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novo Into

O Instituto Nacional 

de Tráumato-Ortopedia 

(INTO) vem desenvol-

vendo um projeto gran-

dioso e ousado. Será 

um centro de excelên-

cia dirigido à assistência 

e bem dimensionado no 

que concerne à pesqui-

sa. Contará com cen-

tro de terapia celular e 

bioengenharia ortopé-

dica, laboratório para 

estudo do movimento humano e de biomateriais, além de centro para análise do 

desgaste de próteses ortopédicas. Ao lado de padrão científico diferenciado, no 

que tange à estrutura física contará com os mais modernos requisitos arquitetô-

nicos e funcionalidade de alto nível, buscando conforto e circulação racionais. O 

INTO está implantando e sedimentará, em sua nova sede, o conceito de centros 

em que um grupo de profissionais multidisciplinares, de forma integrada, aborda 

pacientes reunidos segundo diretórios morfofuncionais, regionais, etários e noso-

lógicos. Contará também com refinado centro de reabilitação de pacientes com 

doenças musculoesqueléticas. Seguramente, em breve teremos um nicho diferen-

ciado de ortopedia, que além de orgulho para o Rio de Janeiro, por sua pujança e 

qualidade expressiva, será motivo de envaidecimento para a ortopedia brasileira.

editorial

Dr. Sérgio Vianna

Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO); 
chefe do Grupo de Pé e Tornozelo do INTO, Rio de Janeiro
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Hálux rígido

verônica vianna
Ortopedista do grupo de Cirurgia do Pé do Instituto Nacional 
de Tráumato-Ortopedia (INTO)

sérgio vianna
Chefe do grupo de Cirurgia do Pé do INTO

Hálux rígido é o termo usado para descrever os 
sintomas associados à artrite degenerativa da articu-
lação metatarsofalangiana do hálux. É freqüente, se-
guindo em incidência o hálux valgo. Apesar de descri-
to desde 1887 (Davies-Colley e Cotterill), ainda há 
questionamentos a respeito, sobretudo da etiologia e 
do tratamento.

Portanto gostaríamos de destacar duas publica-
ções recentes do Dr. Michael Coughlin(1, 2) a respei-
to do tema que a nosso ver acrescentam informações 
importantes baseadas em estudos com grande casu-
ística, mais de 100 pacientes e follow-up médio de 
9,6 anos. Destacam-se como características demográ-
ficas: história familiar positiva, envolvimento bilateral 
e maior incidência no sexo feminino. Não foi possível 
associar o hálux rígido à história do trauma, profissão 
e/ou tipo de calçado, entretanto, história de trauma 
era comum nos pacientes com hálux rígido unilateral. 
Hipermobilidade do primeiro raio, metatarsus primus 

elevatus, primeiro metatarsiano longo, encurtamento 
do Aquiles e hálux valgo não podem ser relacionados 
ao hálux rígido. Foi encontrada associação entre o 
hálux rígido e o hálux valgo interfalângico e a articu-
lação metatarsofalangiana plana.

Mann e Clanton afirmaram, em 1988, que o ob-
jetivo do tratamento do hálux rígido é aliviar a dor, 
manter a força do primeiro raio e, se possível, manter 
ou restabelecer o movimento da articulação interfa-
langiana. Contudo, como alcançar esse objetivo? O 
que priorizar? O alívio da dor certamente, mas quan-
do sacrificar o movimento e realizar uma artrodese? 
Quais parâmetros têm relevância na escolha do tra-
tamento?

Sabemos que os sintomas e o grau de acometi-
mento articular podem ou não coincidir com a apre-
sentação radiográfica. Por essa razão é importante 
que o tratamento não deixe de levar em conta os 
sintomas. Um sistema de estadiamento que leva em 
conta não apenas os sinais radiográficos, mas tam-
bém o quadro clínico e o exame físico (mobilidade 
da metatarsofalangiana) parece apresentar um bom 
valor preditivo do resultado do tratamento e serve 
como guia para a escolha da técnica a ser utilizada.

Para os graus 1, 2 e 3 a queilectomia foi utilizada 
com sucesso, e os bons resultados parecem, dife-
rentemente do que se poderia imaginar, perdurar 
ao longo do tempo. Pacientes com grau 4 ou menos 
de 50% de superfície articular coberta por cartila-
gem (identificado no peroperatório) apresentaram 
bons resultados quando tratados com artrodese. É 
importante ressaltar que a técnica de queilectomia 
adotada é a descrita por Mann em que 25% a 30% 
do aspecto dorsal da cabeça do metatarsiano são 
ressecados após os osteófitos serem retirados, de 
forma a conseguir pelo menos 70° de flexão dorsal 
no peroperatório.

atualização
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Não devemos esquecer que as opções de trata-
mento necessitam levar em conta não somente as ca-
racterísticas da doença, mas também as necessidades 
do paciente no que diz respeito ao nível de atividade 
e ao estilo de vida. Classificar a doença em graus nos 
dá parâmetros para predizer com mais segurança o 

resultado desse ou daquele tratamento. Entretanto o 
paciente deve ser esclarecido quanto a sua patolo-
gia, a seu caráter progressivo e às diversas opções de 
tratamento, incluindo o tratamento conservador, para 
que juntos (médico e paciente) decidam qual trata-
mento será realizado.

