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Artigos de Revisões
Tratamento Artroscópico de Osteoartrite
A cirurgia artroscópica é comumente realizada no joelho, no
ombro, no cotovelo e no quadril. Contudo, o papel que ela
desempenha no tratamento de osteoartrite é controverso.
O tratamento artroscópico de rotina para osteoartrite era
comum, mas essa prática foi recentemente examinada.
Embora alguns acreditem que não há papel para tratamento
artroscópico no manejo da osteoartrite, ele pode ser apropriado
e benéfico em determinadas situações. O sucesso clínico
desse tratamento pode ser originado na seleção apropriada de
pacientes e na adesão a uma técnica cirúrgica específica. A artroscopia pode servir como uma opção efetiva e menos invasiva do
que os métodos tradicionais de tratamento de osteoartrite.
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Fixação de Tecido Mole ao Osso:
Técnicas e Fundamentos
Brian J. Cole, MD, MBA, Eli T. Sayegh, MD, Adam B. Yanke, MD,
Peter N. Chalmers, MD, Rachel M. Frank, MD

Uma miríade de lesões ortopédicas que requerem fixação
cirúrgica de tecido conectivo rompido a um local de inserção
óssea com reparo direto ou reconstrução com um enxerto de
tecido mole. Numerosos fatores influenciam a força de um
constructo de fixação tecido mole-a-osso, incluindo qualidade do
tecido, força do implante, área de contato e pressão e tensão.
Cada técnica de fixação difere com respeito à integração
biológica, estabilidade biomecânica e falha no mecanismo.
Os métodos de fixação podem ou não requerer um implante,
como parafusos de interferência, grampos, botões internos, pinos
de transcorticais ou suturas com âncora. Compreender o método
ideal de fixação de tecido mole para um determinado cenário é
crucial para o reparo ou reconstrução bem sucedido.
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A American Academy of Orthopaedic Surgeons desenvolveu o
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Tratamento Artroscópico de
Osteoartrite
Sumário
Michael Pitta, MD
William Davis III, MD
Evan H. Argintar, MD

A cirurgia artroscópica é comumente realizada no joelho, no
ombro, no cotovelo e no quadril. Contudo, o papel que ela
desempenha no tratamento de osteoartrite é controverso.
O tratamento artroscópico de rotina para osteoartrite era
comum, mas essa prática foi recentemente examinada.
Embora alguns acreditem que não há papel para tratamento
artroscópico no manejo da osteoartrite, ele pode ser apropriado
e benéfico em determinadas situações. O sucesso clínico desse
tratamento pode ser originado na seleção apropriada de
pacientes e na adesão a uma técnica cirúrgica específica.
A artroscopia pode servir como uma opção efetiva e menos
invasiva do que os métodos tradicionais de tratamento de
osteoartrite.

artroplastia articular é o padrão de cuidado para o tratamento de osteoartrite em estágio
terminal (OA) quando métodos
não cirúrgicos comuns fracassaram. À medida que a técnica
artroscópica evoluiu, ela foi
incluída no arsenal de baixo risco
de opções de tratamento que
podem fornecer alívio da dor
antes da artroplastia.1 Contudo, a
eficácia dessa aplicação tem sido
questionada.2 Evidência mais recente sugere que pacientes cuidadosamente selecionados podem
se beneficiar do tratamento artroscópico para OA. Tal evidência
foi fornecida por artigos escolhidos dos bancos de dados PubMed
e Cochrane Library usando as
palavras-chave “tratamento artroscópico de osteoartrite”, “artroscopia de ombro”, “artroscopia de
joelho” e “ artroscopia de cotovelo.” Os bancos de dados forneceram literatura abundante
sobre tratamento artroscópico de
OA do joelho, incluindo uma
Revisão de Cochrane e vários
estudos de nível I, embora a

A

Do Department of Orthopaedics,
Georgetown University Hospital,
Washington DC.
Nenhum dos seguintes autores ou
membro imediato da família recebeu
algo de valor de ou tem ações ou
opções de ações mantidas em uma
empresa comercial ou instituição relacionada direta ou indiretamente com o
assunto deste artigo: Dr. Pitta,
Dr. Davis e Dr. Argintar.
J Am Acad Orthop Surg 2016;
24:74-82
http://dx.doi.org/10.5435/
JAAOS-D-14-00258
Copyright 2016 by the American
Academy of Orthopaedic Surgeons.
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literatura para o ombro, o
cotovelo e o quadril consistisse
de menos estudos com um nível
baixo de evidência. Aqui, nós
resumimos a literatura mais
recente sobre tratamento artroscópico de OA do joelho, do
ombro, do cotovelo e do quadril.

O Joelho
O papel do desbridamento artroscópico na OA talvez seja mais
controverso no joelho. Muitos estudos avaliaram o uso de artroscopia para o joelho artrítico
(Tabela 1). Em um ensaio controlado randomizado multicêntrico
(ECR), Moseley et al2 relataram
que o desbridamento artroscópico
não produziu resultados diferentes daqueles atingidos com
lavagem artroscópica do joelho
ou cirurgia placebo. No estudo
deles, 180 pacientes no sistema
médico Veterans Health Administration foram randomizados
em um grupo de desbridamento
artroscópico, um grupo de lavagem
61
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Tabela 1
Resumos de Estudos de Tratamento Artroscópico de Osteoartrite do Joelho
Nível de
Evidência

Nº de
Pacientes
(Joelhos)

dade Média
em Anos
(Variação)

Acompanhamento
Médio
(meses)

Moseley at al2 (ECR
multicêntrico)

I

180 (180)

52

24

Nenhuma lavagem artroscópica
nem desbridamento superior à
cirurgia placebo em relação à dor
e função em 2 anos

Kirkley et al3 (ECR
em centro único)

I

188 (188)

59

24

Desbridamento artroscópico com
tratamento médico e fisioterapia
não é melhor do que tratamento
médico e fisioterapia isolados em
joelhos com osteoartrite leve a
moderada

Katz et al4 (ECR
multicêntrico)

I

351 (351)

58

12

Nenhuma diferença na função
entre cirurgia artroscópica com
fisioterapia comparado com
tratamento isolado; taxa de 30%
de cirurgia subsequente no grupo
tratado não cirurgicamente em 6
meses

Steadman et al5
(série de casos
retrospectivos)

III

73 (81)

58 (37-79)

120

Tempo médio de 6 a 8 anos para
ATJ após tratamento artroscópico;
40% retardaram a ATJ ≥ 10 anos;
joelhos com grau 4 de KellgrenLawrence tiveram frequência
aumentada de uma ATJ
subsequente precoce

Aaron et al6 (estudo
de coorte)

II

110 (110)

62

34

Dor melhorada em 90% dos joelhos
levemente osteoartríticos
(com base na graduação de
Kellgren-Lawrence) comparada
com 25% dos joelhos gravemente
osteoartríticos após artroscopia

Aichroth et al7
(série de casos
prospectivos)

IV

254 (254)

49 (28-82)

44

75% dos pacientes tinham
desconforto mínimo e função
melhorada; 85% de taxa de
satisfação após desbridamento
artroscópico

Marchan e Galindo8
(estudo comparativo
prospectivo)

II

80 (80)

57 (50-63)

25

Em pacientes com eixo mecânico
normal e mudanças artríticas
limitadas, 75% mostraram
melhora funcional após
desbridamento artroscópico

Autor (Tipo de Estudo)

Conclusões

ECR = ensaio controlado randomizado, ATJ = artroplastia total do joelho

artroscópica ou um grupo de cirurgia placebo. O ponto final primário
foi dor em 24 meses após a intervenção, com base nos dados autorrelatados a partir da Escala de dor
específica do joelho, Escalas de
medida de impacto da artrite,

62

Forma curta de 36 itens do estudo
de resultados médicos e da Escala
de funcionamento físico. Os pacientes com deformidades em varo
ou em valgo não foram excluídos e
todos os 180 pacientes no estudo
eram do sexo masculino. A crítica

desse estudo concentra-se na possibilidade de desvio do relator e
desvio de autosseleção em pacientes que conscientemente concordaram em participar de um
estudo no qual havia apenas 33%
de chance de receber um placebo e
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44% dos pacientes elegíveis recusaram a participação no estudo.
Em um ECR conduzido por
Kirkley et al,3 188 pacientes com
OA do joelho foram randomizados
para cirurgia e outros 80 para um
grupo de controle de tratamento
médico. O grupo de controle passou por uma progressão de tratamento gradual com acetaminofeno, DAINEs e injeções de ácido
hialurônico. Nos primeiros três
meses após o tratamento, o grupo
cirúrgico teve escores melhores no
Western Ontario and McMaster
Universities Osteoarthritis Index
(WOMAC), mas em todos os outros
pontos de tempos, não houve diferenças estatisticamente significativas. Kirkley et al3 excluíram pacientes com OA de grau IV, aqueles
com mal-alinhamento em varo ou
valgo > 5% e pacientes com grandes
rupturas meniscais.
Em um ECR multicêntrico, 351
pacientes com rupturas meniscais
sintomáticas e OA leve a moderada
foram randomicamente selecionados para cirurgia e fisioterapia pósoperatória ou para fisioterapia padrão isolada.4 Os pacientes com
OA grave foram excluídos a partir
da avaliação. O grupo de cirurgia
teve uma melhora de 20,9 pontos
nos escores de WOMAC, ao passo
que o grupo de fisioterapia teve
uma melhora de 18,5 pontos em
um acompanhamento de 6 meses.
Nenhuma diferença nos escores de
WOMAC foi observada em 12
meses. Essa diferença não foi estatisticamente significativa. Contudo,
30% dos pacientes selecionados
para o grupo de fisioterapia transversal para o grupo de cirurgia 6
meses depois que o estudo começou. O estudo teve várias limitações, incluindo um desvio de
seleção inerente; apenas 26% dos
pacientes elegíveis foram inscritos
e a maioria dos pacientes preferiu
escolher um tratamento específico.
Além disso, não houve verificação
interna dos protocolos de tratamento e o estudo não podia ser
Volume 1, Número 3, Maio/Junho 2016

ocultado. Os pesquisadores concluíram que a meniscectomia parcial artroscópica pode ser um procedimento útil para pacientes que
não obtêm melhora com um protocolo de fisioterapia.
Steadman et al5 conduziram
uma revisão retrospectiva de 69
pacientes disponíveis para acompanhamento com OA de KellgrenLawrence de grau 3 ou 4 que
recusaram a artroplastia total de
joelho (ATJ) oferecida e subsequentemente passaram por desbridamento artroscópico. Os autores
descobriram que 62% dos pacientes tiveram que passar por artroplastia em uma média de 4,4 anos
e o tempo de sobrevida médio
total dos pacientes foi 6,8 anos.
Os pacientes com mudanças de
grau 4 tiveram 5,3 vezes mais probabilidade de passar por artroplastia do que os pacientes com
mudanças de grau 3. Em contraste
aos estudos descritos anteriormente, esse estudo não tinha grupo
de controle e teve um desvio de
atrito alto no acompanhamento de
10 anos.
Aaron et al6 conduziram um
estudo de coorte transversal de 110
pacientes nos quais o tratamento
não cirúrgico fracassou e que passaram por desbridamento artroscópico para OA do joelho. O acompanhamento médio foi 34 meses, a
idade média dos pacientes foi 61,7
anos e o IMC médio foi 31. Dos 58
pacientes com OA leve, alinhamento normal e um espaço articular > 3 mm, 90% melhoraram os
escores da Knee Society. Em 20
pacientes com OA grave, mal-alinhamento do membro e um espaço
articular < 2 mm, apenas 25% tiveram escores melhorados. Dos 72
pacientes que experimentaram
alívio da dor com desbridamento,
44 (61%) obtiveram alívio nos
primeiros 6 meses. Os autores
descobriram que a gravidade das
lesões foi preditiva de resultado
clínico. Os autores concluíram que
um subconjunto de pacientes com

