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Novo INTO

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) está empenha-

do num megaprojeto. Trata-se da construção de um diferenciado centro de 

ortopedia, no Rio de Janeiro, na área portuária, junto à zona da avenida Brasil, 

onde é grande o movimento de pessoas. Parte da obra aproveitou o antigo 

edifício, desativado há vários anos, da sede do Jornal do Brasil.

A construção foi cuidadosamente planejada, com base em princípios atuais 

da arquitetura e engenharia hospitalares. Paralelamente está sendo providen-

ciada a aquisição de móveis, equipamentos e material específico da especiali-

dade, que serão incorporados ao instrumental sofisticado existente hoje em 

nossa unidade. Está de parabéns a equipe do INTO, que chegou até aqui pela 

competência da força de trabalho e que durante esses anos primou pela exce-

lência e provou que a iniciativa pública é viável.

Em sua segunda edição do ano de 2009, Orto & Trauma traz aos seus leitores 

temas presentes no cotidiano de um centro de referência como o Hospital de 

Traumatologia e Ortopedia do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortope-

dia (HTO/INTO). O primeiro artigo aborda a cifose na mielomeningocele, com 

correção cirúrgica pela cifosectomia, instrumentação segmentar posterior de 

Dunn-McCarthy e artrodese. O segundo artigo aborda os fatores preditivos da 

hemotransfusão em artroplastia de ombro a partir de estudo realizado de julho 

de 2004 a novembro de 2006. Encerrando a edição, texto realizado pelo grupo 

de joelho do HTO/INTO, com uma análise dos componentes femoral e tibial na 

artroplastia total de joelho por tomografia computadorizada. 

Que os temas propostos e aqui relatados sejam de interesse, informação e 

atualização para todos os leitores.

Dr. Sérgio Vianna

Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO)
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incidência de cifose em pacientes com mielome-
ningocele varia de 8% a 15%(3, 6, 7, 14). A deformidade 
sagital geralmente é progressiva, causando lesões 

cutâneas no ápice da deformidade e perda do balanço 
sagital, levando a dificuldade para a posição sentada, ne-
cessidade do uso das mãos para suporte e, ainda, queda 
do gradil costal com diminuição da capacidade ventila-
tória do paciente (Figura 1).

 O tratamento conservador não cessa a progressão 
da deformidade e predispõe o ápice da deformidade ao 
aparecimento de úlceras de pressão(1, 9). Várias e diferen-
tes técnicas foram descritas para correção e estabilização 
desde o primeiro relato descrito por Sharrad(14). O mane-
jo clássico da deformidade é feito por cifosectomia com 
instrumentação posterior e artrodese(2,  7,  9-12, 15).

Material e métodos
No período de 2004 a 2006, seis pacientes com diag-

nóstico de mielomeningocele e cifose rígida apresentan-
do nível neurológico torácico ou lombar alto foram sub-
metidos a cifosectomia com instrumentação posterior. 
Uma revisão de prontuários médicos, exames de imagens 
e fotografias pré e pós-operatórias dos pacientes envol-
vidos no estudo foi conduzida pelos pesquisadores e um 
observador independente. Radiografias panorâmicas nas 
incidências ântero-posterior e perfil foram avaliadas ime-
diatamente antes e após o procedimento cirúrgico (Figu-
ra 2). Foram medidas as deformidades sagitais pré e pós-
operatória, assim como, na última consulta ambulatorial, 
o grau de correção obtido e identificada a vértebra apical. 
O tempo cirúrgico e o sangramento estimado foram cui-
dadosamente anotados pela equipe anestésica. 

 Entre os pacientes estudados incluem-se quatro meni-
nas e dois meninos. A idade média à época da cirurgia era 
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de 7,4 anos (3-13 anos). Todos os pacientes passaram por 
cirurgia para fechamento do defeito neural logo ao nasci-
mento. As indicações para o procedimento foram deformi-
dade grave e progressiva debilitante em quatro pacientes, 
úlceras de pressão apicais em um paciente e diminuição da 
capacidade pulmonar associada em um adolescente.

