas primeiras duas semanas
são tipicamente normais, mas ocasionalmente demonstram reação
periosteal, possivelmente devido ao
hematoma subperiosteal associado e
podem ser associadas com aderência
ao periósteo.17 Uma massa de tecido
mole pode ser observada nas radiografias da MO aguda. As calcificações de tecido mole começam a se
tornar aparentes de modo radiográfico a aproximadamente 3 a 4
semanas.9,14 As calcificações podem
primeiro aparecer amorfas e floculentes. É durante esta fase que as calcificações podem simular a matriz
osteoide e podem ter uma aparência
similar àquela do osteossarcoma
extra esquelético, que também pode
ser de localização justa-cortical. A MO
também pode imitar sarcomas de
tecido mole associados a calcificações, como sarcomas sinoviais
(Figura 4). As calcificações tipicamente se tornam mais periferica-
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Figura 2

Testes

Eles descreveram três zonas concêntricas: uma zona hipoecoica externa
que circunda a lesão, uma zona
hiperecoica média que corresponde à
borda calcificante e uma zona hipoecoica central que corresponde ao estroma fibroblástico central (Figura 3).
As vantagens da ultrassonografia
incluem a falta de exposição à radiação, baixo custo e utilidade potencial nos estágios iniciais do desenvolvimento da MO. Contudo, a sua
utilidade é dependente da experiência
e da habilidade do operador e a ultrassonografia não é recomendada como
estudo inicial para suspeita de MO.
Se a MO for encontrada incidentalmente na ultrassonografia, a confirmação é recomendada com TC ou
correlação com radiografias seriadas
para confirmar a zona clássica de calcificação madura periférica.

Ca
CPK
SAP
PCR

Semanas

Valores laboratoriais associados com a miosite ossificante. O cálcio no soro
sofre uma diminuição transitória e retorna ao normal à medida que a fosfatase
alcalina sérica (SAP) excede o limite superior normal. Os níveis de SAP
atingem o pico após 10 semanas e retornam ao normal por volta de 18
semanas. O nível da proteína C reativa (PCR) está agudamente elevado, ao
passo que a creatinofosfoquinase (CPK) está geralmente elevada com envolvimento muscular e pode ser um prognosticador da gravidade.
mente orientadas e de aparência
comum. Estas calcificações amadurecem durante as próximas semanas
para produzir uma borda periférica
densamente calcificada com um centro luminoso, tipicamente por volta
de 6 a 8 semanas (Figura 3). As lesões
maduras podem apresentar um centro ligeiramente calcificado; este
processo pode levar até 6 meses ou
mais. As lesões maduras tipicamente
correm em paralelo com o eixo longo
do músculo (Figura 5). Uma vez que a
lesão amadureceu, há sempre uma
fenda luminosa entre a massa e o
osso adjacente, que pode ajudar a
diferenciá-la
do
osteossarcoma
parosteal.22,23 As lesões maduras são
algumas vezes aderentes ao osso adjacente e a diferenciação do osteossarcoma parosteal pode assim requerer
TC ou RM (Figura 4).
Cintilografia Óssea
A cintilografia óssea é de pouco valor

diagnóstico no trabalho de imagem
da MO induzida por trauma, especialmente quando apresentada como
uma massa de tecido mole isolada.
Contudo, um exame ósseo pode ser
solicitado quando outras condições
inflamatórias, como celulite, osteomielite ou tromboflebite, são consideradas.24 Um exame ósseo irá
demonstrar aumento na captação no
músculo lesionado devido à presença
de sais de cálcio e é a modalidade de
imagem mais sensível para a detecção de formação de osso heterotópico nos estágios embrionários.22,24
Vários autores têm descoberto que a
cintilografia óssea de três fases é
mais útil na diferenciação da MO de
outras condições inflamatórias comparada com um exame ósseo padrão,
o que geralmente inclui apenas imagens atrasadas.22,24 Embora as cintilografias ósseas seriadas tenham
sido sugeridas para auxiliar no
momento da intervenção cirúrgica, a
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(Figura 3). A zona luminosa central é
tipicamente isodensa ao músculo
adjacente.25 Contudo, se o padrão
zonal periférico não for evidente,
pode ser difícil diagnosticar com confiança a MO somente através da TC,
necessitando assim de uma avaliação
de imagem ou acompanhamento
adicionais.

Figura 3

RM

Achados de miosite ossificante do músculo deltoide em várias técnicas de
imagem. A, Ultrassonografia demonstra uma massa heterogênea mostrando
algum fluxo sanguíneo interno na avaliação por Doppler. Observe a borda hiperecoica (cabeça da seta) circundada por uma borda hipoecoica e a área central
que também é hipoecoica (asterisco). B, Exame de TC coronal demonstra a
calcificação periférica madura (seta). C, Imagem de ressonância magnética ponderada em T2 com saturação de gordura coronal demonstra edema inflamatório
acentuado sobre a massa. D, Uma radiografia AP de acompanhamento do
ombro confirma o diagnóstico. Observe as calcificações periféricas maduras
características.

aplicação prática de basear-se na cintilografia óssea para determinar um
tratamento bem-sucedido é em
grande parte infundada neste cenário.22,24 Como o aumento na captação em um exame ósseo pode ser
observado cronicamente na MO
induzida por trauma, os autores não
consideram o exame ósseo como
sendo um teste confiável para determinar o momento da excisão cirúrgica ou para prever o risco teórico de
recorrência (Figura 5).

Volume 1, Número 1, Janeiro/Fevereiro 2016

TC
A TC é a melhor modalidade para
delinear o padrão zonal da calcificação e pode ser diagnóstica antes
que o padrão de calcificação característico se torne radiograficamente
detectável.25,26 Nos estágios iniciais,
a TC demonstra edema de tecido
mole ou uma massa de tecido mole
de baixa atenuação sem calcificações
associadas. Tipicamente a borda
periférica se torna cada vez mais calcificada à medida que ela amadurece

A RM é a melhor modalidade simples
para a imagem de massas de tecidos
moles. Uma RM para a avaliação de
uma massa de tecido mole deve ser
interpretada em conjunto com radiografias recentes porque as calcificações podem não ser bem demonstradas na RM.27 Recentemente, Papp
et al28 discutiram a utilidade da RM
para o diagnóstico das massas de tecido mole. Eles classificaram as lesões
como determinadas ou indeterminadas com base nas características de
imagem e na apresentação clínica.
Uma lesão determinada pode ser
definitivamente diagnosticada através da história e exame físico combinados com modalidades de imagem
apropriadas como a RM. Uma lesão
em um local característico (p.ex., córtex femoral anterior), sustenta o diagnóstico de MO e é, portanto, também
uma importante consideração. Por
comparação, as lesões indeterminadas (p.ex., tipo de sarcoma) requerem biópsia para um diagnóstico preciso. Como a experiência de cada
médico os guia na classificação das
lesões como determinadas ou indeterminadas, uma história e exame
físico minuciosos não podem ser
subestimados e uma abordagem em
equipe multidisciplinar é útil para
otimizar a precisão diagnóstica e
minimizar os riscos associados com a
avaliação posterior, incluindo biópsia.29
Embora a MO possa com frequência ser definitivamente diagnosticada
pela RM, a sua aparência pode variar
dependendo do estágio histológico;30
portanto, outras considerações diagnósticas devem ser excluídas (p.ex.,
sarcoma de tecido mole, abscesso).
Na fase aguda, quando o hematoma
está muitas vezes presente, a MO
tipicamente demonstra uma intensi-
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dade de sinal heterogênea nas áreas
ponderadas em T1 de intensidade de
sinal alta que são representativas de
hemoderivados. As sequências ponderadas em líquido também podem
ter aparência heterogênea. A hiperintensidade ponderada em T2 sugere
regiões de tecido de granulação,
hemoderivados e edema. A hipointensidade ponderada em T2 pode corresponder à deposição de hemossiderina ou calcificações. A falta de
intensificação da lesão é característica quando há presença de hematoma.
Embora a intensificação intralesional
tenha sido relatada na MO, a intensificação heterogênea ou sólida deve
elevar a suspeita de sarcoma.31 Além
disso, uma borda de sinal ponderado
em T1 brilhante é com frequência
sugestiva de metemoglobina periférica; o edema inflamatório circundante também pode estar presente
(Figura 6). As sequências em gradiente-eco podem ser usadas para
investigar áreas de deposição de
hemossiderina durante este estágio.31
A aparência de RM que segue a
fase aguda classicamente demonstra
uma lesão que é isointensa a ligeiramente hipointensa ao músculo
esquelético nas sequências ponderadas em T1. As sequências ponderadas em líquido irão parecer hiperintensas ao músculo circundante.
Neste estágio, o edema circundante
pode ou não estar presente. Se o
padrão zonal de crescimento, caracterizado pela intensidade de sinal
baixa periférica, puder ser identificado, puder ser identificado, sustenta o
diagnóstico de MO e corresponde a
uma lesão determinante. Contudo,
em algumas ocasiões, a lesão pode
ser sutil e identificada apenas por
uma alteração nos planos fasciais,
salientando assim a importância do
exame cuidadoso da área em questão
(Figura 3).
À medida que a lesão avança, um
padrão de osso maduro, lamelar se
torna mais bem definido e demonstra
intensidade de sinal baixa em todas
as sequências e o edema circundante
se resolveu. As lesões maduras
podem apresentar áreas de gordura
interna, que corresponde à produção de medula no osso heterotópico.
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Figura 4