tabela • Classificação clínico-radiográfica para o hálux valgo

grau flexão dorsal mf
achados radiográficos
(aP e perfil com carga 

normal)
Quadro clínico

0
40o a 60o e/ou 10% a 20% menor 
que o lado normal

Normal
Sem dor; rigidez e dimi-
nuição da mobilidade ao 
exame

1
30o a 40o e/ou 20% a 50% menor 
que o lado normal

O principal achado é o osteófito 
dorsal, pouca diminuição do es-
paço articular, mínima esclerose 
periarticular e achatamento da 
superfície articular

Dor e rigidez leve ou oca-
sional, e dor no extremo 
da flexão dorsal e plantar 
ao exame

2
10o a 30o e/ou 50% a 75% menor 
que o lado normal

Osteófitos dorsal, lateral e possi-
velmente medial dando à cabeça 
um formato plano; na incidência 
em perfil o acometimento do es-
paço articular dorsal não é maior 
que 1/4; diminuição do espaço 
articular e esclerose subcondral 
leve a moderada; sesamóides não 
estão envolvidos

Dor e rigidez moderada a 
severa, podendo ser cons-
tante; ao exame a dor ante-
cede os extremos do mo-
vimento de flexão dorsal e 
plantar

3

Menor ou igual a 10o e/ou 75% a 
100% menor que o lado normal. 
Há perda significativa da flexão 
plantar (geralmente menor ou 
igual a 10o de flexão plantar)

Semelhantes ao grau 2, mas com 
diminuição significativa do es-
paço articular e possíveis cistos 
periarticulares; mais de 1/4 de 
acometimento dorsal no perfil, 
sesamóides aumentados, císticos 
e/ou irregulares

Dor e rigidez praticamen-
te constantes e em todo o 
arco de movimento à ex-
ceção do aspecto central 
da articulação

4 Igual ao grau 3 Igual ao grau 3
Igual ao grau 3. Porém exis-
te dor no aspecto central 
da articulação

Fonte: Coughlin, M.J; Shurnas, O.S. Halux rigidus: grading and long-term results of operative treatment. J Bone Joint Surg, v. 85-A,
n. 11, p. 2072-88, 2003.

atualização
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1. COUGHLIN, M.J.; SHURNAS, O.S. Hallux rigidus: demographics, 

etiology, and radiographic assessment. Foot & Ankle Intl, v. 24, n. 10, 

p. 731-43, 2003.

2. COUGHLIN, M.J.; SHURNAS, O.S. Hallux rigidus: grading and 

long-term results of operative treatment. J Bone Surg, v. 85-A, n. 11, 

p. 2072-88, 2003

Figura 1 • Hálux rígido − aspecto clínico

Figura 2 • Hálux rígido − radiografia em 
perfil evidenciando esporão dorsal

atualização
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REsumo

Objetivo: avaliar comparativamente os resultados 
clinicofuncionais das reconstruções do ligamento cru-
zado anterior (LCA) com o tendão patelar (TP) e ten-
dões dos músculos semitendinoso (ST) e grácil (GR). 
Material e método: foram avaliados, entre novembro de 
2002 e dezembro de 2004, 52 pacientes submetidos 
à reconstrução do LCA, sem casos de bilateralidade, 
pelo Grupo de Medicina Esportiva do Instituto Nacio-
nal de Tráumato-Ortopedia (INTO) do Rio de Janeiro. 
Utilizou-se auto-enxerto do ST/GR em 34 joelhos com 
fixação pela técnica Rigidfix®/Intrafix®. Foram operados 

reconstrução do ligamento 
cruzado anterior com tendão 
patelar e tendões dos músculos 
semitendinoso e grácil: avaliação 
clinicofuncional comparativa pelo 
protocolo do iKdc

antônio vagner m. de Paiva filho
Estagiário do Grupo de Medicina Esportiva do Instituto 

Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO)

luis antônio m. vieira
Chefe do Grupo de Medicina Esportiva do INTO

João a. grangeiro, Diogo Cals oliveira, Carlos h. 
victoria, hamilcar faria

Médicos-assistentes do Grupo de Medicina Esportiva do INTO

Débora vilanova teixeira
Fisioterapeuta do INTO

18 joelhos com auto-enxerto do TP fixado com parafu-
sos de interferência metálicos no fêmur e na tíbia. Os 
pacientes tinham idades entre 19 e 53 anos e o tem-
po médio de seguimento pós-operatório foi de 18,1 
meses. O protocolo de avaliação utilizado foi o Inter-
national Knee Documentation Committee (IKDC). Re-
sultados: nos pacientes do grupo ST/GR os resultados 
foram graduados da seguinte forma: excelente, 24,4%; 
bom, 58,8%; regular, 14,7%; mau, 2,9% dos casos. Já no 
grupo TP os resultados foram: excelente, 27,7%; bom, 
50%; regular, 16,6%; mau, 5,5% dos casos. Ocorreram 
complicações em quatro casos nas reconstruções com 
o ST/GR (11,7%): uma infecção superficial de ferida 
operatória, uma trombose venosa profunda (TVP), uma 
soltura do pino proximal do Rigidfix® e uma ruptura do 
enxerto. Ocorreram duas complicações com a técnica 
do TP (11,1%): TVP e ruptura do enxerto. Conclusão: 
não foram encontradas diferenças significativas nos 
resultados obtidos das avaliações finais de ambas as 
técnicas.