Técnica cirúrgica
Espera-se a cicatrização de eventuais úlceras previamen-

te ao procedimento.  Antibioticoprofilaxia intraoperatória 
com cefazolina é rotina. Os pacientes são posicionados em 
decúbito dorsal. Incisão cutânea longitudinal é iniciada em 
área vertebral sem alterações e levada até a cicatriz de 
fechamento do saco dural. Em casos de péssimas condi-
ções de pele devido a flaps prévios, aderências cutâneas 
e mielomeningocele subdermal, diferentes incisões podem 
ser realizadas (dupla “y” reverso). Flaps cutâneos os mais 
densos possíveis são confeccionados. A musculatura para-
espinhal é descolada subperiostealmente com auxílio de 
eletrocautério. O saco dural é dissecado e afastado lateral-
mente após identificação e ligadura de vasos segmentares. 
Ligadura do saco dural com cordotomia foi realizada em 
quatro dos casos. Haste de Hartschill adaptada à técnica de 
Dunn é cuidadosamente modelada para a correção deseja-
da (Figura 3) e garantir o perfeito encaixe à anatomia da 
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asa sacral e o aspecto anterior de S1 e S2. Os elementos 
retroperitoneais anteriores ao sacro são afastados através 
do forâmen L5-S1, abaixo da asa do sacro pela introdução 
de dissectores rombos. As barras em S são introduzidas 
distalmente nos foramens L5-S1. Amarria sublaminar com 

Figura  1  • L., sexo feminino, 7 anos e 7 meses, mielomeningocele em nível torácico

Figura 2  • Radiografias e reconstrução tomográfica tridimensional
pré-operatórias

fios de titânio garantem a fixação segmentar das hastes 
aos segmentos vertebrais (Figura 6). A cifosectomia apical 
planejada é então realizada com a remoção de um ou mais 
segmentos vertebrais (Figura 4 e 5). A correção da defor-
midade é obtida pela manobra de cantilever. O alinhamento 
do sítio de osteotomia após a cifosectomia pode levar a 
grave perda sanguínea, já que ocorre uma diminuição do 
retorno venoso durante a redução por cantilever. A oste-
otomia deve ser rapidamente fechada para interromper o 
sangramento. Em caso de escoliose associada, o princípio 
de correção permanece inalterado, já que a ressecção ver-
tebral garante o realinhamento da coluna com a ajuda da 
instrumentação.

 Artrodese posterior com o uso de enxerto autólogo 
dos corpos vertebrais ressecados é realizada. Ganchos 
e parafusos pediculares foram utilizados em um e dois 
pacientes respectivamente.

Resultados
A cifose lombar média pré-operatória diminui de 116° 

(106°-141°) para 32° (0°-81°). O grau de correção variou 
de 50° a 96°. O follow-up médio foi de 26 meses. Todos os 
pacientes relataram melhora na postura sentada. O tempo 
médio de cirurgia foi de 9 horas e 5 minutos, com perda 
sanguínea média de 1.650 ml (720-2.580 ml). O número 
de vértebras removidas variou de quatro a seis. Nenhum 
paciente foi imobilizado no pós-operatório. Quatro evoluí-
ram com necrose de pele e deiscência de sutura, com um 
caso necessitando de retirada de instrumentação e rotação 
de retalho para cobertura. Infecção superficial ocorreu em 
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um paciente, sendo debelada por antibioticoterapia venosa. 
As complicações eram esperadas e relatadas previamente 
na literatura(11). Nenhum paciente evoluiu com falha de ins-
trumentação, perda de correção ou pseudoartrose. 

Discussão
O tratamento cirúrgico da cifose na mielomeningocele 

é bem documentado desde os relatos iniciais de Sharrad 
e Drennan nos anos 1970(14). Ao contrário de deformida-

des flexíveis que podem ser tratadas sem excisão óssea, a 
cifose congênita rígida requer a cifosectomia.

 Grande morbidade prévia foi descrita em técni-
cas de excisão, incluindo a morte(2, 8, 12). A cifosecto-
mia pode ser realizada sem a ligadura do saco dural. 
Apesar de sacrificar raízes não-funcionais lombares, 
reduzem-se o sangramento epidural e a possibilidade 
de hidrocefalia. Morte por bloqueio cardíaco atribuí-
do a aumento da pressão intratecal após cordotomia 
e ligadura do saco é relatado na literatura(12, 17). 

Figura  4  • Aspecto intraoperatório final Figura  5  • Vértebras ressecadasFigura  3  • Barras modeladas

Figura  6  • Radiografias e aspecto clínico final
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 Problemas de cicatrização de pele e infecção são 
descritos em todas as séries, com incidência de 45% 
na série de Hull(5). Grande atenção deve ser reserva-
da para antigas cicatrizes. Incisões em ziguezague, “y” 
invertido ou incisões duplas podem ser usadas para 
prevenir a necrose de pele. Uma instrumentação de 
baixo perfil é recomendada.