Imitadores potenciais da miosite ossificante. A, Imagem de ressonância magnética ponderada em T2 axial demonstrando um osteossarcoma extra esquelético.
B, Exame de TC axial demonstrando um sarcoma sinovial com ressecção parcial
com calcificações comuns. Radiografia lateral (C) e imagem de ressonância magnética ponderada em T2 axial (D) ilustrando um osteossarcoma parosteal do fêmur.

Se houver suspeita de MO com base
na RM, então TC e/ou radiografias
são recomendados para confirmar a
calcificação madura periférica característica.31,32

Diagnóstico diferencial
Quando a MO se apresenta com uma
história característica e um nítido
padrão zonal na imagem, o diagnóstico é relativamente simples. Contudo,
não é incomum para a aparência da
MO ser sugestiva de outras considerações, tornando deste modo o diagnóstico desafiador.3,7,9,10,18,33 (Tabela 2).

Nuovo et al17 revisaram 23 pacientes
com MO que tinham apresentação
“atípica”. Dos 23 pacientes, 3 se
apresentaram antes dos 10 anos de
idade. Quinze lesões eram em locais
incomuns, incluindo dedos e a parede
torácica. Apenas oito de seus
pacientes tinham uma história de
traumatismo. Dois pacientes apresentavam sintomas constitucionais
que levavam à presunção de um diagnóstico de infecção. Em oito de seus
pacientes, a histologia sugeriu um
diagnóstico de malignidade.17 Assim,
pode haver suspeita de malignidade
apesar da imagem transversal avançada e da biópsia.
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desenvolver calcificação e engrossamento de sua parede externa, o que
pode parecer similar a MO.34
A melorreostose é uma rara displasia óssea esclerótica benigna que
segue uma distribuição de esclerótomo e é conhecida por ter uma variação “igual a miosite”. A chave para
a diferenciação da melorreostose da
MO é a identificação do padrão de
esclerótomo, que não é característico
da MO. Uma rara, porém notável
imitadora da MO é uma recorrência
de tecido mole do tumor de célula
gigante do osso. O tumor de célula
gigante do osso recorrente nos tecidos moles muitas vezes irá apresentar calcificações em casca de ovo
periféricas, o que pode parecer idêntico a MO.

Figura 5

Biópsia

A, Radiografia lateral do fêmur médio e distal demonstra uma massa ondulante
com calcificação madura consistente com a miosite ossificante crônica.
B, Incidência lateral do fêmur em uma cintilografia óssea com metileno difosfato
de tecnécio-99 de fase atrasada. A massa demonstra aumento na captação.
Na fase aguda da MO, a aparência
da RM pode simular um abscesso de
tecido mole. Contudo, um abscesso
de tecido mole classicamente demonstra uma aparência uniforme com esta
intensidade de sinal alta nas sequências ponderadas em T2, intensidade
de sinal baixo nas sequências ponderadas em T1 e intensificação periférica nas imagens de pós-contraste.34
A TC com contraste intravenoso
demonstra uma coleção de líquido
intensificando a borda, confirmando
com frequência a suspeita de abscesso.34
É também importante distinguir
MO de sarcoma do tecido mole, que
pode ter uma imagem e características patológicas extremamente similares (Figura 4, A). Um alto nível de
suspeita é muitas vezes saliente ao
diagnóstico preciso. A apresentação
atípica (p.ex., hematoma aparente
carecendo de equimose), intensifi-
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cação de pós-contraste intralesional e
calcificações que carecem do padrão
zonal característico de ossificações
periféricas podem levar ao médico a
decidir por sarcoma.31,32 Por exemplo, até 58% dos pacientes com sarcoma sinovial têm calcificações evidentes na imagem diagnóstica e
geralmente carecem da borda
periférica de ossificação que é vista
com a MO.35 Um padrão de calcificação mais maduro poderia também
ser confundido com osteossarcoma
parosteal nas radiografias isoladas
(Figura 4), realçando a importância da
imagem transversal avançada.35
As considerações menos comumente encontradas que podem ter
calcificações de tecido mole incluem
periostite reativa e, quando associadas com a superfície do osso, proliferação osteocondromatosa parosteal
bizarra (i.e., lesão de Nora). Ocasionalmente, um abscesso crônico irá

A MO pode ser classificada como
uma lesão determinada quando ela se
apresenta com uma clara história de
um evento incitador e calcificação
periférica nas radiografias. Contudo,
nas lesões iniciais, as radiografias
podem ser não diagnósticas e os achados de RM subsequentes são com
frequência não específicos. Para pacientes com uma lesão indeterminada, uma amostra de tecido é
necessária antes formar um plano de
tratamento. Uma biópsia pode ser
realizada usando uma variedade de
técnicas dependendo da preferência
do cirurgião. Uma aspiração por
agulha fina, core biopsy, biópsia por
incisão e biópsia por excisão são
todos métodos que foram usados para
tirar uma amostra do tecido.
Independente da técnica usada é
importante para o cirurgião estar
familiarizado com as limitações de
cada método e com os princípios
envolvidos com a biópsia se a malignidade for identificada. A punção
aspirativa por agulha fina para citologia foi relatada como sendo não diagnóstica e foi incapaz de eliminar o
sarcoma em alguns pacientes com
MO; ela geralmente não é recomendada quando as amostras de tecido do
centro puderem ser obtidas para a
análise patológica.29 Portanto, a core
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biopsy orientada por imagem é a técnica preferida dos autores. Além disso,
a orientação da TC é ideal para a
amostra do tecido representativo de
ambos os aspectos central e periférico
da lesão.
A biópsia de incisão permite a
visualização direta da lesão e oferece
a maior quantidade de tecido para
análise, mas também é a mais invasiva comparada com as biópsias com
agulha. As biópsias de incisão podem
ser usadas quando a biópsia orientada
por imagem não estiver disponível,
após uma biópsia com agulha grossa
quando o diagnóstico é incerto ou
quando há necessidade de tecido adicional. As biópsias de excisão são
reservadas para lesões pequenas, de
fácil acesso quando a imagem é consistente com uma etiologia benigna.
Os autores recomendam uma abordagem coletiva multidisciplinar ao
considerar a análise histológica.