alinhamento normal e OA leve
iriam se beneficiar de desbridamento artroscópico, ao passo que
aqueles com mal-alinhamento ou
OA mais grave não tinham probabilidade de obter benefícios a partir
desse procedimento. O estudo foi
limitado pela porcentagem de
pacientes perdidos para o acompanhamento (10%) e pela falta de
um grupo de controle.
Aichroth et al conduziram uma
revisão prospectiva de 254 pacientes com OA moderada a grave.
Os autores descobriram que 75%
dos pacientes tinham desconforto
mínimo e função melhorada com
desbridamento e 85% ficaram satisfeitos com seu tratamento em um
acompanhamento médio de 44
meses. Os autores também descobriram que os pacientes com OA
radiograficamente menos grave e
pacientes mais jovens tinham mais
probabilidade de melhorar com
cirurgia. Suporte adicional para
tratamento artroscópico de OA foi
fornecido por Merchan e Galindo,8
que compararam prospectivamente
o desbridamento artroscópico com
meniscectomia parcial e condroplastia de retalhos soltos com
tratamento não cirúrgico de OA.
Eles descobriram que os pacientes
com OA limitada e alinhamento
normal do joelho tiveram melhores resultados em um acompanhamento de 1 a 3 anos do que os
pacientes que foram tratados de
forma não cirúrgica. Este estudo
foi limitado pelo número pequeno
de pacientes e pela exclusão de
homens e mulheres que pesavam
> 85 kg e > 70 kg, respectivamente,
tornando assim, difícil generalizar
seus achados para um componente
de obesos em crescimento da população americana.
Laupattarakasem et al9 avaliaram
18 ECRs que examinaram o uso de
desbridamento artroscópico para
tratar OA do joelho. Três estudos
satisfizeram os critérios de inclusão. Os autores concluíram que
o desbridamento artroscópico mais

63
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Tabela 2
Resumo de Estudos sobre Tratamento Artroscópico de Osteoartrite do Ombro
Nível de
Evidência

Nº de
Pacientes
(Ombros)

Idade Média
em Anos
(Variação)

Acompanhamento
Médio
(Meses)

Van Thiel et al12 (série
de casos retrospectivos)

IV

71 (71)

47 (18-77)

27

Weinstein et al13 (série
de casos retrospectivos)

IV

25 (25)

46 (27-72)

34

Kerr e McCarty14 (série
de casos retrospectivos)

IV

20 (20)

38 (20-54)

20

Cameron et al15 (série
de casos retrospectivos)

IV

61 (61)

49,5 (21-73)

34

Guyette et al16 (série
de casos retrospectivos)

IV

36 (36)

61 (21-73)

60

Millett et al17 (série
de casos retrospectivos)

IV

29 (30)

52 (33-68)

30

Autor (Tipo de Estudo)

provavelmente não diminuem a
dor ou melhoram a função comparado com a cirurgia placebo ou
lavagem para tratamento de OA do
joelho.
O tratamento artroscópico de
OA do joelho foi bem estudado,
com resultados relatados que sustentam e contestam sua aplicação
clínica. O tratamento artroscópico
pode ajudar os pacientes com OA
leve a moderada, < 5% de mal-alinhamento em varo ou em valgo e
sintomas mecânicos, mas a preponderância de literatura não sustenta seu uso de rotina.

O Ombro
Embora a OA primária do ombro
não seja tão prevalente quanto a de
quadril ou de joelho, ela afeta
aproximadamente 20% da popu-

64

lação com mais de 65 anos de
idade.10 O padrão de cuidado para
tratamento cirúrgico de artrite do
ombro é artroplastia total de
ombro (ATO) com um manguito
rotador intacto e funcional, que
forneceu resultados clínicos positivos, previsíveis para pacientes
com AO da articulação glenoumeral.
Contudo, a ATO pode não ser apropriada para pessoas mais jovens
(idade < 50 anos) ou pacientes com
doença sintomática, porém menos
avançada radiograficamente.11 A artroscopia do ombro pode oferecer
uma alternativa eficaz e menos
invasiva para ATO (Tabela 2).
Em dois estudos de pacientes
com menos de 50 anos, Sperling et
al18,19 encontraram altas taxas de
erosão da glenoide (68%) após
hemartroplastia e lucência glenoide (59%) após ATO, com quase
metade dos médicos relatando

Conclusões
Fracasso aumentado com doença
bipolar de grau 4, espaço articular
< 2 mm e osteófitos grandes
Melhoras na amplitude de
movimento em 83% dos
pacientes
Pacientes com lesões unipolares
se beneficiaram mais do que
aqueles com lesões bipolares; o
escore de Outerbridge não se
correlacionou com sucesso
Pacientes com lesões de grau IV
< 2 cm2 tinham taxas menores
de retorno de dor
Pacientes com lesões de grau III
tinham escores de L’insalata
maiores do que os pacientes com
lesões de grau IV
Pacientes com < 2 mm de espaço
articular tinham taxas de fracasso
mais altas com procedimento de
medicina complementar e
alternativa; 6 pacientes progrediram
para artroplastia em 6 anos

resultados clínicos insatisfatórios
com base no sistema de classificação de Neer modificado. Em pacientes com OA do ombro, o tratamento artroscópico pode diminuir
sintomas artríticos, permitindo
que eles mantenham um estilo de
vida livre de implante ilimitado.
Contudo, existe variabilidade com
relação aos resultados de procedimentos específicos realizados durante cirurgia artroscópica do ombro,
tais como desbridamento e/ou
reparo do manguito rotador, tornando difícil tirar conclusões sobre
se o desbridamento artroscópico ou
procedimentos suplementares são
responsáveis pelo resultado do
paciente. Os procedimentos artroscópicos para tratamento de OA
podem incluir a remoção de corpos
soltos, ressecção de osteófitos, desbridamento de retalhos condrais ou
de tecido de degeneração, liberação
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capsular, tenotomia ou tenodese
do bíceps, descompressão subacromial e lavagem articular.
Van Thiel et al12 conduziram
uma revisão retrospectiva de 71
pacientes com uma idade média de
47 anos que passaram por desbridamento artroscópico para OA do
ombro. Todos os pacientes tinham
< 2 mm de espaço articular e
grandes osteófitos na cabeça do
úmero, e 22% tiveram que fazer
artroplastia do ombro em uma
média de 10 meses. Contudo, todos
os pacientes no estudo realizaram
liberação capsular, tenodese do
bíceps, microfratura e descompressão subacromial concomitantes. Este estudo foi limitado por
sua natureza retrospectiva, na qual
os pacientes foram “autosselecionados” e motivados para evitar
artroplastia. Não houve escores de
Constant pré-operatórios com os
quais comparar os escores pósoperatórios dos pacientes e radiografias não estavam disponíveis
para todos os pacientes do estudo.
Em 25 pacientes com uma
média de idade de 46 anos que
realizaram desbridamento artroscópico da articulação glenoumeral,
Weinstein et al13 relataram resultados bons ou excelentes nos 83%
dos pacientes que foram avaliados
em um acompanhamento médio
de 34 meses. Vinte e três dos 25
pacientes (92%) tiveram alívio da
dor que durou no mínimo 7 meses
e 21 pacientes (83%) tiveram reduções na rigidez pré-operatória.
Weinstein et al13 concluíram que o
desbridamento artroscópico é efetivo para o tratamento de artrite do
ombro, especialmente quando há
espaço articular concêntrico visível
em uma radiografia axilar. Esse estudo retrospectivo foi limitado por
sua inclusão de quatro pacientes
com ombro congelado e um paciente com instabilidade de ombro,
que reduz a capacidade de tirar
conclusões sobre o efeito do desbridamento glenoumeral sobre a população geral com OA do ombro.
Volume 1, Número 3, Maio/Junho 2016

Em um estudo de curto prazo de
20 ombros com OA, Kerr e
McCarty14 descobriram que pacientes com artrite glenoumeral e
lesões de cartilagem em um lado
da articulação, ou doença unipolar,
se beneficiaram mais do desbridamento artroscópico do que os
pacientes com doença bipolar.
Contudo, o grau de Outerbridge
não se correlacionou com escores
de resultados. Como o acompanhamento médio do estudo foi apenas
20 meses, é difícil tirar alguma
conclusão sobre os resultados de
longo prazo de desbridamento
artroscópico. Cameron et al15 relataram os resultados de desbridamento artroscópico e liberação
capsular em 45 pacientes com
lesões de grau IV da articulação glenoumeral que tiveram um acompanhamento mínimo de 2 anos.
Os pacientes com lesões > 2 cm2
que realizaram desbridamento e
liberação tiveram alívio insatisfatório de dor independentemente
da localização das lesões. Além
disso, a dor não retornou em pacientes com lesões envolvendo a
glenoide e o úmero a menos que o
tamanho das lesões em cada local
fosse > 2 cm2. Cameron et al15
concluíram que o desbridamento
artroscópico deve ser oferecido
para pacientes ativos, biologicamente jovens com uma articulação
glenoumeral
bem-centralizada,
pouca formação de osteófito e
lesões osteocondrais < 2 cm2. A série
de casos incluiu pacientes que
estavam recebendo auxílio-doença
e foi similar a outros estudos de
tratamento artroscópico do ombro
em pacientes que se submeteram a
uma variedade de outros tratamentos, incluindo acromioplastia, desbridamento ou reparo de ruptura
labial e ressecção da parte distal da
clavícula.
Guyette et al16 revisaram retrospectivamente 36 pacientes que
tiveram uma artroscopia de ombro
com descompressão subacromial.
Em um acompanhamento médio

de 5 anos, os autores descobriram
que os pacientes com escores de
Outerbridge de I a III tinham
escores de L’Insalata finais melhores do que os pacientes com
mudanças de grau IV. Siebold et
al20 relataram sobre uma série de
cinco pacientes com lesões osteocondrais da cabeça do úmero tratados com microfratura aberta e um
retalho perióstico cujos escores de
Constant melhoraram de 43 para
82. O acompanhamento médio foi
26 meses. Esse estudo foi exclusivo, visto que ele excluiu pacientes que tinham realizado
algum outro procedimento e
tinham esquemas de tratamento
pós-operatório padronizados; contudo, o tratamento foi fornecido
por três cirurgiões diferentes e
pode ter tido diferenças na qualidade do tratamento ou do procedimento usado.
Na maior coorte de pacientes
com OA de ombro que foram tratados artroscopicamente, Millett et
al17 relataram sobre 29 pacientes
com uma idade média de 52 anos
que realizaram condroplastia glenoumeral, remoção de corpos
soltos, osteoplastia umeral e ressecção de osteófito, liberação capsular, descompressão subacromial,
neurólise de nervo axilar e tenodese do bíceps. O acompanhamento
médio foi de 2,6 anos. Neurólise
axilar foi realizada quando foi
observada cicatrização ao redor do
nervo ou um grande osteófito
umeral inferior estava causando
compressão. Neste estudo, 6 de 30
ombros progrediram para artroplastia em uma média de 1,9 ano e
pacientes com < 2 mm de espaço
articular na radiografia tinham
mais probabilidade de passar por
artroplastia. Os pacientes que não
precisaram de artroplastia tiveram
melhora significativa nos escores
do American Shoulder and Elbow
Surgeons (de 58 para 83) e diminuíram os níveis de dor. Contudo,
os autores foram incapazes de
determinar a parte específica da
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Tabela 3
Resumo de Estudos sobre Tratamento Artroscópico de Osteoartrite do Cotovelo
Nível de
Evidência