 Técnicas de osteotomia e os métodos de fixação 
são fatores determinantes do grau de correção obtido. 
McCarthy et al.(11) descreveram sua técnica usando bar-
ras moldadas em S sobre a asa sacral no tratamento de 
deformidades neuromusculares, no entanto suas bar-
ras repousam apenas sobre o topo da asa, não garan-
tindo apoio na face anterior sacral.  A extensão distal 
das barras é desejada para obter um braço de alavanca 
sacropélvico no momento da correção.  As melhores 
correções são obtidas pela excisão do segmento pro-
ximal da cifose para incluir a curva lordótica compen-
satória mais proximal e a fixa lordose torácica distal 
transicional(6, 7). Deixa como opção um longo segmento 
distal para a fixação pedicular lombar, aumentando a 
resistência da fixação lombossacral. A correção da ci-
fose progrediu com a fixação sacral e o uso de fixação 

rígida posterior. Os graus de correção encontrados na 
literatura evoluíram de metade da redução(12, 14) para 
redução quase completa com a introdução desses mé-
todos de fixação(2, 4, 10, 16). O uso adicional de parafusos 
pediculares e conectores transversos aumentou ainda 
mais a resistência da instrumentação, garantindo o su-
porte para a aplicação de forças mais poderosas de 
redução da deformidade. A instrumentação foi julgada 
bastante resistente para garantir a posição sentada no 
pós-operatório imediato sem imobilização externa em 
todos os pacientes envolvidos nesse estudo. 

 Ao contrário da literatura, não se observou perda de 
correção ao longo do tempo. Manutenção da correção 
e recorrência da deformidade são as maiores preocupa-
ções em longo prazo nesses pacientes(2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 17).

 A técnica de Dunn-McCarthy, apesar de exigente, 
oferece resultados funcionais excelentes, resolvendo 
em longo prazo os problemas de úlceras sobre o ápice 
da deformidade e restaurando o balanço sagital médio.

 Apesar da diminuição da morbidade e melhora das 
técnicas cirúrgicas envolvidas, os riscos associados ao 
procedimento devem reservar essa cirurgia a centros 
especializados.
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artroplastia do ombro geralmente é acompanhada 
por considerável perda sanguínea(1,2). Em virtude 
disso, muitos pacientes requerem hemotransfusão 

durante ou após a substituição artroplástica do ombro. 
Porém hemotransfusão não é um procedimento benigno, 
sendo associado a diversos riscos e complicações(3-7). Di-
versos estudos estabeleceram relação entre os diversos 
fatores de risco cirúrgico e a necessidade de hemotrans-
fusão em pacientes submetidos a artroplastias de quadril 
e joelho(8-10). Entretanto, na literatura especializada é rara 
a ocorrência de estudos que tenham determinado o risco 
de hemotransfusão em pacientes submetidos a artroplas-
tia de ombro(1). O objetivo desse estudo é identificar quais 
variáveis pré-operatórias são de forma independente as-
sociadas a hemotransfusão após artroplastia do ombro. 

Materiais e métodos
Foi realizado um estudo retrospectivo envolvendo 85 

artroplastias primárias de ombro realizadas pelo Serviço 
de Cirurgia do Ombro e Cotovelo do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia (INTO) no período de ju-
lho de 2004 a novembro de 2006.

Foram incluídos no estudo somente pacientes sub-
metidos a artroplastias primárias eletivas nas quais ris-
cos cirúrgicos, clínicos e anestésicos tenham sido reali-
zados em nossa instituição. Foram excluídos do estudo 
os pacientes que foram submetidos a artroplastia pri-
mária do ombro para tratamento primário de fraturas 
da extremidade proximal do úmero, além daqueles que 
apresentavam distúrbios plaquetários ou de coagulação 
e disfunção hepática.

Todas as cirurgias foram realizadas pelos dois ciru-
giões seniores do Serviço de Cirurgia do Ombro e Co-
tovelo, utilizando a mesma exposição cirúrgica e a mesma 
técnica de hemostasia. Todas as cirurgias foram realizadas 
por acesso deltopeitoral. A veia cefálica foi dissecada e 
mobilizada lateralmente e seus ramos perfurantes, eletro-
cauterizados. A artéria circunflexa anterior e seus ramos 
também foram eletrocauterizados.

Nenhum dos pacientes nesse estudo fez uso de eri-
tropoietina ou qualquer substância estimulante da eritro-
poiese pré-operatoriamente. 