Histopatologia
O curso histológico da MO avança de
uma lesão fibroblástica imatura, altamente celular para uma massa
madura com osso lamelar periférico.7
O momento deste processo varia,
mas geralmente ocorre durante várias
semanas e se correlaciona com o
desenvolvimento de calcificações na
imagem.7,30 As primeiras lesões
demonstram metaplasia mesenquimatosa, as lesões intermediárias
demonstram diferenciação condroóssea de as lesões maduras demonstram osso maduro.9 Nos estágios iniciais, pode ser difícil de distinguir
microscopicamente MO de sarcoma
(p.ex., osteossarcoma extra esquelético).7,10 De modo amplo, uma lesão
madura irá se apresentar como uma
fina concha de osso cobrindo uma
área central vermelho-acinzentada7 e
tem tipicamente 3 a 6 cm de tamanho.
Microscopicamente, a MO é caracterizada por um padrão zonal distinto
que se correlaciona com seu estágio
de maturidade.7,9 Centralmente, o
tecido fibroblástico em proliferação e
as microhemorragias intersticiais são
observados. O pleomorfismo celular
brando e a atividade mitótica podem
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Figura 6

O edema periférico é um achado comum na miosite ossificante em todas as
formas da doença com exceção da crônica. A, A imagem ponderada em T2
com saturação de gordura coronal da coxa demonstra a miosite ossificante com
edema reativo periférico acentuado. B, Em contraste, como demonstrado pela
imagem de ressonância magnética coronal com saturação de gordura ponderada em T2 coronal do sarcoma sinovial da panturrilha, sarcomas de grau alto
com frequência demonstram margens periféricas agudas com ausência de
edema periférico.

Tabela 2
Consideração de diagnóstico diferencial para a Miosite Ossificante
Benigna

Maligna

Abscesso
Reação periosteal
Proliferação osteocondromatosa
parosteal bizarra (lesão de Nora)
Melorreostose (rara)
Tumor de célula gigante recorrente (raro)

estar presentes.7 Uma zona intermediária possui áreas de osso entrelaçado imaturo combinado com tecido fibroblástico. Na periferia da
lesão, observa-se o osso lamelar
maduro (Figura 7). Embora o desenvolvimento de sarcoma no cenário da
MO prévia tenha sido relatado, a
capacidade da MO de transformar-se
em sarcoma tem sido questionada e
não é universalmente aceita.7

Osteossarcoma parosteal
Osteossarcoma extra esquelético
Sarcoma de tecido mole (p.ex., sarcoma
sinovial e sarcoma epiteloide)

Tratamento
Não Cirúrgico
O objetivo do tratamento não cirúrgico é minimizar os sintomas e
maximizar a função. O tratamento
não cirúrgico é muitas vezes bemsucedido porque a MO é autolimitada
e com frequência é um processo que
se soluciona por si próprio.14,36
Embora haja carência de estudos bem
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que examinam o desenvolvimento da
formação de osso heterotópico após o
traumatismo pélvico e cirurgia do
quadril. Contudo, em um relato de
caso de desenvolvimento de MO
traumática em um atleta, duas doses
de pamidronato estavam associadas
com a melhora nos achados clínicos e
radiográficos.40

Figura 7

Zona central
imatura

Zona
intermediária

Zona periférica
madura com
osso lamelar

Magnificações de baixa
potência (x2)

Uma massa de tecido mole sob magnificação de baixa potencia. Observe a formação de osso maduro periférico e o centro imaturo consistente com a miosite
ossificante (hematoxilina-eosina, magnificação x2).

projetados, a observação de que a MO
é mais comum em pacientes com distúrbios de sangramento37 sustenta a
hipótese de que a MO está associada
com a formação de hematoma, com
ou sem lesão periosteal concomitante. Portanto, o tratamento inicial
da lesão muscular com o propósito de
controlar o desenvolvimento do
hematoma e manter a função é uma
abordagem razoável.
Para o tratamento inicial da lesão
muscular, Järvinen et al37 recomendaram um breve período de imobilização relativa por 3 a 7 dias combinado com repouso, gelo, compressão
e elevação. Muletas podem auxiliar
com o repouso da área afetada e
minimização da formação de hematoma.36,37 Crioterapia – 15 a 20
minutos de gelo a cada 30 a 60 minutos – pode diminuir o fluxo sanguíneo intramuscular em até 50%. A fisioterapia associada deve ser evitada
nos primeiros estágios de modo a
impedir a exacerbação dos sintomas.36,38
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Exercícios de amplitude de movimento assistidos em um arco de
movimento sem dor, podem começar
em até 48 a 72 horas.39 Um programa
de exercício progressivo gradual
começa com o treinamento isométrico, seguido pelo treinamento isotônico e por fim exercícios isocinéticos
dinâmicos. Grandes hematomas flutuantes e sintomáticos podem se
beneficiar da aspiração.36 Em uma
série, 42 de 42 jogadores de futebol
americano na Vanderbilt University
retornaram à plena participação sem
perda da função após a contusão de
moderada à grave no quadríceps.
Os autores salientaram a importância do tratamento não cirúrgico inicial e persistente.36 Nas lesões mais
maduras, exercícios de amplitude de
movimento ativa e de fortalecimento
resistidos são importantes para manter e melhorar da amplitude de movimento articular e a função.30,36,38
O uso de fármacos na profilaxia da
MO após a lesão é limitado e foi
grandemente extrapolado de estudos

Cirúrgico
A excisão cirúrgica é geralmente
reservada para lesões sintomáticas
que não responderam ao tratamento
não cirúrgico. O objetivo da cirurgia é
melhorar a função e limitar a dor.
As indicações cirúrgicas incluem dor
intratável resultante da irritação
mecânica de tendões, bursa ou articulações próximas; lesões que estejam causando a compressão de
importantes estruturas neurovasculares e amplitude de movimento
diminuída que comprometa as atividades da vida diária.38 A excisão margina é apropriada, mas há registros de
recorrência.10
Historicamente, a intervenção cirúrgica foi retardada 6 a 18 meses
após a lesão porque se imaginava que
a cirurgia não alterasse o processo de
maturação e, portanto, a cirurgia prematura pode predispor à recorrência.15 Contudo, há carência de uma
evidência conclusiva sustentando
esta abordagem.7,10,13,15,38,39 Na verdade, uma pesquisa mais recente
desafiou o risco de recorrência com a
intervenção inicial. Ogilvie-Harris e
Fornasier33 relataram 26 pacientes
com MO não traumática e sugeriram
que a excisão inicial apresentava
risco mínimo de recorrência. De maneira similar, Garland15 sugeriu que a
decisão de quando excisar deve
incluir a etiologia da MO ao invés de
ser baseada exclusivamente na cronologia. Ele sugeriu o retardo da
cirurgia por 6 meses após a MO
traumática, 1 ano após a lesão da
medula espinal e 18 meses após a
lesão na cabeça.15
É possível que o risco de recorrência e a gravidade da MO sejam dependentes do grau inicial de trauma ao
tecido mole local. Aqueles que se
apresentam sem revelar uma história
de traumatismo podem ter sofrido
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uma lesão branda que passou despercebida e podem se beneficiar da
excisão inicial se forem sintomáticos, ao contrário de pacientes que
desenvolveram osso heterotópico
secundário à lesão grave no tecido
mole (p.ex., luxação no cotovelo), que
podem se beneficiar com o retardo da
excisão, uma vez que a lesão tenha
atingido a maturidade. Portanto, a
decisão de prosseguir com a cirurgia é
otimizada em um cenário multidisciplinar, sendo responsável pela etiologia, achados radiográficos, valores
laboratoriais e sintomas do paciente.