IntRoDuÇÃo

A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) tem-se 
constituído numa das principais causas de incapacidade 
funcional do joelho, atingindo na maioria das vezes indi-
víduos na fase mais ativa da vida, tanto no trabalho como 
no esporte(1).
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A incidência de lesão do LCA ocorre, segundo al-
guns autores, numa proporção de um em cada 3 mil 
habitantes, com 70% dessas lesões ocorrendo na prá-
tica esportiva(2). O trauma ocasionado por torção é o 
mais freqüente. Nesses casos o corpo gira para o lado 
oposto ao pé de apoio, determinando uma rotação ex-
terna do membro inferior, acompanhada de um discreto 
valgismo do joelho. Esse movimento associado à carga 
inerente ao peso do corpo determina a lesão. Há ainda 
outros mecanismos de lesão, como a hiperextensão do 
joelho sem apoio (chute no ar) e o trauma direto no 
joelho, geralmente em valgo(3).

O paciente refere sinais e sintomas como equimo-
se, derrame articular, dor, instabilidade, bloqueio (lesão 
meniscal associada) e atrofia muscular. Ao exame físico, 
os testes de Lachman, da gaveta anterior (drawer test) 
e do deslocamento do pivô (pivot shift) determinam a 
insuficiência do LCA(4).

Há vários substitutos para reconstrução do LCA, 
como auto-enxertos, homoenxertos e ligamentos artifi-
ciais. Entre os auto-enxertos, o terço central do tendão 
patelar (TP) é o mais utilizado desde o final da década de 
1980 por apresentar resistência (inicial e final) igual du-
rante todo o pós-operatório e por ter fixação confiável, 
visto que esses fatores permitem uma reabilitação pre-
coce(4). A maioria das complicações desse método está 
relacionada à área doadora, com maior incidência de dor 
anterior no joelho, dificuldade de ajoelhar, patela baixa e, 
mais raramente, contratura em flexão, ruptura do apare-
lho extensor, fratura patelar e risco de ruptura de corti-
cal posterior na fixação com parafusos de interferência(3). 
Em decorrência dessas complicações os tendões semi-
tendinoso (ST) e grácil (GR) têm sido utilizados como 
enxerto, principalmente após a evolução das técnicas de 
fixação, que permitem uma reabilitação tão acelerada 
quanto à do tendão patelar. O pós-operatório imediato é 
menos doloroso, com menor índice de limitação de arco 
de movimento, principalmente extensão total, bem como 
menor crepitação e dor anterior femoropatelar(3).

O objetivo deste estudo é avaliar comparativamente 
os resultados clinicofuncionais de 52 reconstruções do LCA 
do joelho com auto-enxertos de tendões ST/GR e TP, utili-
zando o protocolo do Internacional Knee Documentation 
Committee (IKDC)(5).

matERIal E mÉtoDo

Entre novembro de 2002 e dezembro de 2004 o 
Grupo de Medicina Esportiva do Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO) realizou 52 reconstruções 
de LCA de joelho em 52 pacientes. O auto-enxerto de 
ST/GR foi utilizado em 34 joelhos e fixado pela técnica 
do Rigidfix/Intrafix. Foram operados 18 joelhos com 
auto-enxerto de TP fixado com parafusos de interferên-
cia metálicos no fêmur e na tíbia.

Como critérios de exclusão usamos pacientes sub-
metidos à sutura meniscal, à mosaicoplastia, à revisão 
de LCA e a lesões complexas multiligamentares. Assim, 
foram excluídos três pacientes: dois por lesão bilateral 
(até o momento foi reconstruído apenas um lado, mas 
é necessário reconstruir o lado contralateral para uma 
avaliação comparativa) e outro por lesão associada do 
canto póstero-medial.

O seguimento médio foi de 18,1 meses (mínimo de 
nove meses e máximo de 34 meses) e os pacientes tinham 
idades entre 19 e 53 anos, com média de 26,6 anos.

Foram operados 27 joelhos do lado esquerdo (51,2%) 
e 25 do lado direito (48,8%). Quanto ao sexo, realizou-
se reconstrução com TP em uma mulher (5,5%) e em 17 
homens (94,4%). A técnica do ST/GR foi utilizada em três 
mulheres (8,8%) e em 31 homens (91%)(tabela 1).