Retrospectivamente, os dados analisados incluíam 
registros referentes a história e exame físico pré-opera-
tórios, registros anestésicos e cirúrgicos perioperatórios, 
além da ocorrência de transfusão sanguínea pós-opera-
tória. As variáveis analisadas foram sexo, idade, diagnós-
tico, hematócrito e hemoglobina pré-operatórios, risco 
cirúrgico pela American Society of Anesthesiology (ASA), 
presença de comorbidades, tipo de artroplastia, tempo 
cirúrgico. 
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De acordo com as variáveis, os pacientes foram divididos 
em subgrupos. Quanto ao sexo, em masculino e feminino; 
quanto à idade, em abaixo de 50 anos, entre 50 e 65 anos e 
acima de 65 anos. Já quanto ao diagnóstico etiológico, foram 
divididos em pacientes com doenças degenerativas, onde 
foram incluídos aqueles com diagnóstico de osteoartrose 
do ombro, artrite reumatóide e artropatia degenerativa do 
manguito rotador, e pacientes com sequelas traumáticas da 
extremidade proximal do úmero, onde foram incluídos os 
com diagnósticos de osteonecrose pós-traumática, fraturas 
e luxações inveteradas, pseudoartroses e consolidações vi-
ciosas. Quanto à classificação do risco cirúrgico de acordo 
com a ASA, os pacientes foram divididos em ASA I, ASA II 
ou ASA III. De acordo com as comorbidades, eles foram 
divididos em: sem comorbidades, com diagnóstico de hi-
pertensão arterial sistêmica e com diagnóstico de hiperten-
são associada a diabetes mellitus (DM) e a miocardiopatia. 
Quanto ao tipo de artroplastia os pacientes foram divididos 
em artroplastia parcial e total do ombro. Quanto ao tempo 
cirúrgico, foram divididos em cirurgias com duração inferior 
a 90 minutos, com duração entre 90 e 180 minutos e com 
duração inferior a 180 minutos. Quanto aos valores pré-
operatórios de hemoglobina, os pacientes foram divididos 
em três subgrupos, sendo aqueles com hemoglobina pré-
operatória maior que 13 mg/dl, os com níveis de hemoglo-
bina pré-operatória entre 11 e 13 mg/dl e pacientes com 
valores pré-operatórios inferiores a 11 mg/dl. Por fim, quan-
to aos valores do hematócrito pré-operatório, eles foram 
divididos em: com níveis superiores a 38%, entre 30% e 38% 
e inferiores a 30%.

 As indicações de transfusão sanguínea incluíram ane-
mia sintomática e anemia assintomática em pacientes de 
alto risco, como os que apresentam doenças cardíaca e 
pulmonar.  A combinação de níveis de hemoglobina me-
nores que 9 mg/dl e sintomas de anemia, ou a presença 
de história clínica relevante de doença cardíaca, foi consi-
derada indicação de transfusão. Embora existam diversas 
variáveis a serem consideradas para realizar hemotrans-
fusão na prática clínica, esses são critérios relativos, e não 
absolutos de transfusão sanguínea. 

Análise estatística foi realizada a fim de definir a cor-
relação entre as variáveis e a ocorrência de hemotrans-
fusão após artroplastia primária eletiva de ombro. Essa 
análise das variáveis foi realizada utilizando-se o teste 
estatístico de Kolgomorov-Smirnov. Além disso, testes com-

parativos chi-square e t-student foram utilizados na com-
paração entre os grupos de pacientes que receberam 
transfusão sanguínea e os que não foram submetidos a 
esse procedimento. Além disso, comparação entre a inci-
dência de hemotransfusão no grupo das doenças degene-
rativas e das sequelas traumáticas também foi realizada. 
As variáveis que demonstraram relação significante nas 
análises invariáveis foram submetidas a regressão logística 
para identificar fatores preditores independentes de he-
motransfusão. Significância estatistíca foi confirmada com 
cálculo do intervalo de confiança (IC) de 95%. O nível de 
significância foi definido como p < 0,05. 

Resultados
Dos 85 pacientes avaliados, 15 (18%) receberam trans-

fusão de sangue no pós-operatório imediato. Quanto ao 
sexo foram 59 pacientes do sexo feminino (59%) e 26 do 
masculino (41%). A incidência de hemotransfusão entre as 
mulheres foi de 19%, porém não apresentou significância 
estatística (p = 0,2). Entre os pacientes do sexo masculino 
a incidência de hemotransfusão foi de 15%, também sem 
correlação com a ocorrência de hemotransfusão pós-
operatória. (p = 0,77)

A idade média dos pacientes avaliados foi de 61 anos, 
sendo 22 com menos de 50 anos, 21 com idade entre 50 e 
65 anos e 42 com mais de 65 anos. Por subgrupos de idade 
a incidência de transfusão sanguínea foi de 9% nos pacientes 
com menos de 50 anos (p = 0,57), 14% nos com idade entre 
50 e 65 anos (p = 0,38) e 24% naqueles com mais de 65 
anos (p = 0,78).

Das 85 artroplastias primárias de ombro, havia 38 pa-
cientes (45%) no grupo de doença degenerativa do om-
bro e 47 (55%) no das sequelas traumáticas. No grupo das 
doenças degenerativas sete pacientes (47%) receberam 
transfusão (p = 0,56), e no grupo das sequelas traumáticas 
oito (53%) receberam transfusão (p = 0,46).  Dessa forma, 
podemos afirmar que o desfecho transfusão não foi in-
fluenciado pela variável diagnóstico/etiologia. 