Resumo
A MO é um processo autolimitado,
reativo, de formação de osso dos tecidos moles que ocorre após a lesão.
Ela pode imitar a malignidade cedo
em seu desenvolvimento, em especial quando não está associada com
uma apresentação e achados de
imagem característicos. A fisiopatologia não é muito bem compreendida; contudo, ela provavelmente
envolve a diferenciação inadequada
das células tronco mesenquimatosas
em condrócitos e osteoblastos em um
ambiente rico em inflamação. O diagnóstico é com frequência feito com
uma história minuciosa, um exame
físico e com radiografias ortogonais.
Contudo, uma variedade de modalidades de imagem avançadas pode ser
útil dependendo do estágio da
evolução. Uma biópsia é necessária
para confirmar o diagnóstico para
lesões indeterminadas. O tratamento
não cirúrgico se foca na redução dos
sintomas e maximização da função.
A excisão cirúrgica é reservada para
lesões que não responderam ao tratamento não cirúrgico. O momento
ideal da excisão cirúrgica não é determinado, mas tradicionalmente ela
mais bem realizada uma vez que a
lesão tenha atingido a maturidade.
Uma abordagem multidisciplinar é
útil para diagnosticar de forma precisa e otimizar o tratamento.
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Avaliação clínica e
planejamento pré-operatório
de lesões da cartilagem
articular do joelho
Sumário
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Lesões na cartilagem articular são muito comuns. Muitos estudos e artigos de revisão sobre reparo e restauração de cartilagem se concentram nas diferentes técnicas disponíveis para
tratar os defeitos de cartilagem; contudo, poucos discutem
minuciosamente a avaliação inicial de pacientes com esses
defeitos. Os resultados são intimamente associados com
seleção apropriada de pacientes e indicações para tratamento;
portanto, compreender a avaliação inicial e o tratamento conservador dos defeitos de cartilagem é essencial para atingir
resultados excelentes após intervenção cirúrgica, independentemente do procedimento escolhido. Em pacientes com lesão
na cartilagem, uma história cuidadosa, exame físico e de
imagem são requeridos antes de tratar a lesão para assegurar
que os sintomas do paciente são verdadeiramente relacionados
ao defeito. Para tratar quaisquer considerações especiais, outros
fatores devem ser considerados para melhorar os resultados do
paciente, incluindo o estado do menisco, avaliando e tratando
o mal-alinhamento ou offloading o compartimento patelofemoral e reconstruindo quaisquer deficiências ligamentosas.
É importante para profissionais da área médica entenderem
quais lesões de cartilagem podem ser sintomáticas e quando
encaminhar esses pacientes para cirurgiões que tratem lesão
de cartilagem.
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lesão na cartilagem articular é
provavelmente mais comum do
que originalmente considerada,
porque técnicas de imagem mais
novas atualmente identificam o dano
à matriz da cartilagem após lesão do
ligamento cruzado anterior (LCA),
apesar da aparência normal da cartilagem no momento da artroscopia.1
Esse achado indica que qualquer tipo
de lesão por impacto ou lesão significativa em força, seja o resultado de
mal-alinhamento ou deficiência meniscal, pode causar lesão na ultraestrutura da cartilagem ou nos con-

drócitos que mais tarde leva a dano
macroscópico na cartilagem. O impacto do edema ósseo subcondral,
conforme visto na IRM, também foi
reconhecido como um contribuinte
significativo para dor e sintomas de
lesão na cartilagem.2 Com esses
defeitos, o processo de avaliação é
complicado porque muitas lesões de
cartilagem são assintomáticas e a
história natural desses defeitos não
é completamente compreendida.3
Contudo, muitos autores concordariam que os defeitos sintomáticos
têm probabilidade de permanecerem
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sintomáticos e possivelmente piorem com o tempo,4,5 que pode também correlacionar-se com um aumento no tamanho do defeito.6
Defeitos de cartilagem sintomáticos,
focais, de grau III ou IV da International Cartilage Repair Society
podem ser tratados com procedimentos de restauração de cartilagem.
Novas técnicas de restauração de
cartilagem continuam sendo desenvolvidas, com ensaios controlados
randomizados demonstrando resultados promissores;7,8 contudo, a menos
que indicações clínicas apropriadas
sejam compreendidas e avaliação préoperatória seja realizada, qualquer
técnica de restauração de cartilagem
tem probabilidade de falhar.

Apresentação clínica
A verdadeira incidência de lesões de
cartilagem articular de espessura
total no joelho não foi bem estudada,
mas imagina-se que seja entre 5 e
10%.3,9 Contudo, essa estimativa
vem de estudos artroscópicos e o
verdadeiro número poderia ser mais
alto quando se considera o número de
defeitos de cartilagem assintomáticos. Uma revisão sistemática por
Flanigan et al10 descobriu uma
prevalência de defeitos de cartilagem
de espessura total em 36% de 931
atletas através de 11 estudos. Desses
defeitos, 14% eram assintomáticos;
nos jogadores de basquetebol, esse
número aumentou para 59%. Muitos
pacientes com lesões de cartilagem
articular que requerem tratamento

relatam dor, normalmente com sustentação de peso e localizada no
mesmo compartimento do defeito.6
Alguns pacientes possuem pouca dor,
mas relatam edema do joelho com
atividade. Lesões de cartilagem patelofemoral normalmente exibem um
perfil e padrão de dor similar à síndrome da dor patelofemoral. A síndrome da dor patelofemoral pode às
vezes ser diferenciada da dor na cartilagem articular pela presença ou
ausência de edema porque a síndrome de dor patelofemoral não faz
com que o joelho inche.6 Os pacientes com lesões no côndilo
femoral e no platô tibial normalmente apresentam sensibilidade na
linha articular e podem ter sintomas
mecânicos. A dor pode piorar por sustentação de peso, ou, para lesões mais
posteriores, com o joelho em flexão.
Como pacientes pediátricos e adolescentes podem não ser capazes de
localizar acuradamente sua dor, a
presença de claudicação ou de edema
pode indicar um defeito sintomático.
Em média, os pacientes com
defeitos na cartilagem articular que
estão considerando tratamentos de
restauração de cartilagem passaram
previamente por mais de dois procedimentos.11 Nesses casos, obter
fotografias intraoperatórias prévias
ou comunicar-se diretamente com o
cirurgião prévio pode demonstrar a
necessidade de uma artroscopia de
planejamento diagnóstico. Sub-reabilitação após cirurgias anteriores é
uma fonte comum de sintomas nessa
população de pacientes e deve ser
descartada como um gerador de dor

antes de prosseguir com a cirurgia de
restauração de cartilagem.

Exame físico
Como os defeitos de cartilagem
podem ser assintomáticos, é essencial confirmar os achados do exame
físico que são consistentes com uma
lesão de cartilagem antes de realizar a
restauração da cartilagem. O exame
também deve se concentrar em
detectar contraindicações potenciais
à restauração da cartilagem e determinar se procedimentos concomitantes serão requeridos para otimizar
os resultados.12 A análise da marcha
e da posição de pé deve ser realizada
para avaliar mal-alinhamento ou
anormalidades específicas da marcha.
Deformidade rotacional na extremidade inferior e desequilíbrio muscular também mostraram alterar as
forças e a biomecânica da articulação
do joelho.13 Portanto, um exame
completo deve incluir avaliação de
rotação do quadril, força e flexibilidade dos isquiotibiais e do quadríceps
e alinhamento do pé. Fraqueza muscular, que pode contribuir para dor no
joelho, pode ser avaliada por teste de
força muscular manual ou via teste
de força instrumentado. Como a
insuficiência do ligamento afeta
adversamente a restauração da cartilagem,14 é essencial examinar completamente o LCA, o ligamento
cruzado posterior (LCP), os ligamentos colaterais e os cornos pósterolateral e póstero-medial. Para descartar qualquer instabilidade rotacional,
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um teste de “pivot shift” deve ser
realizado no consultório e antes de
qualquer procedimento cirúrgico,
especialmente quando uma reconstrução prévia de LCA é colocada em
uma posição levemente vertical.
Sensibilidade na linha articular
pode estar presente em vários graus
de flexão, dependendo da localização
do defeito da cartilagem, com dor
tipicamente pior diretamente sobre o
defeito da cartilagem. O teste de
Wilson pode ser realizado para diagnóstico de um defeito osteoconral.
Kocher et al15 descobriram que a sensibilidade do exame clínico para o
diagnóstico de osteocondrite dissecante foi 90,9% e a especificidade foi
69%, que foi maior do que a IRM.