Quanto a lesões do LCA e as atividades a elas re-
lacionadas, 39 foram no futebol, três no basquete, três 
em acidentes automobilísticos, duas no jiu-jítsu, uma na 
capoeira, uma no handebol, uma no vôlei e duas em aci-
dentes domésticos (figura).

Ocorreram lesões meniscais associadas em 36 joelhos 
(69%), sendo 20 no menisco medial (58%), seis no menisco 
lateral (11,5%) e quatro em ambos os meniscos (7,6%).

PRotoColo DE avalIaÇÃo

Quanto ao método de avaliação, foi utilizado o pro-
tocolo do IKDC(5) com base em sete variáveis, que foram 
divididas em quatro graus:

• normal = A (excelente);
• próximo do normal = B (bom);
• anormal = C (regular);
• muito anormal = D (mau).
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Figura • número de lesões quanto ao tipo de trauma (2002-2004). Fonte: inTo - instituto nacional de Tráumato-ortopedia
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A variável 1 corresponde à avaliação subjetiva pelo 
paciente; na variável 2 são avaliados os sintomas de dor, 
derrame articular, falseios parcial e completo, consideran-
do-se o mais baixo nível de atividade em que a sintoma-
tologia se apresenta.

A terceira variável avalia a amplitude de movimento 
do joelho operado comparada com o lado não-operado. 
A perda de extensão limitada até 3° é considerada excelen-
te; entre 3° e 5°, boa; entre 6° e 10°, regular; e > 10°, má.

A quarta e quinta variáveis avaliam, respectivamente, 
a estabilidade ligamentar e os achados compartimentais 
relativos à presença de crepitação.

A variável 6 consiste nos achados radiográficos, que 
são classificados quanto às alterações encontradas com-
parativamente ao lado contralateral em:
• nenhuma alteração;
• leve (irregularidade no contorno articular, esclerose 
subcondral e esboço osteofitário);
• moderada (diminuição menor que 50% do espaço ar-
ticular);
• grave (diminuição maior que 50% do espaço articular).

A variável 7 (teste funcional) consiste no salto em uma 
só perna (joelho operado) que é comparado ao lado são e 
classificado em percentuais, segundo a opinião do paciente.

O grau mais baixo sempre determina a graduação do 
grupo, sendo a avaliação final dada pelo pior grau dos 
grupos.

tÉCnICa CIRÚRgICa

Com o paciente em decúbito dorsal horizontal, é feita 
incisão longitudinal ou transversal (de acordo com a pre-
ferência do cirurgião), de aproximadamente 4cm, na face 
ântero-medial da perna e a 5cm distal à interlinha medial 
para o ST/GR. Os tendões dos músculos ST/GR são dis-
secados e retirados através de extrator próprio. Os ten-
dões são limpos na mesa auxiliar e suturas tipo Krackow 
(Ethibond nº 2) são feitas em ambas as extremidades. 
Para retirar o TP é feita uma incisão de aproximadamente 
8cm na face anterior do joelho, com retirada do tarugo 
ósseo da patela e da tuberosidade anterior da tíbia. Inicia-
se artroscopia com inspeção de toda a articulação e são 
tratadas eventuais lesões associadas.

A confecção dos túneis tibial e femoral é realizada 
através de guias próprios e de forma semelhante à re-
construção convencional com ligamento patelar. Pelo tú-
nel femoral de 3cm de comprimento é passado um guia 
do mesmo diâmetro e tamanho, que apresenta um bra-
ço externo paralelo ao fêmur, cuja função é direcionar a 
passagem de dois pinos metálicos a 90° com a cortical 
femoral de lateral para medial, transfixando o túnel femo-
ral centralmente. Retira-se então o guia do túnel femoral 
e coloca-se o enxerto de tendões ST/GR em formação 
quádrupla no túnel femoral. São introduzidos dois pinos 
bioabsorvíveis do Rigidfix pelos orifícios previamente 
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realizados para transfixar o enxerto centralmente. De-
pois, fixa-se o enxerto no túnel tibial com o joelho flec-
tido em 20º, as quatro extremidades dos enxertos são 
tracionadas e postas divergentes entre si, abrindo espaço 
para colocação de uma bucha.

A seguir um parafuso é posto dentro da bucha, que se 
expande e impacta as extremidades dos tendões contra 
as paredes do túnel tibial. O TP é fixado com parafuso 
metálico de titânio no fêmur e na tíbia.

REsultaDos

A avaliação subjetiva (variável 1) para ST/GR foi ex-
celente em 11 pacientes (32,3%); boa em 19 (55,9%); e 
regular em quatro (11,7%) (tabela 2). Quanto ao TP, foi 
excelente em cinco (27,7%); bom em nove (50%); e regu-
lar em quatro (22,2%).

Em relação aos sintomas (variável 2) para ST/GR, 27 
pacientes (79,4%) apresentaram resultado excelente; cin-
co (14,7%), bom; e dois (5,8%), regular. O TP foi excelen-
te em 12 (66%); bom em cinco (27%); e regular em um 
(5,5%).