Quando avaliamos a variável comorbidade, foram iden-
tificados 42 pacientes sem patologias paralelas (49%), 34 
com hipertensão arterial sistêmica (HAS) (15%), quatro 
com HAS associada a DM (5%) e cinco com HAS associada 
a cardiopatia (40%).  A incidência de hemotransfusão foi de 
17% no grupo sem comorbidades, 15% no grupo portador 
de HAS, 25% no com associação entre HAS e DM e 40% 
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naquele que apresentava associação entre HAS e cardio-
patia. Em nenhum dos quatro subgrupos houve evidência 
estatística de correlação com transfusão (p > 0,05).

Na avaliação em relação ao tipo de artroplastia do 
ombro foram 73 artroplastias parciais (86%) e 12 totais 
(14%). Entre as artroplastias parciais ocorreram 19% de 
transfusões (p = 0,24), e entre as totais ocorreram 8% 
de transfusões (p = 0,38). Dessa forma, podemos afirmar 
que o tipo de artroplastia não influenciou a incidência de 
transfusão sanguínea.

Ao avaliarmos o tempo cirúrgico, existiam 10 pacien-
tes (12%) com tempo cirúrgico menor que 90 minutos, 
59 (69%) com tempo cirúrgico entre 90 e 180 minutos 
e 16 (19%) com tempo cirúrgico maior que 180 minu-
tos. A incidência de hemotransfusão nos pacientes com 
tempo cirúrgico menor que 90 minutos foi de 20%, nos 
com tempo cirúrgico entre 90 e 180 minutos foi de 15%, 
e de 25% quando o tempo cirúrgico foi maior que 180 
minutos. Nenhuma correlação entre tempo cirúrgico e 
incidência de hemotransfusão foi estatisticamente com-
provada (p > 0,05).

Ao analisarmos os níveis de hematócrito pré-ope-
ratório havia 21 pacientes (25%) com hematócrito pré-
operatório menor que 30% , 56 (66%) com hematócrito 
pré-operatório entre 30% e 38% e oito (9%) com hema-
tócrito pré-operatório maior que 38%. Nesses subgrupos 
a incidência de hemotransfusão foi de 33% nos pacien-
tes com hematócrito pré-operatório menor que 30% 
(p = 0,006), de 14% nos com hematócrito pré-operató-
rio entre 30% e 38% (p = 0,005) e não houve transfusão 
naqueles que apresentavam hematócrito pré-operatório 
maior que 38% . Dessa forma podemos afirmar que a va-
riável hematócrito pré-operatório influencia a incidência 
de transfusão sanguínea após artroplastia primária eletiva 
do ombro com significância estatistíca (p < 0,05).

Na análise da variável hemoglobina pré-operatória havia 
50 pacientes (59%) com valores pré-operatórios de hemo-
globina menores que 11 mg/dl, 30 (35%) com valores de he-
moglobina pré-operatórios entre 11 e 13 mg/dl e cinco (6%) 
com hemoglobina no pré-operatório maior que 13 mg/dl.  
A incidência de transfusão foi de 26% nos pacientes do 
subgrupo com hemoglobina no pré-operatório menor que 
11 mg/dl (p = 0,009), 6% no subgrupo com hemoglobina no 
pré-operatório entre 11 e 13 mg/dl (p = 0,003), e não hou-
ve nenhum caso de transfusão em pacientes com níveis de 

hemoglobina no pré-operatório maior que 13 mg/dl. Esses 
dados confirmam a hipótese de que o nível pré-operatório 
de hemoglobina influencia a incidência de hemotransfusão 
após artroplastia primária eletiva do ombro com significân-
cia estatistítca (p < 0,05).

Discussão
Diversos estudos prévios têm analisado fatores de 

risco específicos para transfusão sanguínea após ar-
troplastias eletivas de quadril e joelho(8-10). Muitos es-
tudos têm demonstrado associação entre os níveis 
baixos de hemoglobina pré-operatória e a necessidade 
de hemotransfusão(8-10). Idade avançada, sexo feminino, 
alto índice de risco cirúrgico pela American Society of 
Anestesiology, tipo de artroplastia, cirurgia de revisão e 
uso de anticoagulante no pós-operatório também têm 
sido indicados como fatores preditores de hemotrans-
fusão após artroplastias de quadril e joelho, porém em 
nosso estudo esta correlação não pôde ser confirmada 
estatisticamente. A artroplastia do ombro, ao longo dos 
anos, tem se tornado um procedimento frequentemente 
realizado na prática ortopédica, porém permanece tendo 
escassos dados literários, o que dificulta comparações 
entre as séries, impedindo a definição das característi-
cas epidemiológicas e clínicas dos pacientes submetidos 
a esse procedimento, o que permitiria uma definição 
de critérios que facilitassem seu manejo pós-operató-
rio.  Na literatura ortopédica, somente poucos estudos 
avaliam possíveis fatores preditivos de hemotransfusão 
após artroplastias primárias eletivas de ombro(1). 