Figura 1

Imagem
Radiografia
Uma incidência de sustentação de
peso em extensão AP e uma incidência de Rosenberg em flexão de 45º PA
devem ser obtidas para avaliar o
estreitamento do espaço da articulação tibiofemoral. Incidências lateral e axial ou de Mercer-Merchant
podem ser usadas para avaliar a articulação patelofemoral. Nós normalmente adquirimos nossa série padrão
de joelho com um marcador de
tamanho para corrigir o aumento,
que pode ser usado para calcular o
tamanho se procedimentos de
aloenxerto meniscal ou osteocondral
forem realizados. Radiografias de
alinhamento de extensão total em pé
devem ser obtidas como parte da
avaliação de pacientes que passam
por procedimentos de restauração de
cartilagem (Figura 1). As medidas dos
eixos anatômicos e mecânicos são
desenhadas para avaliar mal-alinhamento.
Ressonância Magnética
A RM é indicada em pacientes que
possuem sinais e sintomas consistentes com patologia intra-articular
(i.e., dor, edema ou sintomas mecânicos), apesar de terem radiografias de
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Radiografias em pé de extensão total demonstrando mal-alinhamento em varo
(A) e em valgo (B). Quando procedimentos de restauração da cartilagem são
indicados, o mal-alinhamento deve ser tratado ao mesmo tempo que o procedimento de restauração da cartilagem ou de uma maneira estadiada para melhorar
os resultados.
sustentação de peso relativamente
normais. Uma vez que ocorre
estreitamento significativo no espaço
articular, a extensão do dano da cartilagem e do menisco provavelmente é
muito grande para permitir procedimentos de restauração de cartilagem.
Sequências gradiente eco são muitas
vezes usadas como imagens específicas da cartilagem por causa de sua
capacidade de diferenciar cartilagem
articular do líquido articular adjacente e osso subcondral. Contudo,
essas sequências não mostram adequadamente o sinal interno dentro da
cartilagem articular ou edema subcondral. Portanto, uma série sensível
ao líquido ponderada em T2 e/ou
short tau inversion recovery (STIR)
deve ser usada para avaliar esses
fatores importantes. Técnicas mais

novas de RM, tais como mapa de
T1rho, mapa de T2, ressonância com
gadolínio (dGEMRIC)16 foram inicialmente implementadas no cenário
de pesquisa; contudo, essas técnicas
estão se tornando mais comuns no
cenário clínico, permitindo a investigação de ultraestrutura e morfologia
da cartilagem articular bem como
biologia e metabolismo da cartilagem16 (Figura 2).

Considerações especiais
Estado do ligamento
Exame cuidadoso e teste objetivo dos
ligamentos do joelho devem ser
realizados antes dos procedimentos
de restauração de cartilagem. Em um
estudo ex-vivo de laboratório contro-
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Figura 2
Joelho lesionado

Fêmur: média = 410, DP = 85
Tíbia: média = 405, DP = 85

Joelho não lesionado

Fêmur: média = 486, DP = 105
Tíbia: média = 505, DP = 106

Mapas T 1rho do compartimento medial da tíbia e do fêmur que foram gerados
usando o pacote de software MRIMapper (Beth Israel Deaconess Medical
Center). Os índices médios da IRM intensificada por gadolínio retardada da cartilagem foram calculados. As regiões azuis e vermelhas denotam concentrações
de glicosaminoglicanos altas e baixas, respectivamente. (Reproduzida com permissão de Fleming BC, Oksendahl HL, Mehan WA, et al: Delayed gadoliniumenhanced MR imaging of cartilage dGEMRIC following ACL injury.
Osteoarthritis Cartilage 2010;18:662-667.)

lado para simular procedimentos de
restauração de cartilagem, Efe et al14
descobriram que a deficiência de
LCA tinha mais probabilidade de
causar ruptura do material de gel
colocado nos defeitos do côndilo
femoral medial. Portanto, o LCA
deve ser funcional e prevenir não
apenas a translação anterior da tíbia,
mas também as forças rotacionais
para proteger a restauração da cartilagem. Enxertos verticais de LCA
podem continuar permitindo forças
rotacionais similares a um joelho
com deficiência de LCA. O teste de
pivot shift cuidadoso deve ser realizado intraoperatoriamente e se preocupação por instabilidade rotacional
estiver presente, revisão concomitante de LCA deve ser considerada no
momento dos procedimentos de
restauração da cartilagem. Lesão no
LCP mostrou causar uma predisposição para lesões de côndilo
femoral medial e de cartilagem
patelofemoral. Um estudo descobriu
que quase 80% das lesões crônicas do
LCP tinham defeitos de côndilo
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femoral medial e 50% tinham defeitos patelofemorais.17 Em um estudo de reconstruções multiligamentares e de corno póstero-lateral, 14 de
21 pacientes tinham alguma lesão de
cartilagem no momento da cirurgia;
esses pacientes tinham resultados
piores em um acompanhamento
médio de 87 meses.18 Assim, deficiência ligamentosa e lesão de cartilagem possuem uma relação íntima
com lesão de ligamento causando
defeitos de cartilagem e defeitos de
cartilagem potencialmente afetando
os resultados a longo prazo após lesão
de ligamento e reconstrução.
Estado do menisco
O menisco tem funções múltiplas no
joelho, sendo que uma delas é converter forças através da articulação
tibiofemoral em estresses em arco
direcionados para o lado radial. Isso
permite que o menisco transmita
50% da carga articular quando o
joelho é estendido e 90% quando o
joelho é flexionado.19 A perda desses
estresses em arco, tal como em uma