A amplitude de movimento (variável 3) para ST/GR foi 
excelente em 31 pacientes (91%); boa em dois (5,8%); e 
regular em um (2,9%). Já o TP foi excelente em 17 (94,4%) 
e regular em um (5,5%).

O exame ligamentar (variável 4) para ST/GR foi exce-
lente em 16 pacientes (47%); bom em 17 (50%); e regular 
em um (2,9%). O teste de Lachman foi negativo em 16 
(47%); +/+3 em 17 (50%); e 2+/+3 em um (2,9%). O teste 
do deslocamento do pivô foi negativo em 17 pacientes 
(50%); +/+3 em 16 (47%); e 2+/3+ em um (2,9%). O TP foi 
excelente em 11 pacientes (61,1%); bom em seis (33%); e 
regular em um (5,5%). O teste de Lachman foi negativo em 
11 (61,1%); +/3+ em seis (33%); e +2/+3 em um (5,5%). O 
teste do deslocamento do pivô foi negativo em 12 pacien-
tes (66%); +/+3 em cinco (27,7%); e 2+/3+ em um (5,5%).

Quanto aos achados compartimentais (variável 5) para 
ST/GR, havia crepitação em 13 pacientes (38,3%) e ausên-
cia em 21 (62,7%). Crepitação patelofemoral leve obser-
vada em dez (29,4%); crepitação compartimental medial 
leve em quatro (11,8%) e crepitação compartimental late-
ral em um (2,9%). Nos pacientes com TP havia crepitação 
em oito (44,4%) e ausência em dez (55,5%). Crepitação 

patelofemoral leve esteve presente em sete (38,8%); cre-
pitação do compartimento medial leve em dois (11,1%); e 
nenhum apresentava crepitação compartimental lateral.

Quanto aos achados radiográficos (variável 6) para o 
ST/GR, 27 pacientes (79,4%) não apresentavam alterações 
degenerativas; sete (20,5%) mostravam redução do espa-
ço femorotibial medial e patelofemoral – todos inferiores 
a 50%, em comparação com o joelho não-operado. Em 
relação ao TP, 15 pacientes (83,3%) não apresentavam al-
terações degenerativas; três (16,6%) mostravam redução 
do espaço femorotibial medial e patelofemoral – todos 
inferiores a 50%, em comparação ao joelho não-operado. 
Nenhum paciente tinha redução do espaço articular late-
ral inferior a 50% com ambos os enxertos, assim como 
nenhum apresentava redução do espaço articular > 50% 
em qualquer compartimento com ambos os enxertos.

A avaliação funcional (variável 7) para ST/GR foi ex-
celente em 23 pacientes (67,6%); boa em seis (17,6%); 
regular em quatro (11,7%) e ruim em um (2,9%). Já para o 
TP, foi excelente em oito pacientes (44,4%); bom em sete 
(38,8%); regular em um (5,5%); e ruim em dois (11,1%).

Os resultados finais obtidos para ST/GR foram: ex-
celente em oito pacientes (24,4%); bom em 20 (58,8%); 
regular em cinco (14,7%); e mau em um (2,9%). Para o TP 
foram: excelente em cinco casos (27,7%); bom em nove 
(50%), regular em três (16,6%); e mau em um (5,5%).

DIsCussÃo

A técnica que utiliza o terço médio do tendão patelar 
é consagrada na literatura, enquanto a reconstrução do 
LCA com tendões flexores vem sendo estudada há pou-
co mais de 20 anos. Puddu(6), em 1980, iniciou o uso de 
tendões flexores e, em nosso meio, Gomes e Marczyk(7) 
descreveram o uso do ST duplo para substituição do 
LCA em 1984. Vários autores relataram suas experiên-
cias com o uso do tendão do ST associado ou não ao 
GR em formatos duplos, triplos ou quádruplos. Porém, 
a fragilidade e a complexidade do sistema de fixação 
impediam a aceitação universal do método com tendões 
flexores do joelho.

Barret et al.(8) descreveram, em 1995, a técnica do uso 
da placa chamada Endobutton (Acuflex), que mostrou-
se um sistema rígido e estável, proporcionando maior 



Anúncio



Anúncio



1�	 Orto	&	Trauma:	Discussões	e	Complicações	•	Novembro	2006	

artigo

aceitação do uso de enxerto ST/GR. Seguiu-se então 
o desenvolvimento de outras técnicas de fixação com 
bons resultados: parafuso tipo Bone Mulch (Arthrotek) 
descrito por Howell; o BioTranfix (Arthrex), o Cross 
Pin (Innovasive) e o Rigidfix/Intrafix (Mitek).

Em nosso estudo utilizamos a técnica do Rigidfix/
Intrafix (Mitek) avaliada pelo IKDC, que é um protoco-
lo rígido, sendo, assim, o que mais se aproxima da reali-
dade, visto que muito dificilmente um joelho submetido 
à reconstrução do LCA pode ser considerado normal 
sob todos os aspectos. Quanto à técnica do TP, a fixação 
utilizada é o parafuso metálico de interferência.