Os parâmetros clínicos utilizados para determinar a ne-
cessidade de hemotransfusão pós-operatória nos pacientes 
submetidos a artroplastia primária eletiva de ombro são di-
ferentes dos utilizados nas artroplastias de quadril e joelho. 
A perda sanguínea estimada nas artroplastias de ombro é 
menor que a associada à artroplastia de quadril e igual ou 
maior que a associada à artroplastia unilateral de joelho. A 
perda sanguínea estimada após artroplastia total de qua-
dril varia entre 450 e 1.500 ml, enquanto que a perda após 
artroplastia de joelho varia entre 180 e 330 ml(1, 2, 10). De 
acordo com a literatura especializada a perda sanguínea es-
timada após artroplastia do ombro é de 360 ml(1). Deve ser 
considerado que profilaxia anticoagulante não é realizada 
rotineiramente após artroplastias do ombro. 
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Nossa análise multivariável revela uma relação signi-
ficante entre os níveis pré-operatórios de hemoglobina 
e hematócrito e a necessidade de hemotransfusão pós-
operatória. Pacientes que apresentavam valores de hemo-
globina pré-operatória menores que 11 mg/dl e de hema-
tócrito pré-operatório menores que 30% apresentaram 
maior risco de hemotransfusão no pós-operatório. Na 
maioria dos estudos existentes na literatura especializada 
somente os níveis de hemoglobina pré-operatória apre-
sentaram relação direta com a incidência de hemotrans-
fusão(2,10),  porém em nossa avaliação os valores de he-
matócrito pré-operatório também apresentaram relação 
com a incidência de hemotransfusão no pós-operatório. 

Nosso estudo não conseguiu demonstrar associação 
entre necessidade de hemotransfusão pós-artroplastia 
primária eletiva de ombro e idade, sexo, diagnóstico etio-
lógico, presença de comorbidades, tipo de artroplastia, 
classificação do risco cirúrgico pela Associação America-
na de Anestesia e tempo operatório. Apesar desses acha-
dos, é importante salientar que um estudo com maior ca-
suística ou um estudo prospectivo ramdomizado podem 
esclarecer alguns aspectos que a análise independente 
das variáveis não conseguiu elucidar por falta de valor es-
tatístico, possivelmente por ser um estudo retrospectivo, 
sendo possível a existência de viés de análise na coleta 
dos dados nos prontuários. 

A pressão por controle de custos nos procedime-
tos médicos e a preocupação dos pacientes a respeito 

da segurança das transfusões de componentes sanguí-
neos têm precipitado um movimento entre as espe-
cialidades cirúrgicas, a fim de otimizar as medidas de 
prevenção de sangramentos. Os esforços nesse senti-
do incluem melhora nas técnicas de hemostasia, salva-
mento de células sanguíneas (cell-saver), promoção de 
doação autóloga pré-operatória e desenvolvimento de 
substitutos sanguíneos, além do uso clínico de eritro-
poietina humana para estimular a eritropoiese.  

O objetivo ideal no manejo do sangramento ope-
ratório pelos cirurgiões ortopédicos é eliminar a ne-
cessidade de transfusão de hemoderivados alogênicos. 
Apesar dos numerosos avanços nos procedimentos 
cirúrgicos, incluindo as práticas transfusionais, melho-
rias nas técnicas cirúrgicas e uso per e pós-opera-
tório de salvamento de sangue, inúmeros pacientes 
ainda recebem transfusão sanguínea. Os riscos asso-
ciados às hemotransfusões são extremamente difun-
didos na prática médica. Nos Estados Unidos, 66% das 
hemotransfusões são relacionadas com procedimen-
tos cirúrgicos.

Conclusão
Estatisticamente os valores absolutos de hemoglobina 

e hematócrito pré-operatórios foram fatores preditivos 
de hemotransfusão em pacientes submentidos a artro-
plastia primária eletiva de ombro. 
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Análise da rotação dos componentes 
femoral e tibial na artroplastia 
total do joelho por tomografia 
computadorizada

 
artroplastia total de joelho (ATJ) é um procedimento 
utilizado com sucesso nas doenças degenerativas que 
acometem o joelho, entre elas destacando-se princi-

palmente a osteoartrose. A evolução da técnica cirúrgica, 
assim como do desenho das próteses, tem produzido ex-
celentes resultados(1). Sua indicação ocorre sempre que o 
paciente apresenta dor intratável clinicamente e/ou dimi-
nuição da capacidade funcional do joelho afetado(2). A taxa 
de satisfação relatada pelos pacientes após a realização da 
cirurgia varia entre 90% e 95%, segundo diversos estudos 
publicados na literatura(2, 3).  