ruptura radial que necessita de uma
ressecção em cunha de no mínimo
20% do menisco, pode resultar em
forças de contato >350% do normal.20 A perda do menisco leva a
uma carga pontual que pode mudar
dramaticamente as forças vistas na
cartilagem e no osso subcondral e
levam a lesão significativa. Verma et
al21 descobriram que a área de
contato diminuía uma média de 46%
após meniscectomia medial; portanto, a restauração da cartilagem não
deve ser realizada sem a proteção de
um menisco competente, seja via
reparo ou transplante de aloenxerto.
Outros papéis para o menisco
incluem aumentar a área de superfície de contato e a congruência da
articulação bem como ajudar na
mecânica do líquido sinovial. A fricção em um joelho com uma meniscectomia parcial ou completa é
aumentada em >20%.22 A cartilagem
articular obtém sua nutrição a partir
do líquido sinovial; dessa forma, sem
um menisco a extrusão e circulação
de líquido normal que ocorre com
compressão do menisco é perdida.
O corno posterior do menisco medial
também é um estabilizador secundário das forças anteriores-para-posteriores no joelho, tornando-se
importante no cenário de deficiência
de LCA ou após reconstrução de
LCA.
O transplante de menisco pode
restaurar forças para níveis e distribuições mais normais.21 Após um
transplante de menisco medial, a área
de contato não foi estatisticamente
diferente do estado intacto.21 Como o
transplante meniscal de aloenxerto
também pode restaurar muitos dos
outros papéis importantes do menisco, ele deve ser considerado em combinação com outros procedimentos
de restauração de cartilagem, seja
concomitantemente ou de uma
maneira estadiada. Resultados inferiores para restauração de cartilagem
podem ser esperados no cenário de
joelhos com deficiência meniscal
quando a deficiência meniscal não é
tratada.
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Massa corporal
Massa corporal aumentada leva a
forças aumentadas nas articulações
de sustentação de peso. Um estudo
avaliando os resultados de microfratura demonstrou que resultados
mais insatisfatórios foram associados
com um índice de massa corporal
(IMC) > 30.23 Uma revisão sistemática recente demonstrou que o IMC
não afeta unicamente o escore subjetivo do International Knee Documentation Committee (validado para
pacientes com lesão de cartilagem
articular) após implante de condrócito autólogo (ICA).24 Todavia, as
células em proliferação que começam
a formar uma matriz de cartilagem
no início do cenário pós-operatório de
um procedimento de ICA podem
muito bem ser afetadas da mesma
forma que as células após uma
microfratura. Contudo, tecido de
aloenxerto osteocondral fresco com
matriz de cartilagem intacta e condrócitos vivos pode ser menos afetado por uma massa corporal aumentada, especialmente se qualquer malalinhamento ou deficiência meniscal
produzindo forças em excesso ou
carga pontual fosse tratado no
momento do implante.
Edema ósseo
A literatura recente tem levado em
consideração a cartilagem e o osso
como uma unidade osteocondral em
vez de entidades individuais.25
Alterações na unidade osteocondral
ocorrem em defeitos de cartilagem
crônicos e naqueles previamente
tratados com técnicas de estimulação
da medula, tais como microfratura,
perfuração ou artroplastia por abrasão.2,23 Essas mudanças incluem
espessamento e enrijecimento da
placa subcondral que causa adelgaçamento da cartilagem articular, que
pode deixar a cartilagem mais
suscetível a forças de cisalhamento.26
Quando edema ósseo está presente,
nós normalmente recomendamos
substituir o osso e a cartilagem, usando um autoenxerto osteocondral ou
transplante de aloenxerto, dependen-
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do do tamanho da lesão (Figura 3).
Fosfato de cálcio subcondral também
pode ser usado para lesões ósseas
sintomáticas.27 Isso pode ser feito em
conjunto com procedimentos de
restauração de cartilagem, tais como
ICA; contudo, os resultados de tal
procedimento não foram comprovados. Outras técnicas incluem a
técnica do sanduíche usada com ICA.
Essa técnica requer enxerto ósseo,
que é então vedado com periósteo ou
membrana com bicamada de colágeno e cola de fibrina. Uma outra
membrana é costurada dentro da cartilagem mediante técnica de ICA
padrão e os condrócitos são injetados
entre as duas camadas de membrana
perióstea ou de colágeno.28
Mal-alinhamento
O mal-alinhamento aumenta significativamente as forças no compartimento afetado. Radiografias em pé
são usadas para determinar se o malalinhamento existe e para medir a
correção necessária. O alinhamento é
normalmente corrigido até um ponto
que está 62% através da extensão
medial-para-lateral do platô tibial no
cenário de osteoartrite; o objetivo é
desfazer-se acentuadamente do compartimento doente.29 Contudo, no
cenário de restauração de cartilagem,
nós escolhemos tipicamente um
ponto que está na linha média ou
apenas levemente supercorrigido
(i.e., a espinha tibial oposta) como o
objetivo de correção para redistribuir
as forças de modo que a cartilagem
regenerada ou transplantada experimenta forças normais mas não sobrecarrega o compartimento oposto.
Similar à articulação tibiofemoral,
forças em excesso podem aliviar os
resultados da restauração da cartilagem na articulação patelofemoral.
Os resultados da restauração da cartilagem patelofemoral com osteotomia
de descarga são significativamente
melhores do que os resultados de
restauração de cartilagem patelofemoral isolada sem osteotomia30
(Figura 4). Alguns autores acreditam
que cada lesão patelar ou troclear

Figura 3

Imagem por ressonância magnética
demonstrando edema ósseo que
pode estar presente com uma lesão
de cartilagem. O paciente tem
defeitos de cartilagem do côndilo
femoral medial e do platô tibial lateral.

deve ser desfeita no momento da
restauração da cartilagem para
melhorar o sucesso do procedimento.31,32 Isso é tipicamente realizado usando uma osteotomia de
tubérculo tibial na qual o tubérculo é
movimentado na direção anterior e
medial. Em pacientes com defeitos
patelares mediais proximais, há alguma preocupação com a pressão que
pode aumentar nesse local com
mobilização do tubérculo;33 portanto, anteriorização direta é recomendada.32 Defeitos trocleares isolados
podem não requerer uma osteotomia,
dependendo da localização; contudo,
essa questão não foi respondida na
literatura e estudos adicionais precisam ser realizados.
Tamanho do defeito
O tamanho da lesão é um dos fatores
determinantes principais quando se
decide qual tipo de procedimento
deve ser realizado. Contudo, o tamanho da lesão também pode ser um
fator sobre se um defeito é ou não
sintomático ou se torna sintomático.
Um estudo de Guettler et al34
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lagem articular alogênica seca congelada combinada com plasma rico em
plaquetas pode melhorar a capacidade de usar essa técnica para tratar
um defeito de área de superfície
maior, os resultados clínicos estão
por vir.36 Outros scaffolds8,37 e opções
de tratamento de cartilagem38,39
estão atualmente sendo estudados,
com poucos resultados clínicos
disponíveis; contudo, a discussão de
técnicas de restauração de cartilagem
está além do objetivo deste artigo.

Figura 4

Fotografias clínicas intraoperatórias demonstrando um defeito de cartilagem
típico da patela antes do desbridamento (A) e após o desbridamento (B).
Além disso, uma osteotomia de tubérculo tibial foi realizada. Nós normalmente
recomendamos realizar a osteotomia primeiro, com fixação retardada até depois
do procedimento de restauração da cartilagem de escolha ter sido realizado.
Nós não viramos rotineiramente a osteotomia para obter acesso aos defeitos
patelares ou trocleares. A própria osteotomia adiciona alguma mobilidade à
patela e nós preferimos deixar o córtex inferior intacto, criando uma fratura em
galho verde.

demonstrou que uma lesão > 1 cm de
diâmetro era cada vez mais associada
com os sintomas. Contudo, a verdadeira associação com o tamanho
provavelmente está relacionada em
parte à razão do tamanho da lesão
para o tamanho total do côndilo
femoral. Um defeito de 1 cm
provavelmente é muito mais relevante clinicamente quando atinge até
50% da largura do côndilo comparado com um côndilo muito grande no
qual um defeito de 1 cm pode constituir apenas 20% da largura. Portanto,
uma lesão de 2 cm2 do côndilo
femoral medial pode ter mais probabilidade de produzir sintomas em
uma ginasta de 45,3 kg e 1,47 m de
altura versus um jogador de futebol
americano de 136 kg e 2,01 m de
altura.
Lesões menores permitem mais
opções para restauração de cartilagem. Defeitos de cartilagem pequenos, isolados, podem ser tratados
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com microfratura, microfratura mais
uma matriz de scaffold, ICA, cartilagem articular de aloenxerto picado,
autoenxerto osteocondral, ou procedimentos de aloenxerto osteocondral.
Nos defeitos que afetam o osso e a
cartilagem, o autoenxerto osteocondral
e o aloenxerto podem ser utilizados.
Lesões > 2 a 4 cm2 são em geral
tratadas com ICA, cartilagem articular de aloenxerto picado, ou autoenxerto osteocondral. O autoenxerto
osteocondral é limitado pela disponibilidade de cartilagem sem sustentação de peso no joelho e morbidade
no local do doador. Estudos avaliando
os resultados após microfratura
descobriram que lesões maiores
estavam correlacionadas com resultados piores e que defeitos maiores
podem ter preenchimento de defeito
insatisfatório,23,35 que também se
correlacionou com resultados inferiores.23 Enquanto a microfratura que
utiliza um scaffold adjunto de carti-