Kurosaka el al.(9) observaram que o sítio de fixação é 
o elo mecânico mais fraco do ligamento reconstruído e 
sugeriram utilização do parafuso de interferência para a 
fixação tanto femoral quanto tibial.

Estudo biomecânico demonstrou não haver gran-
de diferença no comportamento físico dos dois en-
xertos(9).

Mayor et al.(10) acreditam que o protocolo do 
IKDC é o mais sensível às variações na avaliação pós-
operatória.

Balsini e Sardinha et al.(11) observaram que a porcen-
tagem de pacientes satisfeitos (com excelentes e bons 
resultados) no grupo ST/GR foi de 90% e no TP, de 88%, 
considerando-se o desempenho do joelho operado em 
relação ao normal. Obtivemos 88,2% de satisfação com 
o ST/GR e 77,7% com o TP. Entre os pacientes, 11,7% do 
grupo ST/GR e 22,2% do grupo TP avaliaram subjetiva-
mente o resultado final como regular. Portanto, quanto à 
opinião (subjetiva) do paciente, os resultados do ST/GR 
foram discretamente superiores em relação aos do TP. 
Isso ocorre, segundo a literatura, em razão da menor 
agressividade da técnica ST/GR e devido à evolução da 
técnica de fixação (Tabelas 1 e 2).

Buss et al.(12) reportaram dor patelofemoral leve 
em 26% dos seus casos de TP. Cooley(13) relatou que 
30% dos seus pacientes apresentavam dor anterior no 
joelho com o enxerto do TP. Camanho e Gali(14) re-
lataram que 8,8% dos pacientes submetidos à técnica 
do ST/GR apresentavam dor patelofemoral, enquan-
to Aglietti e Giron(15) também verificaram incidência 
maior de dor anterior em pacientes submetidos à re-
construção com TP.

Em nosso estudo 17,7% dos pacientes ST/GR apre-
sentaram dor patelofemoral, contra 34% no grupo TP. 
Quanto à técnica do ST/GR, o percentual foi um pouco 
maior que o da literatura pesquisada. A justificativa tal-
vez seja o longo período entre a lesão e a cirurgia, em 
associação com o difícil acesso à fisioterapia adequada 
por motivo socioeconômico.

Sachs e Daniel(16) afirmaram que a dor anterior está 
relacionada à contratura em flexão ou à fraqueza do 
quadríceps.

Aglietti e Giron(15) referiram perda de flexão de até 
15° em 14,5% dos seus casos envolvendo TP. Também ve-
rificaram que a perda de extensão final é mais freqüente 
nos pacientes submetidos à reconstrução com TP. Assim, 
para Aglietti e Giron(15), a limitação de extensão ocorreu, 
em diversos graus de gravidade, em 47% dos pacientes 
submetidos à técnica TP e em apenas 3% daqueles sub-
metidos à técnica ST/GR.

Para Camanho e Gali(14) a limitação da extensão de 
ST/GR foi a queixa mais freqüente, sendo necessária ar-
troscopia, a qual em todos os casos demonstrou a exis-
tência de um granuloma na inserção tibial do enxerto.

Em nosso trabalho a amplitude de movimento 
(variável 3) foi excelente em 91% (ST/GR) e 94,4% (TP) 
dos pacientes; boa em 5,8% (ST/GR) e 5,5% (TP), com 
perda de menos de 15° de flexão em relação ao con-
tralateral; e regular em 2,9% (ST/GR), com diminuição 
da flexão em menos de 25º. Nenhum caso apresentou 
perda da extensão. No nosso estudo ambos os enxer-
tos foram compatíveis com bom arco de movimento 
funcional.

Camanho e Gali(14) utilizando TP em 37 joelhos, ob-
tiveram teste de Lachman negativo em 64,8%; +/+3 em 
32,4%; e 2+/+3 em 2,7%. Nesse mesmo estudo o deslo-
camento do pivô foi negativo em 83,7% dos casos; +/+3 
em 13,5%; e 2+/+3 em 2,7%.

Cooley(13) evidenciou que 25% dos seus casos de TP 
apresentavam teste de Lachman +/+3, e 15%, desloca-
mento do pivô +/+3. Entretanto, Balsini e Sardinha(11) ob-
servaram, usando a técnica do ST/GR, Lachman negativo 
em 76% dos casos; +/+3 em 24%; e deslocamento do 
pivô negativo em todos os casos.

Em nosso estudo 97% (ST/GR) e 94% (TP) dos casos 
apresentaram joelhos estáveis, variando desde teste de 
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Lachman negativo (47% ST/GR e 61% TP) a +/3+ com 
ponto final firme (50% ST/GR e 33% TP). Apenas um 
caso de cada grupo (2,9% ST/GR e 5,5% TP) apresentou 
ponto final macio, com Lachman 2+/+3 e, possivelmente, 
rerruptura. Assim, o grupo TP mostrou-se mais estável 
objetivamente às manobras, mas com resultados subjeti-
vamente semelhantes ao ST/GR. Para explicar esse fato, 
Fitzgerald et al.(17) relataram que os métodos de avaliação 
que levam em conta a frouxidão ligamentar observada 
no exame físico superestimam o grau de incapacidade, 
haja vista sua verificação de correlação não-significante 
entre graduação de frouxidão ligamentar comparativa e 
resultados funcionais.