No entanto nem todos os pacientes obtêm um resul-
tado satisfatório e, em alguns casos, cirurgias de revisão 
são necessárias(3). A complicação patelofemoral é a princi-
pal causa para a realização de cirurgias de revisão de pró-
tese(4-6). Rhoads et al. citam que as complicações patelares 
estão  presentes em 1% a 12% dos pós-operatórios das 
ATJ(7). Essas alterações podem ser discretas, como esta-
lidos e desconfortos, ou mais graves, como fraturas da 
patela e deslocamento do implante(7). 

Diversos fatores são analisados e considerados causa-
dores do deslocamento da patela após a ATJ. Alinhamento 
em varo ou valgo excessivo, colocação do componente 
patelar excessivamente medial ou inferior, lateralização 
da patela, insucesso no balanço de partes moles, assim 
como a alteração da rotação dos componentes femoral 
e tibial(3-7).

O alinhamento rotacional inadequado do compo-
nente femoral na ATJ afeta a instabilidade mediolateral 
em flexão e o trajeto da patela no seu encaixe sobre 
a tróclea(8-11).
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Clinicamente, a rotação externa “insuficiente” está 
associada a dor e mau funcionamento do trilhamento 
patelar(12).

Algumas formas de determinar a melhor rotação do 
componente femoral durante a ATJ têm sido propostas: 
linha de Whiteside, eixo transepicondilar, rotação externa 
de 3º a partir de uma referência nos côndilos posteriores 
e rotação do componente femoral necessária para a ob-
tenção do espaço de flexão simétrico(8, 13, 14).

O alinhamento rotacional da tíbia tem igual impor-
tância e, quando mal posicionado, pode levar a luxação 
ou subluxação patelar(4, 6, 15, 16). A porção medial do com-
ponente tibial deve alinhar-se sobre o terço medial da 
tuberosidade da tíbia(6).

Apesar de ser conhecida a importância do alinha-
mento rotacional, a avaliação do componente femoral é 
dificultada pelos epicôndilos e côndilos posteriores do 
fêmur. A sua visualização pode ser mais bem realizada por 
tomografia computadorizada (TC)(14).

Tendo em vista a importância dos componentes rota-
cionais e a dificuldade de sua quantificação mediante ra-
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diografias convencionais, o presente estudo visa a análise 
da rotação de tais componentes na TC.

Materiais e métodos
Foi realizado um estudo prospectivo em que foram 

analisados, por TC, 27 pacientes submetidos à artroplastia 
total de joelho no período de junho a julho de 2008 no 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). 
A população do estudo foi composta por pacientes de 
ambos os sexos, com idade acima de 18 anos (comple-
tos), independente do diagnóstico prévio à cirurgia.

Foram incluídos no estudo todos os pacientes com 
idade superior a 18 anos, que assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) e que foram 
submetidos à realização da tomografia num período 
de até 72 horas após o procedimento cirúrgico. Foram 
excluídos aqueles cuja cirurgia realizada tenha sido de 
revisão de artroplastia total do joelho ou artroplastia 
unicompartimental do joelhos, assim como os que não 
assinaram o TCLE.

Dois modelos de implante para artroplastia total de 
joelho foram utilizados no estudo: o modelo PFC® de pla-
taforma rotatória (Johnson & Johnson®, Warshaw – EUA) 
e o modelo Natural Knee® (Zimmer, Inc®, Warsaw, In-
diana, EUA). Nesses modelos é utilizado um guia para o 
corte femoral que determina 3º de rotação externa no 
componente femoral. No entanto, os guias para a deter-
minação da rotação do componente tibial se baseiam na 
tuberosidade anterior da tíbia, não existindo um valor 
predeterminado do ângulo de rotação.

A análise do grau de rotação dos componentes femo-
ral e tibial foi realizada por meio de exames tomográficos. 
Três examinadores avaliaram os cortes tomográficos de 
forma independente. 

A rotação do componente femoral é determinada uti-
lizando-se um único corte axial de TC através dos côn-
dilos femorais(1). Nessa imagem da TC, duas linhas são 
desenhadas. A primeira linha, a transepicondilar, conecta a 
proeminência epicondilar lateral e a do epicôndilo medial. 
A segunda linha tangencia a parte posterior dos côndilos 
medial e lateral. O ângulo formado por essas duas linhas é 
o do componente femoral (Figura 1).  

A medida da rotação do componente tibial, também 
avaliada em um único corte axial de TC, é determinada 

por um ângulo formado por duas linhas. A primeira linha é 
traçada a partir do centro geométrico do platô tibial até a 
parte mais proeminente da tuberosidade anterior da tíbia. 
A segunda linha é perpendicular a uma linha traçada na 
borda posterior do componente tibial(4) (Figuras 2 e 3). 