Nº de
Pacientes
(Cotovelos)

Idade Média
em Anos
(Variação)

Acompanhamento
Médio
(Meses)

IV

15 (15)

50,7 (20-65)

33

Artroplastia ulnoumeral melhorou a
extensão do cotovelo em 11º e a
flexão do cotovelo em 10º

Cohen et al23
(ensaio controlado
não randomizado)

II

44 (44)

50 (21-66)

35,3

O procedimento de OuterbridgeKashiwagi melhorou a amplitude
de movimento mais do que o
desbridamento artroscópico, porém
o desbridamento artroscópico
produziu maior redução da dor

Adams et al24
(série de casos
retrospectivos)

IV

41 (42)

52,8 (20-73)

44

O desbridamento artroscópico
melhorou a amplitude de
movimento e os escores do Mayo
Elbow Performance Index, com
escores de dor diminuídos

MacLean et al25
(série de casos
retrospectivos)

IV

20 (21)

42 (22-79)

66

O desbridamento artroscópico
aumentou os escores de
Incapacidades do braço, do ombro e
da mão para osteoartrite de
graus II e III

Yan et al26 (série de
casos retrospectivos)

IV

35 (36)

23 (7-34)

43

O desbridamento artroscópico
melhorou a amplitude de
movimento e os escores de dor.
A fenestração do olécrano foi
associada com resultados
insatisfatórios

Autor (Tipo de Estudo)
Morrey21

(série de casos)

cirurgia que diminuiu a dor dos
pacientes e melhorou a função e
eles perceberam que a medida da
articulação em alguns pacientes
com cabeças umerais deformadas
era desafiadora e difícil de
padronizar.
Devido à heterogeneidade de
procedimentos específicos realizados durante a artroscopia para
tratamento de OA glenoumeral, a
comparação de estudos é desafiadora.
O tratamento artroscópico parece
produzir melhora clínica de prazo
curto a moderado em pacientes
mais jovens com doença unipolar,
um padrão concêntrico de desgaste
da cartilagem, pelo menos 2 mm
de espaço articular e lesões osteocondrais < 2 cm2.
Devido á literatura disponível, o
tratamento artroscópico de OA do
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ombro parece ter mais validade do
que no joelho.

O Cotovelo
A osteoartrite do cotovelo ocorre
raramente.21 A artroplastia total do
cotovelo é um procedimento efetivo para pacientes com demandas
baixas, mas em um paciente jovem
e ativo, a artroplastia total do
cotovelo está propensa ao desenvolvimento de afrouxamento asséptico precoce.22 O tratamento
artroscópico típico de OA do
cotovelo muitas vezes envolve a
remoção de corpos soltos, ressecção de osteófito e uma liberação
capsular, e pode oferecer uma alternativa cirúrgica para melhora
clínica (Tabela 3).

Conclusões

O único ensaio controlado publicado de tratamento artroscópico
de artrite do cotovelo foi conduzido por Cohen et al.23 Dezoito
pacientes foram tratados com um
procedimento de OuterbridgeKashiwagi (OK) aberto (i.e., exposição posterior aberta para desbridamento da articulação ulnoumeral e coronoide27) e 26 pacientes foram tratados com desbridamento artroscópico e fenestração
da fossa do olécrano. Em um acompanhamento médio de 35 meses, os
pacientes que realizaram desbridamento artroscópico relataram
menos dor do que aqueles no grupo
de OK aberto. Contudo, aqueles no
grupo de OK tiveram melhora
maior em flexão (15º versus 4º).
Não houve diferenças entre os grupos com relação à eficácia total
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Tabela 4
Resumo de Estudos sobre Tratamento Artroscópico de Osteoartrite do Quadril

Autor (Tipo de Estudo)

Nível de
Evidência

Nº de
Pacientes
(Quadris)

Idade Média
em Anos
(Variação)

Acompanhamento
Médio
(Meses)

al29

Streich et
(série de casos
prospectivos)

IV

50 (50)

33 (15-49)

34

Bons resultados com desbridamento
labial parcial em pacientes sem
osteoartrite preexistente ou impacto
femoroacetabular

Philippon et al30
(série de casos
retrospectivos)

III

96 (96)

57 (50-78)

23

No momento do acompanhamento
médio após artroscopia, 31 de 96
pacientes passaram por ATQ
subsequente. Oitenta por cento do
tempo, a ATQ é realizada dentro de
3 anos da artroscopia se o espaço
articular for < 2 mm

McCormick et al31
(caso-controle
retrospectivo)

III

98 (98)

40,9 (17-62)

51,6

Taxa de satisfação de 84%, resultados
melhores em pacientes < 40 anos;
resultados piores em pacientes com
mudanças de grau IV de Outerbridge

Skendzel et al32

III

466 (466)

39,6 (18-77)

73

percebida pelo paciente e melhora
na amplitude de movimento (ADM)
total comparada com ADM préoperatória. O grupo de artroscopia
teve maiores melhoras nos escores
de dor do que o grupo de OK, mas a
diferença não foi estatisticamente
significativa. Em pacientes com
artrite de cotovelo, Cohen et al23
recomendaram desbridamento artroscópico quando a dor era o principal sintoma e um procedimento
aberto quando a falta de movimento era o sintoma principal. O estudo foi não randomizado e para
reduzir o desvio de seleção, a escolha do tratamento era dependente da instituição.
Em uma revisão de 41 pacientes
(42 cotovelos) com OA e um acompanhamento médio de 176 semanas, Adams et al24 descobriram
que os pacientes que fizeram desbridamento artroscópico melhoraram a flexão, a extensão e a
Volume 1, Número 3, Maio/Junho 2016

supinação; escores mais altos do
Mayo Elbow Performance Index; e
dor diminuída. Contudo, os autores foram incapazes de estadiar o
grau pré-operatório de artrite dos
pacientes, que torna difícil determinar se um subconjunto particular de pacientes com artrite de
cotovelo pode se beneficiar mais do
que outro do desbridamento artroscópico. MacLean et al25 publicaram uma revisão retrospectiva de
21 cotovelos em pacientes com
uma idade média de 42 anos tratados com desbridamento artroscópico, capsulectomia e sinovectomia
subtotal. O acompanhamento médio
foi 5,5 anos. Os escores das Incapacidades do braço, do ombro e da
mão melhoraram após o tratamento
e 76% dos pacientes tiveram resultados bons ou excelentes. Os autores também relataram melhora
no arco de flexão que não alcançou
significância estatística, mas os

Conclusões

Melhores escores funcionais em
pacientes com espaço articular >
2 mm que realizaram artroscopia;
ATQ requerida anteriormente em
quadris com espaço articular
limitado

escores das Incapacidades do braço,
do ombro e da mão melhoraram
em uma média de 21,3 pontos.
Esse estudo incluiu cinco pacientes que tiveram procedimentos
adicionais, incluindo descompressão do túnel cubital.
Atletas profissionais podem ser
um grupo único de pacientes que
podem ter benefício com o desbridamento artroscópico do cotovelo.
Em um estudo com um acompanhamento médio de 43 meses, 35
atletas profissionais com OA do
cotovelo foram tratados com desbridamento artroscópico. Resultados excelentes ou bons foram
relatados em 30 atletas; nenhuma
piora foi relatada em nenhum dos
atletas e a ADM melhorou de 111º
para 127º. Dezessete atletas tiveram grande satisfação com o resultado do tratamento, 12 ficaram
satisfeitos e 6 ficaram insatisfeitos.
Os pesquisadores relataram que a
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fenestração da fossa do olécrano
estava associada com um risco
acentuadamente aumentado de um
resultado insatisfatório.26 Deve ser
observado que 19 pacientes tinham
OA leve, enquanto apenas 6 tinham
OA grave. Contudo, os autores não
fizeram nenhuma correlação entre
grau de OA e função.
O desbridamento artroscópico
com capsulectomia é apropriado
para pacientes jovens, ativos, com
OA do cotovelo, mesmo em situações que demandam função de
alta performance continuada. É possível que o tratamento artroscópico de OA trate a dor, ao passo
que cirurgias abertas podem
melhorar o movimento.
O Quadril
A relação entre impacto femoralacetabular com rupturas labiais e o
desenvolvimento de artrite foi bem
descrita.28 Essa conexão pode lentamente levar ao desenvolvimento
de OA de início precoce, criando
situações nas quais a artroplastia
do quadril pode ser insatisfatoriamente tolerada. A Tabela 4 resume
a literatura sobre tratamento
artroscópico de OA do quadril.
Em uma série de casos prospectivos, Streich et al29 descobriram
que os pacientes que fazem desbridamento parcial de um lábio
acetabular rompido passaram bem
clinicamente se não houvesse OA
coexistente, mas os pacientes com
dano de cartilagem coexistente não
melhoraram e, em alguns casos,
pioraram clinicamente. Em um
estudo retrospectivo de 96 pacientes com 50 anos de idade ou
mais, que fizeram artroscopia de
quadril, 33% dos pacientes realizaram artroplastia total do
quadril (ATQ) em uma média de
23 meses após a artroscopia. 30
Os autores determinaram que o
melhor prognosticador para ATQ
subsequente após artroscopia do
quadril era um espaço articular
< 2mm. Se o espaço articular era
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< 2 mm, os pacientes passavam
para uma ATQ dentro de 3 anos de
artroscopia 80% do tempo. Esse
estudo foi inicialmente conduzido
em pacientes com impacto femoroacetabular e rupturas labiais;
portanto, ele representa apenas
uma porção da população de pacientes com OA do quadril. Em um
estudo de caso-controle feito por
McCormick et al,31 84% dos pacientes em um acompanhamento
médio de 4,3 anos relataram satisfação total com a artroscopia do
quadril para rupturas labiais. Os pacientes com menos de 40 anos de
idade tiveram resultados melhores
e aqueles com mudanças artríticas
de grau IV de Outerbridge tiveram
resultados piores. Trinta por cento
dos pacientes foram perdidos para
acompanhamento. Questionários
retrospectivos foram usados para
obter resultados funcionais. Skendzel
et al32 estudaram retrospectivamente uma coorte de pacientes
com impacto femoroacetabular
que foram tratados com artroscopia de quadril. Os autores descobriram que os pacientes com um
espaço articular > 2 mm tiveram
melhores escores funcionais e
taxas mais baixas de ATQ subsequente do que os pacientes com
um espaço articular < 2 mm.
Contudo, o estudo foi limitado por
sua natureza retrospectiva e a
prática de encaminhamento do
autor principal (i.e., encaminhamento de pacientes que buscam
especificamente retardar a artroplastia por causa de um estilo de
vida atlético).
O tratamento artroscópico de
OA do quadril pode ser bem-sucedido para pacientes com doença
leve a moderada. A intervenção
artroscópica no cenário de doença
mais avançada parece fornecer
melhora clínica insuficiente, com
uma probabilidade de ATQ subsequente rápida. ECRs são necessários para determinar se a artroscopia do quadril tem um espaço no
tratamento de OA.