Bach e Jones(18) evidenciaram crepitação patelofe-

moral em 60% de seus pacientes com TP, entretan-
to não houve relação entre esse achado e evidência 
de dor patelofemoral. Aglietti e Giron(15) informaram 
crepitação patelofemoral moderada em 17% de seus 
casos e leve em 5%. Nos nossos pacientes a crepita-
ção patelofemoral foi mais freqüente na técnica do TP 
(44,4% dos casos) sem relação direta com a dor nesse 
local. Observamos que seu aparecimento era mais co-
mum durante a extensão do joelho.

Camanho e Gali(14) sugeriram que esse fenômeno 
pode diminuir com o posicionamento mais posterior 
do túnel tibial e plástica do intercôndilo em menor 
grau na região anterior.

Em nosso trabalho a crepitação femorotibial inter-

tabela 1 • Percentual da avaliação dos pacientes conforme
cada variável para st/gR

avaliação 
subjetiva 

sintomas am
Exame 

ligamentar
aC

Exame 
radiográfico

teste 
funcional

avaliação 
final

n % n % n % n % n % n % n % n %

Excelente 11 32,5 28 82,3 31 91 16 47 21 62,7 27 79,4 23 67,6 8 24,4

Bom 19 55,9 4 11,8 2 5,8 17 50 13 38,3 7 20,1 6 17,6 20 58,8

Regular 4 11,7 2 5,8 1 2,9 1 2,9 – – – – 4 11,7 5 14,7

Mau – – – – – – – – – – – – 1 2,9 1 2,9

ST: músculo semitendinoso; GR: músculo grácil; N: número de pacientes; AM: amplitude de movimento; AC: achados 
compartimentais.

Fonte: Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO) – 2002-2004.

tabela 2 • Percentual da avaliação dos pacientes conforme
cada variável para tendão patelar

avaliação 
subjetiva 

sintomas am
Exame 

ligamentar
aC

Exame 
radiográfico

teste 
funcional

avaliação 
final

n % n % n % n % n % n % n % n %

Excelente 5 27,7 12 66 17 94,4 11 61,1 13 72,2 15 83,3 8 44,4 5 27,7

Bom 9 50 5 27 1 5,5 6 33 5 27 3 16,6 7 38,8 9 50

Regular 4 22,2 1 5,5 – – 1 5,5 – – – – 2 11,1 2 16,6

Mau – – – – – – – – – – – – 1 5,5 1 5,5

N: número de pacientes; AM: amplitude de movimento; AC: achados compartimentais.

Fonte: Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO) – 2002-2004.
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na foi observada em quatro (11,7%) casos de ST/GR e 
dois (11,1%) de TP. Também observamos que quanto 
mais longo o tempo entre a lesão e a cirurgia, maior 
a freqüência de crepitação patelofemoral. Camanho e 
Gali(14) observaram crepitação patelofemoral em joe-
lhos com lesão de LCA sem tratamento cirúrgico, tal-
vez como resultado do aumento da pressão de contato 
da patela contra o fêmur determinado pela anteriori-
zação tibial. Assim, a demora de alguns anos para reali-
zar a reconstrução do LCA justifica a porcentagem de 
29,4% de crepitação patelofemoral no grupo ST/GR.

Buss et al.(12) referiram pior graduação radiográfica 
nos casos cujo tempo decorrido entre a lesão e a ci-
rurgia foi maior.

Em nossos pacientes os achados radiográficos, tan-
to para o ST/GR quanto para o TP,  mostraram que nos 
casos de pior graduação a média de idade foi mais alta 
(39,4 anos), o tempo médio entre a lesão e a recons-
trução foi elevado (oito anos) e que cinco deles haviam 
se submetido à meniscectomia prévia.

Camanho e Gali(14) realizaram avaliação funcional 
(teste do salto) em 37 pacientes submetidos à recons-
trução de LCA com TP e os classificaram como: ex-
celente, 70,2%; bom, 27%; e regular, 2,7%. Já Balsini e 
Sardinha(11) submeteram 50 pacientes com auto-enxer-
to de ST/GR ao teste funcional e os avaliaram como: 
excelente, 72%; bom, 20%; e regular, 8%.

Em nosso estudo tivemos melhores resultados no 
grupo ST/GR (excelente: 67,6%; bom: 17,6%; regular: 
11,7%; e mau: 2,9%) em relação ao TP (excelente: 44,4%; 
bom: 38,8%; regular: 11,1%; e mau: 5,5%). Esses dados 
talvez se relacionem ao fato de que 50% dos casos no 
grupo TP têm em média 9,5 meses de pós-operatório, 
associado aos fatores socioeconômicos que não per-
mitem acesso a uma reabilitação adequada.