Figura 1  • Corte axial de TC mostrando a linha transepicondilar (linha 1) e 
a linha que tangencia a parte posterior do côndilo femoral (linha 2)

Figuras 2 e 3  • Corte axial de TC mostrando a linha traçada do centro 
geométrico do componente tibial até a tuberosidade anterior da tíbia 
(linha 1) e a linha perpendicular a uma linha traçada na borda posterior 
do componente tibial (linha 2)
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Caso Ângulo femoral Ângulo ribial Modelo
1  5° 30° Natural knee

2 3° 23° PFC

3 0° 16° Natural knee

4 2° 24° Natural knee

5 5° 10° PFC

6 2° 10° Natural knee

7 3° 18° PFC

8 2° 22° PFC

9 2° 18° PFC

10 7° 15° PFC

11 7° 18° PFC

12 2° 06° PFC

13 3° 03° PFC

14 2° 09° PFC

15 4° 18° PFC

16 7° 12° PFC

17 3° 12° PFC

18 5° 20° PFC

19 2° 18° PFC

20 3° 20° PFC

21 3° 16° PFC

22 2° 16° PFC

23 1° 15° Natural knee

24 0° 18° PFC

25 1° 22° PFC

26 2° 21° PFC

27 5° 16° PFC

Os dados foram coletados em um banco de dados 
do Excel e a análise estatística foi feita segundo o pacote 
estatísitco SPSS 11.0.

Resultados
Foram analisadas tomografias de 27 joelhos de 27  

pacientes. A média de idade foi de 71,5 anos, variando 
de 56 a 84 anos. Entre os 27 pacientes, 16 (59,3%) eram 
mulheres e 11(40,7%), homens. No nosso estudo não foi 
observada variação entre os lados acometidos, sendo 13 
do lado esquerdo (48,1%) e 14 do direito (51,9%). 

A medida do ângulo de rotação femoral variou entre 
0 e 7º, com média de 3,07º e mediana de 3º (Tabela 1). 

Já a medida do ângulo de rotação tibial apresentou 
16,52º de média, 18º de mediana, com variações ocor-
rendo de 3 a 30º (Tabela 1).

Discussão
A evolução da técnica cirúrgica, da qualidade das pró-

teses e do instrumental na artroplastia total de joelho 
tornaram tal procedimento mais seguro e duradouro(1, 4). 
Apesar de tais avanços, as complicações patelofemorais 
continuam sendo as mais frequentemente encontradas 
no pós-operatório de pacientes submetidos à ATJ(1, 2, 4, 17).  
Estudos mostram que complicações patelofemorais po-
dem ocorrem em 1% a 12% dos pacientes recém-subme-
tidos à cirurgia. No entanto esses números não incluem 
queixas mais frequentes, como dor anterior persistente 
no joelho e estalido e diminuição da mobilidade. Apesar 
de as causas dessas complicações não serem totalmente 
conhecidas, muito se atribui ao alinhamento impróprio 
dos componentes das próteses(7).

Devido a essa incidência relativamente elevada 
de complicações no pós-operatório, maior atenção 
foi focada na tentativa de minimizá-las. Isso se deu 
principalmente por meio da ênfase nos alinhamentos 
axiais(2). Mais recentemente outros estudos mostra-
ram a importância também do alinhamento rotacional 
dos componentes femorais e tibiais(1, 2, 17).

Apesar da importância no conhecimento dos graus 
de rotação de tais componentes, poucos estudos fo-
ram encontrados na literatura para medição dos ân-
gulos de forma não-invasiva.

Em nosso estudo, o valor médio da rotação do 
componente femoral analisado por TC foi de 3,07º. 
Valor semelhante aos 3º de rotação externa que são 
fornecidos pelos guias femorais utilizados para con-
fecção do corte femoral.

Como os guias para realizar o corte tibial não 
proporcionam rotação predeterminada, ou seja, a ro-
tação da tíbia fica a critério subjetivo do cirurgião, 
nós utilizamos como valor de referência normal para 
análise da rotação tibial aquele encontrado nos tra-
balhos de Berger, que é de 18º (± 2,6º) de rotação 
interna. No presente estudo, o valor médio de 16,52º 
rotação tibial esteve próximo ao considerado normal 
pela literatura(1, 4). Tabela 1 
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Conclusão
A TC é um método diagnóstico de fácil execução, 

não-invasivo e reprodutível. Portanto concluímos tra-
tar-se de um bom método de avaliação da rotação dos 

componetes femoral e tibial na artroplastia total do 
joelho, auxiliando a descoberta de possíveis causas de 
complicações pós-operatórias.