Resumo
O uso de artroscopia para tratar
pacientes com OA continua sendo
controverso. Ao criar diretrizes de
tratamento, vários obstáculos
tornam difícil tirar conclusões da
literatura disponível sobre o assunto, incluindo as populações heterogêneas de pacientes estudadas, o
uso de muitas medidas de resultados e as várias técnicas cirúrgicas
específicas da articulação realizadas. Assim, poucos estudos de
alta qualidade estão disponíveis
para revisão clínica para guiar o
tratamento cirúrgico artroscópico
da articulação artrítica. Em geral, o
tratamento artroscópico de OA
pode ter um papel importante no
tratamento de pacientes mais
jovens, mais ativos que têm mudanças artríticas leves a moderadas
sem deformidade articular.
A cirurgia artroscópica pode
desempenhar um papel no tratamento inicial de doença articular
degenerativa. Embora não seja uma
alternativa à artroplastia, no paciente cuidadosamente selecionado, a artroscopia evita as limitações inerentes da artroplastia
articular. Com seleção apropriada
de pacientes e expectativas adequadas do paciente e do cirurgião,
os pacientes que fazem tratamento
artroscópico de OA podem atingir
uma redução na dor e melhora funcional aumentada.
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Uma miríade de lesões ortopédicas que requerem fixação
cirúrgica de tecido conectivo rompido a um local de inserção
óssea com reparo direto ou reconstrução com um enxerto de
tecido mole. Numerosos fatores influenciam a força de um constructo de fixação tecido mole-a-osso, incluindo qualidade do
tecido, força do implante, área de contato e pressão e tensão.
Cada técnica de fixação difere com respeito à integração
biológica, estabilidade biomecânica e falha no mecanismo.
Os métodos de fixação podem ou não requerer um implante,
como parafusos de interferência, grampos, botões internos,
pinos de transcorticais ou suturas com âncora. Compreender o
método ideal de fixação de tecido mole para um determinado
cenário é crucial para o reparo ou reconstrução bem sucedido.

fixação cirúrgica do tecido
conectivo rompido ao seu local
de inserção óssea usando reparo ou
reconstrução direta com um enxerto
de tecido mole é requerida para o
manejo de muitas lesões ortopédicas. Vários fatores contribuem
para a força subjacente de um constructo de fixação tecido mole-aosso, incluindo a qualidade do tecido; vascularidade; área de contato e
pressão; tensão e propriedades do
implante incluindo material, tamanho e força. Os objetivos da
fixação são fornecer força em
“tempo zero” (i.e., o tempo na fixação inicial) ao constructo de modo a
permitir a reabilitação inicial,
maximizar a área de contato para
facilitar a incorporação biológica e
restaurar a anatomia de inserção
anatômica. Portanto, a falha da
fixação é uma dicotomia que
envolve falha mecânica em tempo
zero, na qual a fixação é inadequada
para um evento de carga catastrófico precoce (p.ex., uma queda), ou
falha biológica crônica, na qual a
consolidação falha em combinar o
ritmo no qual a fixação mecânica
enfraquece sob estresses repetitivos
de reabilitação.

A
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Muito mais se sabe sobre a biomecânica dos métodos de fixação
do que sobre as consequências clínicas e os dois nem sempre estão correlacionados. Para algumas aplicações clínicas, o requerimento de
sustentação de carga do constructo
de reparo é frequentemente menor
do que aquele proporcionado pela
técnica de fixação. Assim, implantes
novos podem ser de uso questionável para procedimentos com taxas
de falhas baixas. Além disso, alguns
locais anatômicos, técnicas cirúrgicas e exposições podem se prestar a
determinados métodos de fixação.
Devido aos custos crescentes do
cuidado com a saúde, os cirurgiões
devem considerar não apenas a biomecânica, mas também os custos
associados com um implante relativo aos métodos potencialmente
equivalentes, menos dispendiosos
e/ou sem implantes.

Princípios
Parâmetros biomecânicos comuns
usados para avaliar os constructos
de tendão ou ligamento incluem
a tensão à ruptura final, carga produzida, rigidez, desvio, formação de

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons

Miolo_jaaos_3

5/19/16

12:00 PM

Page 71

Brian J. Cole, MD, MBA, et al

Tipos de Fixação

Figura 1

Carga máxima (final)

Carga (N)

Carga no campo

Rigidez linear
(inclinação)

Deslocamento
no campo

Deslocamento da
carga máxima

Deslocamento (mm)

Gráfico demonstrando deslocamento típico da carga em um teste de tensão à
ruptura. As propriedades estruturais de um constructo de fixação de tendão ou
ligamento, como a rigidez linear e desvio no campo, podem ser determinadas a
partir da curva.
hiato e modo de falha1 (Figuras 1 e 2).
Dois métodos básicos são usados para
testar os parâmetros biomecânicos:
carga cíclica pré-falha e teste de
carga-a-falha. O primeiro avalia o
micro dano cumulativo, enquanto
que o segundo determina a força sustentável máxima de um constructo.
Orientação da carga, composição
experimental, idade do espécime e
qualidade do tendão estão entre os
desafios à recriação ideal do cenário
clínico durante o teste biomecânico.
Estudos in vitro são limitados em
descrever a biomecânica in vivo
inicial ao invés da de longo prazo.
Por exemplo, alguns constructos são

predispostos à formação de hiato e
assim podem impedir a consolidação
biológica mesmo se eles apresentarem uma tensão à ruptura de tempo
zero.2 Além disso, se um dispositivo
de fixação é mais fraco do que outro
do teste laboratorial, mas ambos
excedem o requerimento clínico para
a fixação adequada, então tais comparações biomecânicas podem não
ser clinicamente relevantes. Em geral,
a colocação de enxerto anatômico
sobrepõe a metodologia de fixação
porque o reparo não anatômico pode
sujeitar o tecido ao estresse suprafisiológico e precipitar a falha clínica.3

Os constructos de fixação tecido
mole-a-osso podem ser classificados
como de compressão ou suspensão4
(Figuras 3 e 4). A fixação de compressão constitui a fixação de abertura, que prende o tendão ao seu
ponto de inserção óssea, ao passo que
a fixação de suspensão requer fixação
distante do local de inserção real.4
Na fixação de compressão, a orientação da força é transversa ao eixo
longitudinal do tendão e as cargas são
distribuídas entre as interfaces ossoparafuso-tendão.4 Nas técnicas de
suspensão, a fixação pode ser suspensa a partir de uma superfície periosteal cortical, uma superfície
endosteal cortical, osso esponjoso ou
uma combinação de osso cortical e
esponjoso. A fixação suspensória
pode resultar em expansão de túnel
secundária ao efeito limpador de
para-brisa em 50% a 100% dos casos
de reconstrução de ligamentos cruzados anteriores (LCA).5 A significância
clínica da expansão do túnel é
obscura. Alguns autores argumentam
que (1) o movimento de cisalhamento excessivo impede a incorporação biológica, (2) perda óssea relacionada com a expansão do túnel
complica a cirurgia de revisão ou (3)
expansão do túnel é inconsequente.1

Biologia da Fixação e
Cicatrização
O local da inserção do tendão ou
ligamento no osso é conhecido como
êntese. A recriação desta estrutura se
baseia na consolidação biológica adequada permitida pela fixação inicial
adequada. O padrão de cicatrização
associado com o reparo tecido mole-a-

O Dr. Cole ou um membro imediato da família recebeu royalties de Arthrex, DJO Global e Elsevier; trabalha como consultor remunerado
para Arthrex, Carticept Medical, Regentis Biomaterials a Zimmer; possui ações ou opção de compra de ações mantidas na Carticepts
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(NIAMS & NICHD) e Zimmer; recebeu suporte não financeiro (como equipamento ou serviços), honorários comercialmente derivados ou
outros fundos relacionados a não pesquisa (como viagens pagas) de Athletico, Össur, Smith & Nephew e Torniere trabalha como
membro do conselho, proprietário, funcionário e membro do comitê da American Academy of Orthopaedic Surgeons, o American
Orthopaedic Society for Sports Medicine, o American Shoulder and Elbow Surgeons, a Arthroscopy Association of North America e a
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Figura 2

Deslocamento

osso direto, como o reparo do manguito rotador (RMR) é diferente daquele associado com a fixação dentro dos
tuneis ósseos, como na reconstrução
do LCA.6 O processo de cicatrização do
tendão inclui o seguinte: em 2 semanas, tecido inflamatório desorganizado;
em 4 semanas a formação de matriz de
tecido conectivo rico em fibroblasto; e
em 6 semanas, aumento do colágeno
do tipo II sem reforma completa da
êntese nativa.7 Todo o processo atinge
o platô em aproximadamente 6 meses.
Com o reparo direto e apesar da cicatrização, uma discreta margem permanece entre o tendão e o osso sem
restauração das fibras Sharpey de
colágeno de ligação ou um gradiente
mineral.8 Em 6 a 14 meses, as reconstruções do LCA realizadas com fixação suspensória exibem tecido de granulação e osso entremeado irregular,
novo extenso entre o tendão e a
inserção óssea.9 Em contraste, a fixação
de interferência de abertura produz cartilagem fibrosa metaplásica com fibras unindo a interface tendão-osso.9
Em um modelo de reconstrução de
LCA de carneiro, a fixação de interferência de um enxerto de tendão calcâneo autólogo produziu uma inserção
ligamentosa direta, ampla com uma
zona de transição regular em 24 semanas.10

Pico

Ciclos

Gráfico demonstrando deslocamento versus número de ciclo, que representa a
resposta de fluência durante teste cíclico entre dos níveis de carga constantes.
As duas curvas individuais representam o pico e o fundo dos deslocamentos
correspondendo às forças de pico e fundo, respectivamente, em cada ciclo.

Métodos de Fixação

à placa, espessas, melhora a força de
tensão final das suturas transósseas.25
Os modos de falha desta técnica de
fixação incluem arranque de sutura,13
quebra,12,13 e ruptura através da
ligação óssea.12,13 As suas vantagens
incluem a falta de um implante a
dependência única da força da fixação
na força da sutura e osso. Esta técnica é apropriada para RMR, reparo
do bíceps distal e transferências de
tendões sobre o ombro (Figura 6).