Ocorreram seis complicações: duas tromboses ve-
nosas profundas (TVP); uma infecção superficial (ST/
GR); uma soltura do pino proximal do Rigidfix® (ST/
GR); e duas rupturas do enxerto do TP. O paciente 
com TVP do grupo ST/GR apresenta o seguinte histó-
rico: 13 meses de pós-operatório; avaliação subjetiva 
de 50%; dor em atividade leve; flexão diminuída em 20º; 
joelho estável; leve crepitação femoropatelar, e teste 
funcional < 50% em relação lado oposto. Portanto a 

avaliação final foi anormal (D). O outro paciente com 
TVP em que se realizou TP apresenta os seguintes da-
dos: dez meses de pós-operatório; avaliação subjetiva 
de 50%; dor em atividade moderada; joelho estável; e 
avaliação funcional < 50%. Como resultado tem avalia-
ção final anormal (D).

O caso de soltura do pino foi tratado com a reti-
rada do mesmo e programa de reabilitação mais lento; 
foi avaliado como próximo do normal. O paciente com 
infecção superficial foi tratado com desbridamento e 
antibioticoterapia oral, sendo classificado como próxi-
mo do normal. Os dois casos de rotura foram avalia-
dos como anormais (C) e serão submetidos à revisão 
cirúrgica.

Irrgang et al.(5) avaliaram 133 pacientes submetidos 
à reconstrução do LCA com TP.A avaliação final foi 
normal em 21,5%; próximo do normal em 58,5%; anor-
mal em 17%; e muito anormal em 3%.

Na avaliação final obtivemos resultados similares 
com as duas técnicas. Graduamos como pacientes nor-
mais 27,7% (TP) e 24,4% (ST/GR); próximos do normal 
50% (TP) e 58,8% (ST/GR); anormais 16,6% (TP) e 14,7% 
(ST/GR); e muito anormais 5,5% (TP) e 2,9% (ST/GR).

ConClusÃo

• Não encontramos diferenças clinicofuncionais sig-
nificativas entre as avaliações finais de reconstruções 
do LCA por TP e quádruplo de tendões semitendinoso 
e grácil.
• Na técnica do ST/GR o pós-operatório foi caracte-
rizado por pouca dor, rápido retorno do arco de mo-
vimento, cicatriz pequena, poucas complicações e joe-
lho estável. Portanto, ficamos estimulados a continuar 
utilizando essa técnica, principalmente em mulheres e 
atletas recreacionais. Aguardamos acompanhamento 
mais longo para melhor avaliação.
• Observamos maior estabilidade nos testes de 
Lachman e do deslocamento do pivô (pivot shift) com 
a técnica do TP, mas em avaliação subjetiva dos pa-
cientes não houve diferença significativa entre as duas 
técnicas. Assim, indicamos mais o TP para o sexo mas-
culino, atletas profissionais e nas atividades que não 
seja necessário se ajoelhar.
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anexo
Protocolo de avaliação ligamentar do joelho (IKDC)

Sete variáveis Quatro graus Grau da variável

A: normal
B: próximo
ao normal

C: anormal
D: muito 
anormal

A B C D

1. Avaliação subjetiva

Como você avaliaria sua atividade agora?

Desempenho joelho normal = 100%, 
qual o percentual de desempenho 
do joelho operado?

2. Sintomas

Atividade 
árdua

Atividade 
moderada

Atividade leve
Atividade 
sedentária

Dor

Derrame

Falseamento parcial

Falseamento completo

3. Amplitude de movimento

Ausência de extensão < 3° 3 a 5° 6 a 10° > 10°

Ausência de flexão 0-5° 6-15° 16-25° > 25°

4. Exame ligamentar

Lachman 1-2mm 3-5mm 6-10mm > 10mm

Ponto final duro macio

Gaveta anterior 0-2mm 3-5mm 6-10mm > 10mm

Posteriorização tibial 0-2mm 3-5mm 6-10mm > 10mm

Abertura em valgo 0-2mm 3-5mm 6-10mm > 10mm

Abertura em varo 0-2mm 3-5mm 6-10mm > 10mm

Deslocamento do pivô Negativo + ++ +++

Deslocamento do pivô reverso Negativo + ++ +++

5. Achados compartimentais

Crepitação femoropatelar Ausente Leve Moderada Intensa

Crepitação compartimental medial Ausente Leve Moderada Intensa

Crepitação compartimental lateral Ausente Leve Moderada Intensa

6. Achados radiográficos

Redução do espaço articular medial Ausente Leve Moderada Intensa

Redução do espaço articular lateral Ausente Leve Moderada Intensa

Redução do espaço femoropatelar Ausente Leve Moderada Intensa

7. Teste funcional

Saltos sobre um membro
(% do lado oposto)

100%-90% 90%-76% 75%-50% < 50%

Avaliação final
A: normal; B: próximo do normal; C: anormal; D: muito anormal; IKDC: International Knee Documentation Committee(5).
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