Localização do defeito
As lesões localizadas nos côndilos
femorais permitem a maior distância
de técnicas de restauração de cartilagem potenciais. Dependendo do
tamanho da lesão, microfratura,
microfratura mais scaffold, ICA, cartilagem articular de aloenxerto picada, ou transplante osteocondral
podem ser usados. O cirurgião que
está fazendo o tratamento deve
cuidadosamente identificar e tratar
qualquer lesão ao osso subcondral.
Transplantes osteocondrais são ideais
para lesões de cartilagem articular
localizadas no côndilo femoral, especialmente quando o osso subcondral
adjacente está envolvido. Defeitos
maiores ou defeitos que afetam o
osso sobre a patela ou a tróclea são
mais difíceis de tratar. Aloenxertos
osteocondrais são combinados por
tamanho, e não por formato. A topografia variável da tróclea e da patela é
difícil de combinar nesses defeitos
maiores; portanto, o uso de ICA, cartilagem picada, ou microfratura mais
scaffold é muito mais desejável para
lesões da patela e da tróclea.
Como a cartilagem do platô tibial
é muito mais fina do que a do côndilo femoral ou da cartilagem da articulação patelofemoral, é mais difícil
tratar e as técnicas de restauração de
cartilagem disponíveis são muito
mais limitadas. Quando defeitos do
platô tibial são encontrados em graus
menores de lesão (i.e., grau I ou II),
isso pode ser uma indicação relativa
para intervenção cirúrgica para corrigir quaisquer fatores causadores, tais
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como deficiência meniscal ou defeitos de cartilagem de côndilo
femoral sobreposto porque o tratamento desses defeitos é mais difícil
quando eles se tornam de espessura
total. Intervenções propostas incluem microfratura mais um scaffold, cartilagem de aloenxerto picada
e perfuração retrógrada e implante
de um aloenxerto osteocondral.
Além disso, a presença de lesões
ósseas sintomáticas subjacentes com
edema de medula óssea subcondral
correspondente pode garantir consideração do tratamento com uma
injeção de fosfato de cálcio para
fortalecer o osso subcondral.27 Isso
pode ser realizado com injeção guiada
por imagem de fosfato de cálcio
osteocondutor para substituir o osso
no local do edema de medula óssea, o
alvo terapêutico. Usar essa técnica
para o tratamento de defeitos subcondrais sintomáticos requer muita
pesquisa adicional, mas tem o potencial de ser usado para tratar pacientes
com múltiplos tipos de lesão óssea
subcondral, tais como osteocondrite
dissecante, osteoartrite e osteonecrose espontânea.
Outros fatores
Vários estudos tentaram correlacionar vários fatores com resultados
de reparo de cartilagem e procedimentos regenerativos. O nível de
atividade tem sido usado em um
algoritmo largamente publicado para
determinar o melhor tratamento para
defeitos de cartilagem de vários
tamanhos.40,41 A idade é um outro
fator; os pacientes com menos de 30
anos de idade possuem os melhores
resultados;42-44 contudo, isso não
significa que os pacientes com mais
de 30 anos de idade não devam ter
procedimentos de restauração de cartilagem. Quando a alternativa é uma
artroplastia articular, muitos pacientes, em uma tentativa de preservar
sua articulação nativa e potencialmente evitar os riscos associados
com artroplastia de revisão mais
adiante durante a vida, escolha
restauração de cartilagem apesar dos
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resultados levemente inferiores comparados com pacientes mais jovens
com lesões similares. Além disso, um
IMC mais alto tem sido associado
com resultados mais fracos após
microfratura45 mas não foi avaliado
como um fator de risco para resultados inferiores com outras técnicas de
restauração da cartilagem ou de
transplante. Outros fatores significativos para considerar incluem a
duração dos sintomas, o número de
cirurgias prévias, o estado de tabagismo e o gênero.46

Indicações cirúrgicas
As indicações para restauração de
cartilagem incluem defeitos de cartilagem sintomáticos, focais, de grau
III ou IV da International Cartilage
Repair Society. Como os defeitos de
cartilagem podem ser assintomáticos, o médico deve determinar se o
defeito de cartilagem é a fonte dos
sintomas do paciente. Menisco deficiente ou restrições ligamentosas e
qualquer mal-alinhamento ou sobrecarga do compartimento afetado
devem ser tratados antes do procedimento de restauração de cartilagem
ou ao mesmo tempo. Normalmente,
os pacientes fracassaram na resposta
ao tratamento não cirúrgico e podem
ter passado por uma artroscopia diagnóstica e condroplastia do defeito
com debridamento detalhado da
lesão, criando paredes verticais e possivelmente tornando o defeito assintomático. A biópsia de implante de
condrócito autólogo pode ser realizada nesse momento também, se indicado.

Resumo
Os defeitos de cartilagem são mais
prevalentes do que originalmente
imaginados e a história natural e o
que torna certos defeitos sintomáticos ainda não está completamente
esclarecido. Antes do tratamento de
uma lesão, história cuidadosa e

exame físico são necessários para
assegurar que os sintomas do paciente sejam realmente relacionados
ao defeito. Outros fatores devem ser
considerados para melhorar os resultados do paciente, incluindo o estado
do menisco, avaliar e tratar malalinhamento ou descarregar o compartimento patelofemoral e reconstruir quaisquer deficiências ligamentosas. Compreender as indicações
clínicas para cirurgia de restauração
de cartilagem e tratar todos os fatores
que possam comprometer o resultado
são essenciais para o tratamento de
lesão na cartilagem articular, independentemente da técnica usada para
restaurar a cartilagem lesionada ou a
unidade osteocondral.
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A osteoartrite (OA) é uma
doença da articulação total,
afetando cartilagem, osso,
menisco, sinóvio e ligamentos.
Estima-se que 27 milhões de
norte americanos foram afetados com a OA em 2008,1 que 35
milhões estejam atualmente
afetados e eu 67 milhões sejam
afetados em 2030.2 Apesar da
alta incidência, não há um
tratamento que significativamente altere o curso da doença.
Diferente de muitas outras
lesões, a OA é bem adequada
para um tratamento local,
intra-articular porque a doença
afeta um número limitado de
articulações e não apresenta
manifestações extra-articulares
óbvias. Entre os vários esforços
feitos para tratar da osteoartrite, a terapia com gene merece destaque. A terapia com
gene é a modulação intencional
e transferência de um gene
terapêutico para as células do
tecido lesionado para obter
uma síntese sustentada e bem
regulada da proteína terapêutica no local da lesão. A transferência de gene pode ser obtida
através de abordagens in vivo e
ex vivo. O objetivo é aumentar
a expressão de um gene terapêutico ou inibir a expressão de
um gene associado à doença
nas células.
A aplicação da terapia com
gene ex vivo combina bem com
a abordagem de engenharia
tecidual. A terapia com gene ex
vivo requer remoção das células do corpo e manipulação
genética das células in vitro
antes do novo implante. Em contraste, a terapia com gene in
vivo fornece a liberação dos