Suturas Transósseas
As suturas transósseas promovem
fixação através de um vetor de compressão tendão-osso direto resultante
da tensão da sutura11 (Figura 5). Em um
modelo de RMR bovino, as suturas
transósseas proporcionaram uma
maior área de contato de impressão e
maior pressão do que as suturas com
âncoras.11 Em um estudo com cadáver humano do reparo do tendão do
bíceps distal, a tensão à ruptura das
suturas transósseas foi similar aquela
das suturas com âncoras de 2,4-mm,
inferior àquela da fixação com um
EndoNutton (Smith & Nephew) e
superior a das suturas com âncora de
5,0-mm12,13 (Tabela 1). Aumento de
ligação cortical, usando membranas
de poli-L/D-láctico absorvíveis iguais

Técnica com alça em
figura de 8
As técnicas de sutura com alça em
figura de 8 são tipicamente usadas na
reconstrução do ligamento colateral
ulnar do cotovelo. Em um estudo
com cadáveres humanos, o método
em figura de 8 exibiu uma tensão à
ruptura inferior a técnica de encaixe
(docking) e as técnicas que usaram
uma parafuso de interferência ou
EndoButtom.24 O método em figura
de 8 permitiu um maior desvio e
tensão mais cedo durante a carga
cíclica incremental.24 O modo de
ruptura foi arranque de sutura a
partir da interface sutura-enxerto.
Alguns problemas com esta técnica
são a maior exposição requerida, que
necessita de um enxerto maior; colo-
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Fundo

cação não anatômica de dois tuneis
com o ponto de inserção de tecido
mole entre os dois tuneis e a potencial dificuldade com a tensão do
enxerto.24 A técnica de encaixe foi
introduzida para abordar estas preocupações. Dois buracos de perfuração
na ulna e um buraco epicondilar
medial são usados com fixação do
enxerto via suturas presas sobre a
ligação do osso. O método de fixação
final é uma sutura, que é usada para
amarrar o encaixe de volta em si
mesmo. As vantagens desta técnica
incluem a falta de um implante e a
capacidade, com comprimento suficiente, de dobrar o enxerto.
Botão de Arranque
A fixação com um botão de arranque
é sem implante; uma sutura é externamente amarrada a um “botão de
camisa” ou botão de placa ungueal.
Em um estudo com cadáver de fixação distal para uma avulsão do
tendão do flexor profundo dos dedos,
o botão de arranque teve uma tensão
à ruptura mais alta do que a sutura
com âncora, mas ambos os dispositivos tiveram formação de hiato similar.2 Estes parâmetros eram dependentes do tipo de sutura, com sutura
de monofilamento em poliéster
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Figura 3
Direta
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Dispositivo
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Corticalesponjosa
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transcorticais
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Ilustração demonstrando os tipos de abertura e mecanismos de fixação suspensória

Figura 4

Ilustrações da articulação do joelho demonstrando fixação por compressão do
lado tibial e fixação por suspensão cortical do lado femoral (A) e fixação por
suspensão cortical do lado tibial e fixação por suspensão cortical-esponjoso do
lado femoral (B), que são mecanismos de fixação comuns usados na reconstrução
do ligamento cruzado anterior.
trançado.2 O modo de falha foi ruptura da sutura no local do botão.2
Dada a inserção externa do botão de
arranque, as complicações incluem
infecção e deformidade relacionada
ao botão ou necrose causada pela
pressão contra os tecidos moles, que
pode ser prevenida pelo uso de material de gesso ou feltro interposto.
Contudo, estes materiais diminuem
a rigidez do constructo. As vantagens

Volume 1, Número 3, Maio/Junho 2016

primárias desta técnica é que ela permite a colocação de túnel precisa e
remoção de todo o material estranho.
Esta técnica é apropriada para o reparo do flexor profundo dos dedos e
transferência do tendão tibial pediátrico.
Parafuso de Transferência
A fixação com um parafuso de transferência é atingida engajando o

tendão com roscas e o comprimindo
contra o osso cortical ou parede do
túnel ósseo14 (Figura 7). Através da
fixação anatômica do tendão ao osso
próximo da linha articular, os parafusos de interferência melhoram a estabilidade articular. A fixação de interferência gera aumento da pressão
local ao redor da interface tendãoosso esponjoso, que é tida como
aumentando a cicatrização biológica.10
Os determinantes das propriedades do parafuso de interferência
incluem propriedades materiais,
geometria, diâmetro do núcleo, inclinação ou altura da rosca, comprimento, colocação e/ou torque de inserção
do parafuso junto com o tamanho do
hiato e densidade mineral óssea.4,16,17
Em um estudo de reconstrução do
LCA que usou um modelo suíno,
parafusos de interferência metálicos e
bioabsorvíveis permitiram maior alongamento cíclico do que vários dispositivos de fixação de expansão e suspensão.4 A colinearidade do parafuso-tendão deve ser garantida porque a divergência pode minar a força e danificar o tendão.3 Em pacientes com
colocação de parafuso não ideal, a
fixação híbrida com um grampo, arruela
pontiaguda, ou sutura usada para proteção podem ser considerados.1
No modelo suíno, métodos de
fixação puramente esponjosos, como
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Figura 5

Ilustração (A), imagem artroscópica (B) e radiografia AP (C) do cotovelo demonstrando fixação com suturas transósseas
radioluminosas.

a fixação por interferência e dispositivos suspensórios corticais que têm
uma área de superfície de contato
baixa apresentaram as tensões à ruptura finais mais baixas.4 O arranque
do enxerto foi o modo de falha mais
comum para constructos de fixação
esponjosa, ao passo que todos os
outros falharam secundários às propriedades de material de implante.4
O modo de falha primário da fixação
de interferência é arranque do tendão,16,17 embora outros modos de
falha, incluindo deslizamento do tendão e laceração das tramas do parafuso16 e fratura por fadiga durante a
inserção do parafuso,20 também foram relatadas. A fixação com parafusos de interferência permanece apropriada em muitos cenários, incluindo
reconstrução de LCA e ligamento
cruzado posterior, reconstrução de
ligamento lateral do tornozelo, tenodese do bíceps proximal e reparo do
bíceps distal.
Grampos
Igual aos parafusos de interferência, a
fixação com grampos é obtida através
da compressão14 (Figura 8). Em um
estudo da reconstrução do LCA com
vários métodos de fixação tibial, os
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grampos tiveram menos rigidez no
constructo de fixação do que os parafusos de interferência.14 A fixação com
grampos permitiu maior desvio do
que os parafusos de interferência,
mas teve menor desvio do que a
fixação com barra de sutura, com
todos os três métodos exibindo uma
produção similar. Em outro estudo,
grampos farpados permitiram uma
tensão à ruptura menor do que a
sutura ou parafuso e constructos de
placa e parafuso.15 Os modos mais
comuns de falha dos grampos eram
arranque e ruptura do tecido mole.
Taxas altas de instabilidade recorrentes foram observadas com fixação
de grampo do labrum glenoide, embora esta situação difira da fixação
ligamentar no joelho porque os grampos glenoides não eram metálicos e
as falhas eram secundárias ao próprio
implante, não à técnica.26 As complicações associadas com este dispositivos de fixação incluem dor relacionada à cabeça do parafuso e formação de bursa.15 Os grampos permanecem uteis para a reconstrução
do LCA e ligamento colateral medial
e são com frequência usados como
um proteção para a fixação da barra
de sutura.

Técnica da Barra de Sutura
Nesta técnica, a sutura passa através
do tendão e distalmente amarrada ao
redor da barra ou grampo. Uma variação é usar um parafuso com uma
arruela posicionada contra o tendão,
que aumenta a rigidez através da
compressão direta (Figura 9). O ângulo
de inserção determina se o enrijecimento do parafuso causa aumento ou
diminuição na tensão dentro do
tendão,1 o que pode tornar a tensão
desafiadora. O nó na barra de sutura
teoricamente limita a rigidez da
fixação do tendão.
Em um estudo das propriedades
estruturais de vários métodos de fixação tibial para a reconstrução do
LCA, tendões bovinos foram usados
e, em 500 N de carga, a técnica de
barra de sutura teve um deslizamento
de constructo significativamente
maior do que o dispositivo com parafuso-arruela e arruelas pontiagudas
plásticas em tandem; contudo, o
deslizamento foi similar aquele dos
grampos duplos, parafusos de interferência e arruelas metálicas pontiagudas.14 De maneira similar, o constructo de fixação com barra de sutura teve uma rigidez acentuadamente
menor do que aquela em constructos
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Tabela 1
Resumo dos Estudos Biomecânicos de Métodos de Fixação Categorizados pela Aplicação Clínica
Estudo

Modelo; Tendão

Protocolo de Carga

Métodos de Fixação Comparados
(Produto; Fabricante)

Reparo do Ligamento Cruzado Anterior
Milano et al4

Suíno; fixação femoral do LCA
(extensor dos dedos lateral dobrado)

Cíclico
(1000 cic a 30 cic/min)

Kettler et al12

Humano; reparo do bíceps distal

Tensão à ruptura, linear (paralelo)

Magen et al14

Bovino; fixação tibial do LCA
(grácil ou semitendíneo)

Cíclico (frequência, duração
não fornecida)

Robertson et al15

Humano; fixação femoral de
vários tecidos (tecido
tendíneo)

Cíclico (5 cic a 2 cic/min)

Kousa et al16

Suíno; fixação femoral do LCA
(semitendíneo-grácil quádruplo)

Cíclico (1500 cic a 30 cic/min) e
tensão à ruptura, linear (paralelo)

Ahmad et al17

Suíno; fixação femoral do LCA
(extensor comum dos dedos)

Cíclico (1000 cic a 60 cic/min)

Steiner et al16

Humano; fixação femoral e tibial
do LCA (semitendíneo-grácil)

Tensão à ruptura

PI (BioScrew; Linvastec)
PI (parafuso ICR)
PTI (TransFix; Arthrex)
PTI (Bio-Transfix; Arthrex)
PTI (Rigidix; DePuy Mitek)
BC
TO
BC
SA (2-4 mm)
SA (5,0-mm)
PI
WL
BS
GR
A
A-Ta
GR (pontiagudo)
GR (pedra)
Técnicas de sutura
P+A
P + PL
BC
PTC
BMS
PI (SmartScrew, Bionx)
PI (BioScrew)
PI (ICR)
PI
BC
PTC (Rigidix)
PTC (Bio-Transfix)
BS
A

Reparo do Manguito Rotador
Klinger et al13

Bovino; reparo do infraespinhoso

Tensão à ruptura, linear (ortogonal)

Salara et al19

Humano; reparo do supraespinhoso

Cíclico 9100 ci a 1 mm/s)

Mazzoca et al20

Humano; reparo do bíceps distal

Cíclico (3600 cic a 30 cic/min)

Golish et al21

Cíclico (100 cic a 0,5 mm/s)

Spang et al22

Humano; tenodese do bíceps
proximal subpeitoral
Humano; reparo do bíceps distal

Berlet et al23

Humano; reparo do bíceps distal

Cíclico (paralelo) (3600 cic a
60 cic/min)

TO
SA
ETO
TO
STA

Reparo do Bíceps

Cíclico (1000 cic a 60 cic/min)

TO
SA
PI
BC
PI
SA
BC
SA
TO
SA (DePuy Mitek)
SA (Statak)

Reconstrução do Ligamento Colateral Ulnar
Armstrong et al24

Humano; reconstrução
do LCU (palmar)

Cíclico (valgo) (200 cic a
30 cic/min)

BC
PI
FOA

Cíclico
(500 cic a 10 cic/min)

BA
SA

Reparo do Flexor Profundo dos Dedos
Latendresse et al2

Humano; reparo do FPD

LCA = ligamento cruzado anterior, STA = suturas transósseas artroscópicas, BMS = Bone Mulch Screw, BC = Botão cortical, cic = cíclico, desv = desvio,
along = alongamento, FPD = flexor profundo dos dedos, PI = parafuso de interferência, FOA = técnica com alça em figura de oito, max = máximo,
BA = botão de arranque, PL = placa, ICR = interferência canulado redondo, SA = sutura com âncora, P = parafuso, BS = barra de sutura, GR = grampos,
PTC = pinos transcorticais, TO = suturas transósseas, ETO = equivalente transósseo, LCU = ligamento colateral ulnar, A = arruela, WL = Washerloc,
A-ta = arruela em tandem.
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Tabela 1 (Continuação)
Resumo de Estudos Biomecânicos de Métodos de Fixação Categorizados por Aplicação Clínica
Falha de ciclo único/
Carga produzida (N)

Falha cíclica/Carga produzida (N)

Rigidez (N/mm)

Alongamento ou Deslocamento (mm)

407,2 ± 145,4
392,5 ± 122,2
1.469,7 ± 315,5
1.491,6 ± 87,6
994,4 ± 233,6
850 ± 189,8

121,4 ± 40,7
392,5 ± 122,2
206,7 ± 29,7
210,1 ± 67,9
138,4 ± 20,8
112,5 ± 9,7

11,8
8,62
2,75
2,62
4,62
4,19

±
±
±
±
±
±

5,83 (max.)
4,6 (max.)
1,45 (max.)
1,39 (max.)
1,13 (max.)
1,32 9max.)