genes terapêuticos diretamente
para as células da articulação
sinovial. Em ambas as abordagens, a transferência de DNA
para as células pode ser feita
por vetores virais ou não
virais.3
Na abordagem não viral, a
transferência de gene é atingida
através de vários modos não
iônicos, físicos (eletromagnéticos) e bioquímicos. Embora
eles não apresentem riscos
óbvios para a imunogenicidade/
mutagênese, os vetores não
virais são menos eficientes do
que os vetores virais. Esta barreira pode ser sobreposta com o
uso de promotores de resposta
(autolimitados) que são estimulados apenas quando a homeostase articular é perturbada e
expressam o gene terapêutico
apenas quando necessário.4,5
Além disso, os vetores com
dois promotores (i.e., vetores de
expressão dupla) são capazes de
abrigar dois genes e fornecem
uma oportunidade para o potencial terapêutico aumentado
e eliminação da limitação da
seleção de gene simples.6,7 Por
exemplo um gene anticatabólico e um pró-anabólico podem
ser selecionados para melhorar
a inflamação, melhorar a síntese de matriz, inibir a apoptose, aumentar a lubrificação
articular e melhorar a consolidação de microfraturas e defeitos condrais.
Os vetores virais, que tiveram os genes virais removidos,
fornecem uma renovável fonte
de expressão de gene. Embora
estes vetores tenham sido
empregados em ensaios da terapia com gene,8 eles possuem
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limitações potenciais como imunogenicidade, mutagênese de inserção, persistência e sustentabilidade de expressão de transgene e
especificidade tecidual/celular.
Recentemente, vetores adenoassociados têm ganhado popularidade como um vetor da terapia
com gene secundário à comercialização da alipogene tiparvovec,
um produto com base no vetor
adeno-associado para o manejo da
deficiência de lipoproteína lipase.
As lições aprendidas da terapia
com gene no campo do câncer
ditam posteriormente como os
adenovírus podem ser usados de
modo efetivo para o manejo da
OA.
Várias estratégias foram empregadas para sobrepor os problemas
relacionados com a terapia com o
gene do adenovírus. O adenovírus
sorotipo 5 possui vários atributos
únicos que o tornam adequado
para a terapia com gene. Para contornar o problema da especificidade celular e tecidual, as moléculas de adaptação bi específicas
refratárias têm permitido a modificação do tropismo do adenovírus para a transferência de gene
visada.9 O uso de imunoglobulinas não convencionais derivadas
do soro de camelos e alpacas
fornece compatibilidade com a
biossíntese citosólica da proteína
do capsídeo adenovírus, permitindo assim a especificidade da
célula alvo e por fim tornando o
uso destas imunoglobulinas possível para a terapia com gene
mediada por adenovírus para um
tecido específico na articulação.10
De maneira similar, para contornar os amplos efeitos negativos
da imunidade pré-existente aos
sorotipos humanos comuns dos
adenovírus, os pesquisadores
desenvolveram vetores baseados
nos adenovírus derivados de
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chimpanzés para a terapia com
gene.11
Na medida em que a seleção de
um gene terapêutico é uma
preocupação, não existe gene simples que possa tratar a OA ou o
atraso na progressão; contudo, o
fator nuclear-κ B é um candidato
inicial para a inibição.12 Nós acreditamos que as tecnologias, como
a sequência de RNA e o microensaio, podem fornecer uma lista
detalhada de genes que são alterados na doença e podem qualificar-se para terapia ou fornecer
alvos terapêuticos.
Existe um grande potencial
para a aplicação da terapia com
gene para tratar de doenças como
a OA. Contudo, deve-se dar atenção à segurança, estabilidade,
custo-efetividade e momento
apropriado da terapia. Tais considerações chave irão garantir a
aprovação dos produtos da terapia
com gene pelas autoridades regulatórias. Nós acreditamos que se a
terapia com gene puder retardar a
artroplastia articular (atualmente
a única opção cirúrgica disponível
para a OA de estágio final) por
pelo menos uma década, isto
poderia exercer um significativo
impacto sobre a qualidade de vida
dos pacientes.
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Resumos
Suprimento
Sanguíneo à Medula
espinal e suas
Implicações
Cirúrgicas

Abordagens
Cirúrgicas ao
Acetábulo e
Modificações na
Técnica

Matthew W. Colman, MD,
Francis J. Hornicek, MD, PhD e
Joseph H. Schwab, MD

Norele Jean Cutrera, MD,
Daphne Pinkas, MD e
Jose Bernardo Toro, MD

O suprimento sanguíneo à espinha é baseado em uma estrutura vascular segmentar previsível em cada nível espinhal,
mas as reais artérias radiculomedulares, que alimentam o
vaso de suprimento do cordão
dominante, ou seja, a artéria
espinhal anterior, são relativamente poucas e suas localizações variam. Sob condições
patológicas, como o enxerto de
stent aórtico, cirurgia para
deformidade espinhal ou ressecção de tumor espinhal, o
sacrifício de um vaso radiculomedular dominante pode ou
não levar à isquemia da medula espinal, dependendo dos
mecanismos de autorregulação
dinâmicos ou colaterais para
compensar sua perda. A elucidação dos exatos mecanismos
para esta compensação requer
um estudo adicional, mas será
auxiliada pela angiografia comparativa pré, intra e pós-operatória. Os protocolos em nosso
centro e em outros minimizam
o risco de isquemia da medula
espinal durante o sacrifício do
vaso radiculomedular planejado.

As lesões acetabulares são com
frequência de difícil tratamento porque o acetábulo é circundado por muitas importantes
estruturas, tornando o acesso
difícil e algumas vezes perigoso. As exposições cirúrgicas
do acetábulo são complexas e
requerem uma significativa
habilidade e um profundo
conhecimento da anatomia
pélvica. Cada abordagem possui suas limitações e a morbidade potencial associada com
estas exposições pode ser assustadora. Recentes modificações às tradicionais abordagens acetabulares foram desenvolvidas para tratar destes
aspectos. O conhecimento das
exposições cirúrgicas ilioinguinais, de Kocher-Langenbeck
e iliofemorais estendidas e os
potenciais desvantagens associadas com cada abordagem
são essenciais para otimizar o
tratamento e minimizar a morbidade.
J Am Acad Orthop Surg
2015;23:592-603

J Am Acad Orthop Surg
2015;23:581-591
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Pé Talo Vertical
Congênito: Etiologia e
Manejo
Mark Miller, MD e
Matthew B. Dobbs, MD
O pé talo vertical congênito é
uma rara deformidade do pé. Se
deixado sem tratamento, ele
causa significativa incapacidade, incluindo dor e limitações
funcionais. Embora a etiologia
do pé talo vertical seja provavelmente heterogênea, uma recente
evidência fortemente sustenta
uma causa genética o ligando a
genes expressos du-rante o
desenvolvimento inicial do
membro. O manejo tradicional
para o pé talo vertical envolve
cirurgias extensas que estão
associadas com significa-tivas
complicações em curto e longo
prazo. Uma abordagem minimamente invasiva que se baseia na
manipulação seriada e imobilização para obter grande parte
da correção se mostrou produzindo excelentes resultados
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em curto prazo a respeito da correção clínica e radiográfica em
casos isolados e não isolados do
pé talo vertical. Embora os estudos em longo prazo sejam
necessários, atingir a correção
sem a cirurgia extensa pode
levar a um pé mais flexível e
funcional, tanto quanto o método de Ponseti fez para o pé torto.
J Am Acad Orthop Surg
2015;23:604-611

Deformidades em
Botoeira e Em
Pescoço de Cisne
Kathleen E. McKeon, MD e
Donald H. Lee, MD
As deformidades em botoeira e
em pescoço de cisne do dedo
podem ser o resultado de um
traumatismo. A complexa anatomia do mecanismo extensor
do dedo torna desafiador a compreensão das patomecânicas
destas deformidades. Estas de-

formidades pós-traumáticas não
devem ser confundidas com
aquelas associadas com artrite
inflamatória porque as opções
de tratamento são com frequência bem diferentes. Uma avaliação clínica precisa é essencial
para a seleção do método de
tratamento apropriado. O exame
físico, incluindo o teste de Elson
e intrisic-plus e radiografia simples são importantes ferramentas para o diagnóstico. Uma variedade de modalidades de tratamento não cirúrgicas e cirúrgicas pode ser usada para restaurar
o movimento das articulações
interfalângicas proximal e distal
e reequilibrar as forças nestas
articulações. Uma compreensão
da anatomia, apresentação
clínica, opções de tratamento e
resultados esperados é crucial
para o tratamento ideal das
deformidades em botoeira e em
pescoço de cisne pós-traumáticas.
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