776 ± 155
821 ± 193
830 ± 187
705 +_ 174
930 ± 323
1.375 ± 213
13,4
4,5
15,8
39,8
53,5
781 ± 252
768 ± 253
925 ± 280
842 ± 201
565 ± 137
534 ± 129
539 ± 114
864 ± 164
737 ± 140
746 ± 119

476 ± 251
429 ± 269
70 ± 19
174 ± 92
192 ± 61
420 ± 180

0,72
0,81
4,87
3,31
3,52
1,23

±
±
±
±
±
±

0,42
0,61
1,59
1,29
2,14
0,53

(500
(500
(500
(500
(500
(500

N)
N)
N)
N)
N)
N)

3,06 ± 2,07
1,23 ± 0,98
5,04 ± 2,42
0,62 ± 0,50
26 ± 12
20 ± 10

(100
(100
(100
(100

cic.)
cic.)
cic.)
cic.)

210 ± 66
270 ± 22
134 ± 97
57 ± 22

1086 ± 185
868 ± 171
1112 ± 295
794 ± 152
589 ± 204
546 ± 174

79 ± 7,2
77 ± 17
115 ± 28
96 ± 20
66 ± 28
68 ± 15

335 ± 87
519 ± 165

16 ± 16
18 ± 5

201,4 ± 14,4
223,8 ± 15,2

107,7 ± 6,5
113,6 ± 7,9
56,9 ± 11,8
59,4 ± 7,0
56,7 ± 16,1

558,4 ± 122,9
325,3 ± 79,9
291,7 ± 57,9
310,7
381,0
232,0
439,6
169,6 ± 50,5
68,5 ± 33,0
274,8 ± 98,6
230,0 ± 86,5
307 ± 142
220 ± 54
187 ± 64

5,9% ± 3,3% (along.); 5,10 ± 0,89 (desloc.)
13,7% ± 7,4% (along.); 6,67 ± 2,13 (desloc.)
14,3% ± 8,9% (along.); 8,19 ± 1,85 (desloc.)
3,55
2,33
2,15
3,42

34,1 ± 9,0
19,3 ± 10,5
80,1 ± 29,6
72,1 ± 24,8
44 ± 10
18 ± 4
23 ± 5

(3.600
(3.600
(3.600
(3.600

cic.)
cic.)
cic.)
cic.)

2,58 ± 1,72 (1.000 cic.)
2,06 ± 0,71 (1.000 cic.)

52,5 ± 10,4
41,0 ± 16,0
33,3 ± 7,1

1,7 ± 0,7 (20 N)
1,5 ± 1,0 (20 N)
3,0 ± 0,9 (20 N)

47,1 ± 4,51
28,5 ± 4,03

1,66 ± 1,67
2,00 ± 0,36

LCA = ligamento cruzado anterior, STA = suturas transósseas artroscópicas, BMS = Bone Mulch Screw, BC = Botão cortical, cic = cíclico, desv = desvio,
along = alongamento, FPD = flexor profundo dos dedos, PI = parafuso de interferência, FOA = técnica com alça em figura de oito, max = máximo,
BA = botão de arranque, PL = placa, ICR = interferência canulado redondo, SA = sutura com âncora, P = parafuso, BS = barra de sutura, GR = grampos,
PTC = pinos transcorticais, TO = suturas transósseas, ETO = equivalente transósseo, LCU = ligamento colateral ulnar, A = arruela, WL = Washerloc,
A-ta = arruela em tandem.
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Figura 6

Ilustração de um reparo com sutura
transóssea usado para uma ruptura
do manguito rotador.
que usaram um parafuso de interferência, um dispositivo de parafusoarruela, arruelas em tandem, grampos ou arruelas metálicas pontiagudas. Contudo, o constructo com arruela em tandem forneceu a mais alta
carga produzida de todos os constructos. Em geral, os autores concluíram
que, dos seis métodos avaliados neste
estudo biomecânico, o dispositivo
parafuso-arruela, arruelas em tandem
e parafusos de interferência forneceram a fixação mais ideal. A falha na
fixação pós-sutura é o resultado do
alongamento da sutura-tendão, após
arranque e ruptura da sutura.18
Parafusos convencionais podem
requerer remoção, embora designs
mais novos apresentem um perfil
mais baixo e uma cabeça mais
achatada para evitar a instrumentação proeminente.1 A barra de sutura é particularmente relevante para a
fixação da proteção nas reconstruções
do LCA e ligamento colateral medial.
Botão Cortical
Botões metálicos implantáveis que
são colocados na superfície cortical
oposta ou no canal medular funcionam de modo similar aos botões
de arranque (Figura 10). Eles estão
disponíveis como dispositivos com
alça de comprimento fixo ou ajustável que são apertados de modo
intraoperatório. Dispositivos de comprimento fixo têm demonstrado uma
tensão à ruptura mais alta e um
desvio cíclico mais baixo que os dispositivos de comprimento ajustáveis.27 Em um modelo de recons-
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trução do LCA do lado femoral suíno,
a carga produzida durante o carregamento cíclico foi mais alta para
EndoButtonj CL, Bone Mulch Screw
(Arthrotek), RigidFix (DePuy Mitek)
e SmartScrew ACL (Bionx), seguida
pelo BioScrew (Linvatec) e um
parafuso de interferência de titânio.16
O Endobuttom apresentou a rigidez
mais baixa.
Em um estudo com cadáver humano de tenodese do bíceps distal,
todas as técnicas de fixação forneceram rigidez comparável, mas o
EndoButton teve uma tensão à ruptura durante o carregamento cíclico
mais alta do que a sutura com âncora,
túnel transósseo e parafuso de interferência.20 Em outro estudo que usou
um modelo similar, a fixação por
EndoButton forneceu uma rigidez
maior durante o carregamento cíclico
mas teve uma carga de tensão final
similar e desvio final relativo às
suturas com âncoras.22 O EndoButton
efetivamente resiste ao desvio porque
está corticalmente ancorado.17 O desvio residual provavelmente é o resultado da deformação da alça de poliéster contínua.16 Como os vetores de
resistência estão orientados na direção da interface córtex-implante, a
concentração de carga é inversamente proporcional à área de superfície de contato do implante.4 Como
resultado, a tensão à ruptura e a rigidez aumentam com o diâmetro do
implante e o número de pontos de
contato. Os modos de falha incluem
puxar o botão através do osso,17 migração e quebra do implante,4 e ruptura da alça do tendão ou alça de
poliéster contínua.16 Esta técnica permanece uma opção para a reconstrução do LCA, tenodese do bíceps
proximal, reparo do bíceps distal,
reparo do peitoral maior, fixação sindesmótica e reconstrução acromioclavicular.
Pinos Transcorticais
Estes dispositivos atingem a fixação
via pinos cruzados que atravessam o
túnel ósseo17 (Figura 4, B). Na reconstrução do LCA, os pinos espetam o
enxerto de quatro filamentos ou são
circulados pelo enxerto de dois filamentos para estabelecer um enxerto

quádruplo.17 Os dispositivos transcorticais facilitam o tensionamento
independente.1 As propriedades de
fixação dependem da conexão do
tendão e colocação do pino, que, se
errada, distribui de modo desnivelado
as cargas sobre a interface ossotendão.4 Em um estudo que usou um
modelo suíno para examinar as propriedades mecânicas de vários dispositivos de fixação femoral, a tensão à
ruptura foi mais baixa para o parafuso
de interferência do que para Rigidifix,
Bio-Transfix e EndoButton, enquanto
que o deslizamento foi mais alto com
o dispositivo Rigidifix.17 Em um modelo animal, pinos cruzados apresentaram as mais altas tensões à ruptura
e rigidez entre todos os dispositivos
de fixação de compressão, expansão e
suspensão testados.4 Os pinos transcorticais falham secundários à quebra
do pino cruzado,17 deslizamento do
tendão e ruptura parcial.16 Pinos
metálicos e bioabsorvíveis tendem a
falhar secundários à migração e ruptura do implante, respectivamente.4
O desvio residual provavelmente é o
resultado da deformação progressiva
do pino.16 Os riscos associados com o
uso de pinos transcorticais incluem
migração do pino, irritação relacionada ao pino e lesão neurovascular
potencial no local de inserção. Os dispositivos transcorticais são apropriados para reconstrução do LCA.
Suturas com Âncoras
As suturas com âncora, muitas das
quais funcionam essencialmente
como parafusos ocos sem cabeça que
são pré-carregados com sutura
através de um orifício na base, permitem a fixação do tendão na superfície cortical (Figura 11). Elas estão
agora disponíveis em materiais radiolucentes, incluindo polieteretercetona e outros polímeros biocompostos (p.ex., parcialmente composto de
fosfato tricálcico-‚, ácido hialurônico)
e polietileno de peso molecular ultra
leve.28
O design das suturas com âncora
evoluiu com rapidez. Algumas âncoras biocompostas, como aquelas contendo fosfato tricálcico-β, promovem
osteocondutividade.28 Um orifício
transversal distal facilita o uso de
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Figura 7

Ilustração (A), fotografia clínica (B) e radiografia AC (C) do joelho demonstrando fixação com parafusos de interferência.

âncoras de carga dupla ou tripla.28
Suturas com base em âncoras possuem uma bucha mais estreita com
um entrelaçado de sutura dentro ou
através da bucha.28 O design do
entrelaçado da âncora também
evoluiu para incluir constructos
completamente entrelaçados que permitem a fixação cortical-esponjosa
simultânea. Além disso, a interface
entre a âncora e o cabo de inserção foi
modificada para melhor prevenir a
quebra da âncora causada pela
inserção de alto torque no osso duro.
Âncoras sem nós eliminam um nó
potencialmente irritante e designs
recentes permitem a inserção direta
no implante (sem a necessidade de
punção, grampo ou pré-perfuração)
com o uso de uma ponta autoencaixada bem como uma sintonia fina
independente e tensionamento das
suturas individuais. Âncoras de arquitetura aberta eliminam o tradicional núcleo sólido, facilitando possivelmente a interdigitação do osso
com os entrelaçados da âncora para
fixação segura. A colocação da âncora
também desempenha um papel nas
características de fixação; por exemplo,
na técnica suture-bridge equivalente
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Figura 8

Ilustração (A) e radiografia AP (B) do joelho demonstrando fixação do tecido
mole com o osso com grampos.
transóssea, duas fileiras de âncoras
aumentam a compressão tendão-osso
e obtém a restauração na RMR.29

As suturas com âncora produzem
tensão por toda a interface tendãoosso.11 O tamanho e a colocação do
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Figura 9

Ilustração demonstrando uma fixação
com barra de sutura com um parafuso
e arruela colocados contra o tendão
para aumentar a rigidez.
implante no osso cortical ou esponjoso determinam a força da fixação.30
Âncoras do tipo parafuso geralmente
conferem uma fixação mais forte do
que as âncoras de punção, embora
esta última tenha métodos de
inserção mais variados, como a inserção transtecidual e de sutura primeiro.30 Comparada com a fixação
usando âncoras com nós, a fixação
com âncoras sem nós fornecem força
e desvio comparáveis.28 Em um modelo de RMR de cadáver humano, o
reparo TOE/SB demonstrou uma tensão à ruptura mais alta do que as
suturas transósseas tradicionais e
suturas transósseas artroscópicas
usando uma configuração de sutura
simples ou em caixa-X.19 A rigidez e
o alongamento cíclico foram similares entre as técnicas.
Os constructos de suturas com
âncora modernos tipicamente falham
na interface tecido-sutura30 devido à
ruptura do nó ou tração da sutura
pelo tendão,13 embora os padrões de
falha difiram pelo local anatômico.28
Âncoras sem nó falham secundários
ao deslizamento da sutura ao redor da
âncora, enquanto que as âncoras
bioabsorvíveis podem falhar secundárias à ruptura do orifício.30 O tipo
de material de sutura também tem
influência sobre o modo de falha.30
O uso de sutura de polietileno de
peso molecular ultra leve predispõe
as âncoras de metal e bioabsorvíveis
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Figura 10

A, Fotografia clínica de um botão cortical. B, Radiografia AP do cotovelo
demonstrando fixação com um botão cortical. C, Ilustração de um botão cortical
colocado no córtex oposto.
à falha através da tração da âncora e
do orifício, respectivamente, ao invés
da falha na sutura.31

Aplicações Clínicas
Embora estas técnicas tenham uma
ampla variedade de aplicações clínicas em todas as subespecialidades de
cirurgia ortopédica, várias das aplicações clínicas mais comuns incluem reconstrução do LCA, RMR,
tenodese do bíceps proximal e reparo
do bíceps distal. Os cirurgiões devem
sempre estar conscientes de todas as
opções cirúrgicas disponíveis para
desenvolver novos procedimentos e
ter mais ferramentas para a reconstrução quando as técnicas primárias
falham.
Reconstrução do LCA
A reconstrução do LCA é talvez o
constructo de fixação osso-tendão
mais amplamente estudado na literatura ortopédica. Com respeito às
opções de enxerto para a reconstrução do LCA, apenas enxertos
isquiotibiais, tibial, quadríceps e calcâneos (em parte) requerem fixação
do tecido mole ao osso. Os enxertos
de tendão-osso osso-patelar usam
blocos ósseos incorporados em ambas
as extremidades do enxerto e a fixação a consolidação são osso-a-osso;

assim, os conceitos dentro desta
revisão não se aplicam. Interessante
salientar, os enxertos de tecido mole
permanecem entre as opções mais
populares para a reconstrução do
LCA,32 e apesar do estudo extenso
em várias meta-análises e revisões
sistemáticas,33,34 nenhum enxerto
simples foi identificado como definitivamente superior com respeito aos
resultados clínicos e taxas de falhas.
Várias técnicas de fixação de tecido
mole foram usadas para o fêmur
(p.ex., parafusos de interferência, dispositivos de expansão, dispositivos
de fixação suspensórios) e tíbia (p.ex.,
parafusos de interferência, grampos,
barra de sutura, arruelas em tandem).
No lado femoral, a fixação do tecido
mole, com dispositivos de suspensão
cortical de alça fixa se mostrou como
sendo, de modo biomecânico, superior aos dispositivos de alça ajustáveis,35 mesmo quando incorporando o novo tensionamento dos dispositivos de alça ajustável. Alguns autores sugerem que a fixação híbrida
que incorpora a fixação suspensória
com um parafuso de interferência
possui propriedades biomecânicas
superiores.36 No lado tibial, a fixação
do parafuso de interferência se mostrou tendo propriedades biomecânicas similares aquelas dos parafusos
combinados e dispositivos de bainha.37
Até agora, o constructo de fixação de
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Figura 11

A, Ilustração de uma sutura com âncora. Imagens artroscópicas (B e C) demonstrando a colocação de suturas com âncora.
D, Radiografia AP do ombro demonstrando a colocação de duas suturas com âncora.

escolha permanece incerto porque a
evidência clínica é limitada pela variabilidade na técnica cirúrgica e relatos de resultados. A técnica preferida
dos autores principais (B.J.C., N.N.V.
e B.R.B.) é fixação com parafuso de
interferência ou fixação suspensória
no lado femoral com fixação com
parafuso de interferência no lado
tibial.
Reparo do Manguito Rotador
O RMR está entre os procedimentos
para ombro mais comumente realizados. O manejo cirúrgico das rupturas
do manguito rotador foi revolucionado pela introdução das suturas com
âncora. Contudo, apesar do avanço,
as taxas de cicatrização estrutural
têm melhorado de modo marginal e
os resultados clínicos não melhoraram.38 A evidência biomecânica
sugere que os reparos TOE/SB fornecem tensão à ruptura e a maior
impressão.19 A evidência clínica sugere que os reparos com suturas com
âncora com fileira dupla proporcionam as mais altas taxas de consolidação clínica; contudo ainda não
está claro se as taxas mais altas de
consolidação estrutural influenciam
os resultados clínicos. A técnica preferida dos autores depende do tamanho
e da configuração da ruptura. Para aquelas pequenas, em particular, suturas
com âncora colocadas em uma fileira
simples são com frequência suficientes. Para rupturas de tendão
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maiores, um reparo TOE/SB é preferido e fornece a maior probabilidade de
consolidação estrutural.
Tenodese do Bíceps
Proximal
A tenodese do bíceps proximal está
entre os procedimentos para ombro
mais comumente realizados. Vários
estudos têm demonstrado que a
fixação com parafuso de interferência
possui a mais alta taxa de tensão à
ruptura, excelentes resultados clínicos e uma baixa taxa de complicação.39,40 Contudo, a taxa da tensão
à ruptura de muitas técnicas de
fixação (p.ex., suturas com âncora,
parafuso de interferência, botão cortical endosteal, ligação óssea) pode
exceder o estresse fisiológico colocado sobre o reparo e não existe nenhuma evidência clínica que sugira que
qualquer técnica de fixação simples
seja superior. Nenhum estudo clínico
demonstrou uma diferença na falha
clínica entre os tipos de fixação. Os autores principais (B.J.C., N.N.V., A.A.R.
e B.R.B.) preferem usar suturas com
âncora ou parafusos de interferência
para fixação.

dita quais constructos de fixação são
acessíveis; abordagens de duas incisões usam tipicamente tuneis
ósseos ou (menos comumente) suturas com âncora, enquanto que abordagens com uma incisão usam botões
corticais, suturas com âncora, parafusos de interferência ou uma abordagem combinada.41,42 Em um estudo biomecânico de quatro técnicas
para o reparo do tendão do bíceps distal, Mazzocca et al20 consideraram a
fixação com botão cortical como
sendo superior à fixação com suturas
com âncora, fixação com parafuso de
interferência e fixação de túnel ósseo
(duas incisões). Em geral, a evidência
atual sugere resultados clínicos similares independente da técnica ou
constructo de fixação usado e taxas
de complicação com botões corticais
mais baixas do que com tuneis
ósseos, suturas com âncora, e parafusos de interferência.42 A fixação com
um botão cortical com ou sem parafusos de interferência é a técnica
preferida pelos autores principais
(B.J..C, N.N.V. e B.R.B.).

Resumo
Reparo do Tendão do
Bíceps Distal
O reparo do tendão do bíceps distal é
outro procedimento comumente
realizado que se baseia na fixação
tecido mole-a-osso. As opções para a
fixação variam e a abordagem cirúrgica

Obter a cicatrização ideal do tecido
mole com o osso requer uma compreensão detalhada de todos os aspectos do constructo de fixação. Os dispositivos de fixação ideais devem
conferir estabilidade imediata, resis-
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tência à formação de hiato, promover
a cicatrização biológica e restaurar a
impressão anatômica do tendão ou
ligamento nativo. Embora os dados
biomecânicos orientem a opção de
métodos de fixação, estes métodos
devem ser corroborados por ensaios
controlados randomizados que incorporem medidas de resultados objetivas e subjetivas.
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A American Academy of Orthopaedic Surgeons desenvolveu o
documento Critérios e Uso Apropriados (CUA) Manejo das
Fraturas Supracondilares do Úmero com Lesão Vascular.
A informação com base na evidência, em conjunto 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 nas decisões de tomadas clínicas.
Os cenários de pacientes clínicos para CUA foram derivados de
indicações de pacientes que geralmente acompanham uma
fratura supracondilar do úmero pediátrico com lesão vascular,
bem como das orientações da prática clínica baseada na
evidência e literatura de apoio. Os 6 cenários de pacientes e 18
tratamentos foram desenvolvidos pelo Painel de Redação, um
grupo de médicos que são especialistas neste tópico de CUA.
Depois, o Painel de Revisão, um grupo separado de médicos
voluntários, revisaram de forma independente estes materiais
para garantir que eles eram representativos dos cenários de
pacientes que os médicos provavelmente encontram na prática
diária. Por fim, o Painel de Votação Multidisciplinar (composto
de especialistas e não especialistas) classificou a propriedade de
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
Este documento sobre os Critérios
de Uso Apropriado (CUA) foi aprovado pelo Comitê de Diretores da
American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS) em 12 de junho de
2015. O propósito deste CUA é ajudar a determinar a propriedade dos
tratamentos da população de paci-

ente heterogênea rotineiramente
avaliada na prática. A melhor evidência científica disponível é sintetizada com opinião coletiva de especialistas sobre os tópicos para os
quais os ensaios clínicos randomizados não estão disponíveis ou são
inadequadamente detalhados para
identificação de tipos distintos de
pacientes. A equipe da AAOS convocou os três painéis clínicos volun-
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Potenciais Perigos e
Contraindicações

Tabela 1
Indicações e Classificações
Indicação
Estado vascular

Classificação
Pacientes com suspeita de lesão vascular após a redução fechada
e colocação de pino
Paciente foi vascularmente restaurado. Ele será admitido e
observado.

Perfusão

Mão perfundida (aquela que está quente, rosa e o enchimento
capilar é <3s) com pulso distal mensurável por Doppler
Mão perfundida (aquela que está quente, rosa e o reenchimento
capilar é <3s) sem pulso distal mensurável por Doppler
Mão não perfundida (aquela que está fria, esbranquiçada e o
reenchimento capilar é >3 s)

tários independentes que desenvolveram estes CUA.
O cuidado musculoesquelético é
fornecido em muitos cenários por
diferentes profissionais. A AAOS
criou este documento de 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 eficiência do cuidado.
Estes critérios não devem ser entendidos como incluindo todas as indicações ou excluindo indicações razoavelmente direcionadas a obter os mesmos resultados. Os critérios pretendem abordar os mais comuns cenários

clínicos com que se defrontam
cirurgiões adequadamente treinados e
todos os médicos qualificados que
tratam de pacientes em consideração
de tratamento de fraturas supracondilares do úmero pediátrico com lesão
vascular. O julgamento final sobre
quaisquer critérios específicos deve
abordar todas as circunstâncias apresentadas pelo paciente e as necessidades e recursos particulares à localidade ou instituição. Classificações de
tratamento apropriadas para seis
cenários de paciente foram desenvolvidas para os CUA do Manejo de
Fraturas Supracondilares do Úmero
Pediátrico com Lesão Vascular.

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

Métodos
A AAOS usa o Método de Propriedade
RAND/UCLA para desenvolver os
CUA.1 O processo inclui os seguintes
passos: (1) montar um painel de
redação, consistindo de 6 a 10 médicos
que são especialistas no tópico sob
estudo, criar uma lista de indicações,
presunções e tratamentos ao paciente
com base em uma revisão sistemática
com base na evidência da literatura
conduzida pelos analistas de pesquisa
da AAOS; (2) montar um painel de

Estes critérios para uso apropriado foram aprovados pela American Academy of Orthopaedic Surgeons em 12 de junho de 2015.
O Critérios para Uso Apropriado no Manejo de Fraturas Supracondilares do Úmero Pediátrico com Lesão Vascular completos incluem todas
as tabelas, figuras e apêndices e estão disponíveis no site http://www.aaos.org/research/Appropriate_Use/PHSF_Vascular_Injury_AUC.pdf.
Management of Pediatric Supracondylar Humerus Fractures With Vascular Injury AUC Writing Panel. Fizan Abdullah, MD, PhD, Matthew
Halsey, 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 e 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 Hanley
III, 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, Douglas Lundy, MD, Stephen A. Mendelson, MD, Joshua Murphy, MKD, Sara
Rasmussen, MD, PhD, Jeff Schunk, MD, Richard M. Schwend, MD, Mauricio Silva, MD e Vikas Trivedi, MD, DNB (Ortho) MNAMS (Ortho),
FASIF. Voting Panel: Jeffrey O. Anglen, MD, Teresa Cappello, MD, Robert B. Carrigan, MD, Prasad Gourineni, MD, MS, William L. Hennikus,
MD, Danielle Katz, MD, Annalise N. Larson, MD, Kevin Latz, MD, William L. 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 James O. Sanders, MD. Equipe da American Academy of Orthopaedic Surgeons: Deborah S. Cummins, PhD, Jayson Murray, MA, Ryan
Pezold, MA, Peter Shores, MPH, Ann Woznica, MLSM, Kaytlin Sevarino, MBA e Erica Linskey.
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revisão consistindo de 10 a 30 médicos para revisar os materiais do painel
de redação e fornecer quaisquer sugestões para a melhora e (3) montar um
painel de votação multidisciplinar que
usa uma revisão da literatura mais
atual e relevante, junto com seu julgamento clínico especializado, para classificar a propriedade do tratamento de
vários cenários de pacientes.
As presunções gerais foram desenvolvidas pelos membros do painel de
CUA do Manejo das Fraturas Supracondilares do Úmero com Lesão
Vascular para esclarecer a interpretação dos cenários de pacientes e fornecer a padronização para os parâmetros usados para classificar a propriedade do tratamento.
Estes CUA foram aprovados pela
Appropriate Use CriterionSection, o
Council on Research and Quality e a
AAOS Board of Directors. Todas as
tabelas, figuras e apêndices bem como
os detalhes dos métodos usados para
preparar estes CUA, são detalhados
em http://www.aaos.org/research/
Appropriate_Use/PHSF_Vascular_Inju
ry_AUC.pdf.

Indicações e
Classificações
A tabela 1 fornece uma lista de indicações e classificações de pacientes
desenvolvida pelos Painéis de CUA de
Manejo de Fraturas Supracondilares do
Úmero Pediátrico com Lesão Vascular.

Tratamentos
Os seguintes tratamentos são endereçados dentro do documento de
CUA para o Manejo de Fraturas Supracondilares do Úmero Pediátrico com
Lesão Vascular: (1) alta no mesmo dia
(apenas uma opção antes da restauração vascular); (2) continuar a observação no hospital sem intervenção
(apenas uma opção antes da restauração vascular); (3) aquecer a extremidade; (4) remover a fixação (apenas

Volume 1, Número 3, Maio/Junho 2016

Figura 1

Apropriado
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43%

Resumo das classificações de propriedade dos Critérios para Uso Apropriado no
Manejo das Fraturas Supracondilares do úmero Pediátrico com Lesão Vascular.

uma opção antes da restauração vascular); (5) explorar o local da fratura
para compressão da artéria braquial
(apenas uma opção antes da restauração vascular); (60 angiograma; (7);
anticoagulação farmacológica; (8) aplicação topical de nitroglicerina e/ou
papaverina na artéria (apenas uma
opção antes da restauração vascular);
(9) avaliação por um cirurgião vascular; (10) pasta de nitroglicerina na pele;
(11) transferência imediata para um
hospital com serviços vasculares ou
de microcirurgia; (12) liberações de
compartimento (apenas uma opção
antes da restauração vascular); (13)
alta no mesmo dia com observação
<24 horas (apenas uma opção após a
vascularidade ser restaurada); (14) continuar a observação no hospital por
<24 horas (apenas uma opção após a
vascularidade ser restaurada); (15) medir as pressões de compartimento
(apenas uma opção após a vascularidade ser restaurada); (16) retornar à
sala de operação (SO) para realizar
liberações de compartimento (apenas
uma opção após a vascularidade ser
restaurada); (17) retornar à SO para

exploração da artéria braquial para
possível reconstrução arterial ou arteriotomia (apenas uma opção após a
vascularidade ser restaurada) e (18)
retornar à SO para aplicação topical de
pasta de nitroglicerina e/ou papaverina à artéria (apenas uma opção após
a vascularidade ser restaurada).

Resultados das
Classificações de
Propriedade
Dos 72 itens totais de votação, 19
itens de votação (26%) foram classificados como Apropriados, 22 itens de
cotação (31%) foram classificados
como Pode Ser Apropriado e 31 itens
de votação (43%) foram classificados
como Raramente Apropriados (Figura 1). Além disso, os membros do
painel de votação estavam em concordância em 27 itens de votação
(38%) e estavam em discordância em
2 itens de votação (3%). As classificações de propriedade finais designadas pelo painel de votação de 14
membros pode ser acessada on-line
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via o aplicativo móvel dos CUA de
AAOS Management of Pediatric
Supracondylar Humerus Fractures
With Vascular Injury em http://www.
aaos.org/aucapp.

Aplicação dos CUA
Móveis
Como parte dos esforços de disseminação para os CUA Manejo das
Fraturas Suprcondilares do Úmero
Pediátrico com Lesão Vascular, esta

86

plataforma móvel da Internet foi
desenvolvida para fornecer aos médicos um acesso imediato à informação
para auxilia-los no cuidado ao paciente
com base na evidência. A plataforma
móvel inclui a lista de indicações do
paciente e recomendações de tratamento. Uma vez que o médico coloca
um perfil de indicação de paciente
especificando o estado vascular e a perfusão, uma lista de recomendações de
tratamento é fornecida. Para o perfil de
paciente selecionado, marcas de verifi-

cação circuladas em verde refletem os
tratamentos apropriados, símbolos de
cuidado em amarelo refletem os tratamentos que podem ser apropriados e o
‘X’ circulado em vermelho reflete os
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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Resumos
Estratégias Atuais em
Anestesia e Analgesia
para a Artroplastia
Total de Joelho
Calin Stefan Moucha, MD
Mitchell C. Weisner, MD,
MEng
Emily J. Levin, MD
A artroplastia total do joelho
está associada com uma substancial dor pós-operatória que
pode prejudicar a mobilidade,
reduzir a capacidade de participar de reabilitação, levar à
dor crônica e reduzir a satisfação do paciente. A anestesia
geral tradicional com analgesia epidural e opioide controlada pelo paciente está associada com um indesejável perfil
de efeito adverso, incluindo
náusea, vômito pós-operatório, hipotensão, retenção
urinária, depressão respiratória, delírio e aumento da
taxa de infecção. A anestesia
multimodal – incorporando
elementos de analgesia preemptiva, anestesia perioperatória neuraxial, bloqueio
nervoso periférico, injeções
periarticulares e medicações
por opioides orais multimodais e não opioides durante
os períodos perioperatório e
pós-operatório – podem proporcionar controle da dor
superior enquanto minimiza
os efeitos adversos relacionados ao opioide, melhorando a
satisfação do paciente e reduzindo o risco de complicações pós-operatórias.

Volume 1, Número 3, Maio/Junho 2016

Fusão Intersomática
Lombar Lateral:
Indicações,
Resultados e
Complicações
Brian Kwon, MD
David Hanwuk Kim, MD
A fusão intersomática lombar
lateral é uma técnica de fusão
espinhal minimamente invasiva que usa a abordagem retroperitoneal à coluna espinhal
anterior. Os resultados mecânicos e técnicos da técnica comparam-se favoravelmente com
aqueles da fusão intersomática
lombar anterior em relação à
colocação de enxerto grande,
volumes do enxerto e instabilidade inicial precoce. A fusão
intersomática lombar lateral
usa a abordagem do transpsoas
e atravessa próximo ao plexo
lombar. Isto não é, contudo, sua
única complicação. A dor na
virilha e dormência é bem tolerada e com frequência temporária; contudo, a paralisia no
quadríceps pode ser duradoura e
debilitante. Complicações mais
raras, mas sérias incluem lesão
vascular e visceral. A fusão
intersomática lombar lateral
tem sido usada com sucesso
para tratar de condições espinhais degenerativas comuns
como instabilidade espinhal,
estenose, escoliose ou doença
degenerativa do disco. Enquanto
a compreensão do plexo lombar
e os desafios técnicos do procedimento melhoram, a fusão
intersomática lombar lateral irá
continuar a fornecer resultados
clínicos seguros e bem sucedidos com menos morbidade do
que os procedimentos tradicionais.
87
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Hipersensibilidade ao
Metal e Artroplastia do
Joelho
Paul F. Lachiewicz, MD
Joshua J. Jacobs, MD, et al
A hipersensibilidade ao metal
em pacientes com uma artroplastia total do joelho (ATJ) é
um tópico controverso. O diagnóstico é difícil, dada a falta de
validação clínica robusta da
utilidade do teste cutâneo e in
vitro. A hipersensibilidade ao
metal após a ATJ é bem rara e
deve ser considerada após eliminação de outras causas da dor
e edema, como uma injeção de
baixo grau, instabilidade, afrouxamento do componente ou má
rotação, dor referida e síndrome
da dor regional crônica. As observações empíricas sugerem que
duas apresentações clínicas de
hipersensibilidade ao metal
podem ocorrer após a ATJ: dermatite ou uma sinovite dolorosa persistente do joelho. Os pacientes podem ou não ter uma
história de intolerância ao metal.

Estudos laboratoriais, incluindo
hemossedimentação, nível de
proteína-C reativa e aspiração
da articulação do joelho são
geralmente negativos. Os testes
cutâneos e in vitro foram relatados como sendo positivos, mas
a sensibilidade e a especificidade de tais testes não foram
definidas. Alguns relatos sugerem que, se há suspeita de
hipersensibilidade ao metal e as
medidas não cirúrgicas falharam, então a revisão dos componentes fabricados de liga de
titânio ou revestimento de zircônio podem ser bem sucedidos
em aliviar os sintomas. A revisão deve ser considerada, contudo, como último recurso e os
pacientes devem ser informados
que nenhuma medicina com
base na evidência está disponível para orientar o manejo
destas condições, em particular
quanto a decisões sobre a
revisão. Dadas as limitações dos
atuais métodos de teste, o rastreamento difundido de pacientes com alergias a metal antes
da ATJ não é recomendado.

Orthobiologics na
Cirurgia do Pé e
Tornozelo
Sheldon S. Lin, MD
Ethan S. Krell, BS, et al
A exploração sobre os aspectos
moleculares do processo de cicatrização tem levado ao desenvolvimento de agentes biológicos autólogos e recombinantes.
Estes produtos, coletivamente
conhecidos como orthobiologics,
têm o potencial de otimizar
resultados favoráveis com respeito à restauração óssea e de
tecido mole e maximizar a resposta de consolidação natural.
Estes orthobiologics incluem
fator de crescimento derivado
das plaquetas, proteínas morfogenética ósseas e plasma rico em
plaquetas. Embora a utilidade
destes fatores de crescimento
seja bem descrita em vários campos da cirurgia, existem poucos
dados para sustentar ou se opor à
aplicação específica doa fatores
de crescimento na cirurgia do pé
e tornozelo.

Assine Já!
JAAOS – JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS
1 ano ( 6 Edições) - R$ 300,00
linkpharma@linkpharma.com.br
11-2478-4596

88

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons

