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RESUMO 

 
 
 

O autor analisou 35 artroplastias totais do joelho primárias implantadas em 
32 pacientes (três bilaterais), realizadas no período de julho de 1997 a junho de 
1999. O objetivo foi verificar se os diversos graus de comprometimento da cartilagem 
articular femoropatelar exerceram influência nos resultados finais dos casos em que 
não foi utilizado componente patelar e compará-los com grupo controle em que o 
componente patelar foi utilizado. Os pacientes foram divididos em grupos de 
comprometimento articular leve (I), moderado (II), grave (III) e comparados com 
grupo controle (IV), em que a substituição da superfície articular da patela foi 
realizada. Em todos os casos o diagnóstico foi de gonartrose e utilizado o mesmo 
modelo de prótese, de modo a reduzir variáveis que pudessem influenciar o 
resultado. Nenhum paciente deixou de ser avaliado ou teve seu seguimento perdido. 
O tempo médio entre a operação e a última avaliação foi de 94,03 meses, com 
mínimo de 84 e máximo de 107 meses. A média de idade foi de 75,4 anos, variando 
entre 61 e 88 anos. A avaliação pelos critérios do sistema clínico de pontuação de 
joelho do The Hospital for Special Surgery (HSS), realizada por único examinador, 
apresentou pontuação média de 85,86 (para um total de 100), com 27,43 pontos 
(num total de 30) para o item dor. As amostras foram testadas nas variáveis HSS e 
idade em todos os grupos. Os resultados indicaram não existir diferença 
estatisticamente significante na utilização ou não do componente patelar em 
artroplastia total do joelho primária, independentemente do grau de artrose 
femoropatelar pré-operatório. 
 
 
 
Palavras-chave:  Joelho; Patela; Femoropatelar; Artroplastia total do joelho. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The author analyzed 35 primary total knee arthroplasties implanted in 32 
patients (three bilateral cases), performed from July 1997 to June 1999. The aim was 
to check whether several grades of patellofemoral articular cartilage exerted any 
influence on the final results of cases where no patellar component was employed, 
and to compare with a control group that had received a patellar component. Patients 
were divided in groups with mild (I), moderate (II), and severe (III) joint compromise, 
and compared with a control group (IV), where the patellar articular surface 
replacement had been performed. In all cases, the diagnosis was gonarthrosis, and 
the same prosthesis model was employed, to reduce any variables that could 
influence the outcome. No patient was left unassessed or had a follow-up loss. Mean 
time between the operation and the last evaluation was 94.03 months, ranging from a 
minimum of 84 and a maximum of 107 months. Mean age was 75.4 years, ranging 
from 61 years to 88 years. The evaluation according to the clinical knee scoring 
system from The Hospital for Special Surgery (HSS), performed by a unique 
examiner, had a mean score of 85.86 (for a total of 100), and 27.43 points (in a total 
of 30) for the item pain. Samples were tested for HSS variables and age in all groups. 
Results pointed to an absence of statistically significant difference in using or not the 
patellar component for a primary total knee arthroplasty, irrespective the grade of 
preoperative patellofemoral arthrosis. 
 
 
 
Keywords:  Knee; Patella; Patellofemoral; Arthroplasty, total knee. 



1 INTRODUÇÃO 

 

Os processos degenerativos que acometem a articulação do joelho podem 

levar à incapacidade funcional, principalmente pela dor e deformidades que 

promovem, com conseqüente redução da qualidade de vida. A osteoartrose primária 

é a mais comum. 

No tratamento dessa patologia, vários métodos clínicos, fisioterápicos e 

cirúrgicos são preconizados, tais como o farmacológico, a redução de peso, 

osteotomias, artroscopia e até as artroplastias, a depender do grau de 

comprometimento da articulação. 

A artroplastia total do joelho (ATJ), quando indicada, é um dos mais 

efetivos procedimentos cirúrgicos no tratamento da osteoartrose (CAMERON e 

FEDORKOW, 1982; BOURNE et al., 1995; KUBOTA et al., 2004), promovendo a 

correção de deformidades e instabilidades, com alívio da dor e melhoria da função 

na maioria dos pacientes (MAYMAN et al., 2003), mantendo excelentes resultados 

em longo prazo, com relatos de taxas de revisão abaixo de 10% em 15 anos 

(RANAWAT et al., 1993; OGON et al., 2002; PARVIZI et al., 2005). 

Apesar do sucesso indiscutível das ATJ, ocasionalmente ocorrem 

complicações relacionadas principalmente ao aparelho extensor, sendo relatadas 

necrose avascular, fraturas de patelas, rupturas tendinosas, subluxações, luxações 

femoropatelares, desgaste e soltura do implante e dor peripatelar, que podem 

comprometer o resultado final (SOUDRY et al., 1986; RANAWAT, 1986; ABRAHAM 

et al., 1988; BOYD et al., 1993; TURQUETO et al., 1994; KEBLISH, VARMA, 

GREENWALD, 1994; ARNOLD et al., 1998; CARVALHO JUNIOR et al., 2000; 

KULKARNI et al., 2000; OGON et al., 2002; KUBOTA et al., 2004; PARVIZI et al., 

2005). 

O aprimoramento da técnica cirúrgica como a liberação retinacular lateral, 

a exatidão nos cortes ósseos, o posicionamento dos componentes da prótese, aliada 

à precisão dos instrumentais e aos avanços no desenho dos componentes patelar, 

tibial e femoral que atualmente proporcionam relações mais anatômicas entre si, 

bem como o modo de fixação ao osso, visam diminuir os problemas femoropatelares 

(RANAWAT, 1986; 1993; ENIS et al., 1990; KEBLISH, VARMA, GREENWALD, 
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1994; MISRA, SMITH, FIDDIAN, 2003; CARVALHO JUNIOR et al., 2000; 2003; 

BARRACK et al., 2001; 2003; KUBOTA et al., 2004; KULKARNI et al., 2000). 

A utilização ou não do componente patelar na ATJ primária no tratamento 

da osteoartrose degenerativa permanece um assunto controverso e objeto de 

diversos estudos, com autores defendendo o seu uso sistemático (RANAWAT, 1986; 

BADHE, DEWNANY e LIVESLEY, 2001; WATERS e BENTLEY, 2003; HANSSEN, 

2003; KUBOTA et. al., 2004), outros relatando que é um procedimento dispensável 

(ABRAHAM et al., 1988; TURQUETO et al., 1994; FELLER, BARLETT e LANG, 

1996; ARNOLD et al., 1998; CARVALHO JUNIOR et al., 2000; OGON et al., 2002; 

BARRACK, 2003; OH et. al., 2006) e outros sugerindo uma abordagem seletiva 

baseada em fatores como peso e altura do paciente, espessura e tamanho da 

patela, estado da cartilagem patelar e dor peripatelar pré-operatória (ENIS et al., 

1990; PICETTI, McGANN e WELCH, 1990; LEVITSKY et al., 1993; MISRA, SMITH, 

FIDDIAN, 2003). 

Inúmeras são as publicações que comparam os resultados entre as duas 

opções (CAMERON e FEDORKOW, 1982; ABRAHAM et al., 1988; ENIS et al., 

1990; BOYD et al., 1993; KEBLISH, VARMA, GREENWALD, 1994; TURQUETO et 

al., 1994; BOURNE et al., 1995; FELLER, BARLETT e LANG, 1996; KULKARNI et 

al., 2000; BARRACK et al., 1997; 2001; CARVALHO JUNIOR et al., 2000; 2003; 

BADHE, DEWNANY e LIVESLEY, 2001; OGON et al., 2002; MAYMAN et al., 2003; 

MISRA, SMITH, FIDDIAN, 2003; WATERS e BENTLEY, 2003; FOSTER, 2004; 

BOURNE e BURNETT, 2004; PARVIZI et al., 2005; NIZARD et al., 2005). 

Entretanto, encontramos poucos trabalhos publicados que correlacionam o grau de 

comprometimento da cartilagem femoropatelar aos resultados clínicos, em caso de 

não ser utilizado o componente patelar (SOUDRY et al., 1986; PICETTI, McGANN e 

WELCH, 1990; TURQUETO et al., 1994; FELLER, BARLETT e LANG, 1996; 

BARRACK et al., 1997; CARVALHO JUNIOR et al., 2003; HAN et al., 2005; OH et. 

al., 2006). 
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1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é verificar se os diversos graus de 

comprometimento da cartilagem articular femoropatelar, observados nos exames 

pré-operatórios, exerceram influência nos resultados finais em pacientes que foram 

submetidos a artroplastia total do joelho sem a utilização do componente patelar, e 

compará-los com grupo controle em que a substituição da superfície articular da 

patela foi realizada. 



 

 

4 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

CAMERON e FEDORKOW (1982) relataram estudo de 77 artroplastias 

consecutivas com implante ICLH® (Freeman-Swanson). Houve 12 casos bilaterais, 

randomizados para pateloplastia de um lado e para uso do componente patelar 

cimentado em outro. Da série total, 14 patelas foram recapeadas e as demais 

submetidas a pateloplastia. A avaliação foi realizada pelo The British Rating System, 

com tempo de seguimento superior a um ano. Os resultados dos que tiveram as 

patelas recapeadas foram levemente melhores. Observaram incidência maior de 

fratura patelar após recapeamento do que após pateloplastia.  Concluíram que com 

o tipo de prótese utilizada, usar o componente patelar melhora os resultados, porém 

a taxa de complicações é maior. 

INSALL (1986) descreveu sobre o método de pontuação numérica para 

avaliação de resultados de ATJ usado pelo The Hospital for Special Surgery (HSS) 

que fornece resultado global de uma artroplastia a partir de informações objetivas e 

subjetivas. A pontuação máxima possível é de 100 pontos para um joelho normal, 

sendo atribuídos 30 para dor, 22 para função, 18 para amplitude de movimento, 10 

para força muscular, 10 para deformidade em flexão e 10 para estabilidade. Do total 

são deduzidos pontos relativos ao uso de suportes para marcha, perda de extensão 

e deformidades em varo ou valgo. O resultado é considerado excelente quando é 

igual ou maior que 85, bom entre 70 e 84, regular entre 60 e 69 e mau entre zero e 

59 pontos. 

RANAWAT (1986) estudou, com seguimento entre cinco e 10 anos, 100 

artroplastias condilares totais realizadas em 77 pacientes, sendo que em 21 os 

procedimentos foram bilaterais e todos, exceto um (dois joelhos), tiveram a 

superfície articular de suas patelas substituídas. O diagnóstico foi de osteoartrose 

em 34 e artrite reumatóide em 43 pacientes. A avaliação pelo HSS indicou mais de 

90% de resultados bons e excelentes. Opinou que a qualidade e durabilidade da 

artroplastia são melhor avaliadas em pacientes com osteoartrose que sejam 

saudáveis em outros aspectos. Observou como complicação, um caso de soltura do 

CP e outro de osteonecrose patelar e considerou que o problema mais significativo 

na artroplastia femoropatelar é a fratura da patela. Recomendou a substituição da 
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superfície patelar na ATJ devido aos resultados de bom a excelente e a baixa 

morbidade associada à substituição. 

SOUDRY et al. (1986) analisaram série de 24 pacientes submetidos a 27 

ATJ sem componente patelar, com diagnóstico de osteoartrose em 14 casos, artrite 

reumatóide em nove, osteonecrose em três e artrite psoriática em um caso. 

Classificaram o estado da cartilagem patelar conforme os relatos cirúrgicos e 

evidências radiográficas e notaram 22 joelhos com comprometimento inexistente ou 

brando, três patelas moderadamente e duas e severamente comprometidas. A 

avaliação com tempo médio de seguimento de 5.2 anos foi realizada pelos critérios 

do HSS. Os resultados clínicos indicaram escore médio global de 84 pontos, com 

89% de bons e excelentes e 11% de razoáveis e maus resultados. A avaliação 

radiográfica da articulação femoropatelar não revelou más posições ou subluxações 

graves; em 35% dos casos o espaço articular foi bem preservado, refletindo a 

preservação da integridade da cartilagem; nos outros casos, havia diminuição 

progressiva do espaço articular e deterioração. Não foram observadas complicações 

locais e gerais imediatas; tardiamente, verificou-se uma fratura patelar e uma 

subluxação femorotibial, tratados conservadoramente. Consideraram que o desgaste 

da cartilagem não é um processo previsível e que não existe correlação entre o grau 

de dano da cartilagem patelar e o grau de dor ou qualidade dos resultados. 

Observaram que pacientes com artroplastias SCP tendem a evitar atividades que 

demandem a articulação femoropatelar devido à dor e por essa razão, 

recomendaram que o CP deve ser omitido apenas em patelas com cartilagem 

relativamente normal e em pessoas jovens ativas e obesas, consideradas de alto 

risco para fratura patelar. 

ABRAHAM et al. (1988), em pesquisa para avaliar a eficácia da 

substituição patelar no longo prazo, analisaram retrospectivamente 84 pacientes 

submetidos a 100 artroplastias, sendo que em 47 joelhos a superfície articular da 

patela foi substituída e em 53 joelhos a patela foi deixada intacta. O diagnóstico foi 

de osteoartrose em 83% dos casos, artrite reumatóide em 12% e outras causas em 

5% dos joelhos. As avaliações foram realizadas com tempo de seguimento médio de 

cinco anos, através de sintomas subjetivos, função, exame físico e radiográfico. Os 

resultados, quando consideradas todas as categorias diagnósticas, foram similares 
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nos dois grupos; a análise apenas da população com osteoartrose não revelou 

diferenças. Ocorreram evidências radiográficas de necrose avascular em 13% dos 

casos com patelas recapeadas e em 6% nas patelas preservadas. Consideraram 

que problemas como fratura patelar, soltura do componente e necrose avascular são 

complicações infreqüentes e de importância clínica limitada. Concluíram que os 

resultados foram comparáveis para ATJ com e sem substituição da superfície 

articular da patela e que existiu pouca evidência que sustente a recomendação para 

substituição patelar rotineira em ATJ. 

INSALL et al. (1989) relataram sobre o sistema de pontuação desenvolvido 

pela Sociedade do Joelho (KSS), subdividido em um escore que pontua apenas o 

joelho e um escore funcional que pontua a capacidade do paciente para andar e 

subir escadas. Assim, o envelhecimento ou a condição médica não afeta o escore do 

joelho. O método considera a classificação dos pacientes em três categorias: A = 

unilateral ou bilateral (joelho oposto substituído com sucesso); B = unilateral, o outro 

joelho sintomático; C = múltiplas articulações artríticas ou enfermidade. 

ENIS et al. (1990) estudaram 25 pacientes submetidos a ATJ 

bilateralmente para avaliar as vantagens e desvantagens da substituição patelar. 21 

pacientes tinham osteoartrose e quatro tinham artrite reumatóide. Todos tiveram a 

patela direita substituída e a esquerda não. Apenas pacientes com artrose 

femoropatelar avançada foram incluídos no estudo comparativo. O período médio de 

seguimento foi de 40 meses. As avaliações foram realizadas comparando critérios 

objetivos e subjetivos e avaliação radiográfica. Os resultados do estudo indicaram 

que mais de 50% dos pacientes não conseguiram identificar qual o lado do joelho 

era melhor; para aqueles que definiram, a substituição patelar proporcionou um 

joelho mais forte e livre de dor; testes isocinéticos para avaliação da força do 

quadríceps indicaram o lado direito como mais forte. Não observaram complicações 

que sugerissem que o recapeamento patelar não devesse ser feito. Concluíram que 

o grau de comprometimento da articulação patelofemoral verificado na cirurgia 

juntamente com sintomas clínicos pré-operatórios deveriam nortear o tipo de 

tratamento; se uma patela congruente e bem alinhada pode ser conseguida sem 

substituição patelar, principalmente em pacientes jovens e pesados, então a 

substituição não deve ser realizada. 
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PICETTI, McGANN e WELCH (1990) relataram experiência com 100 ATJ 

condilares SCP realizadas em 84 pacientes, independentemente do estado da 

cartilagem. O tempo de seguimento médio foi de 4.5 anos e o diagnóstico 

predominante de osteoatrose em 84 pacientes, artrite reumatóide em 15 e 

osteonecrose em um. Classificaram a condição da cartilagem patelar em classe I 

(normal), classe II (anormal ou fibrilada), classe III (condromalácia e exposição, e 

calcificação óssea em torno de 25%) e classe IV (mais de 25% de osso exposto e 

calcificado). Em avaliação clínica realizada pelo protocolo do HSS obtiveram bons e 

excelentes resultados em 71 joelhos, razoáveis em 18 e ruins em 11 joelhos. 

Observaram haver forte associação entre sintomas patelofemorais pré-operatórios, 

superfície patelar classe IV e dor patelofemoral no pós-operatório. Em avaliação 

radiográfica observaram tendência a maior remodelagem da patela em pacientes 

ativos e com maior mobilidade do que nos inativos com menos mobilidade, sem 

significância estatística.  Sugeriram como melhor abordagem, o recapeamento 

patelar em todos os pacientes com artrite reumatóide e nos portadores de 

osteoartrose se tiverem dor patelofemoral pré-operatória, medirem mais de 1,60m de 

altura, pesarem mais de 65 Kg e apresentarem superfície patelar classe IV no intra-

operatório. A patela não deve ser substituída em pessoas pequenas com 

osteoartrose. 

BOYD et al. (1993) analisaram retrospectivamente com tempo médio de 

seguimento de 6.5 anos, série de 891 joelhos (684 pacientes) submetidos a ATJ com 

e sem componente patelar, com objetivo de avaliar as complicações em longo prazo 

relacionadas à patela, encontrar respostas e desenvolver orientações para essas 

questões. A prótese implantada foi a Duopatellar (J&J Orthopaedics, Raynham, MA), 

com componentes femoral e patelar simétricos, não anatômicos e não contidos, 

protótipo das atualmente utilizadas.  O diagnóstico predominante foi de artrite 

inflamatória. A população estudada era formada por dois grupos com perfil 

epidemiológico similar, sendo que 396 joelhos (303 pacientes) tiveram suas patelas 

recapeadas e em 495 joelhos (381 pacientes) não houve substituição da superfície 

patelar. A decisão pela substituição ou não foi baseada na inspeção subjetiva da 

superfície articular e na avaliação do curso patelar por ocasião da operação. A taxa 

geral de complicações patelares foi significativamente maior no grupo não 
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substituído (12%) se comparada com o grupo substituído (4%). As complicações 

pós-operatórias incluíram soltura do CP como a mais freqüente (1%), ruptura do 

tendão patelar, subluxação e fratura patelar; a dor peripatelar crônica no grupo 

substituído foi rara (1%), entretanto, no grupo não substituído foi observada em 51 

joelhos (10%) ensejando reoperação para recapeamento patelar em todos esses 

pacientes, em média 63 meses após ATJ. Recomendaram a substituição da 

superfície patelar em pacientes com osteoartrose ou artrite inflamatória, nestes, 

como procedimento de rotina e concluíram que falhas no implante do CP podem 

resultar em taxa de revisão maior, como alternativa de tratamento da dor patelar 

crônica. 

LEVITSKY et al. (1993) estudaram retrospectivamente 66 pacientes com 

osteoartrose submetidos a 79 ATJ SCP com base em critério seletivo; desses 

pacientes, 14 tiveram ATJ CCP no lado contra-lateral. Os implantes utilizados foram 

Press Fit Condylar em 37 joelhos, Kinematic em 22 e DuoPatellar em 20 joelhos. A 

avaliação foi realizada pelo KSS, por questionário específico para dor e função e 

pelo protocolo SF-36. O objetivo foi avaliar a incidência de revisão, complicações 

patelares, função, dor e satisfação do paciente. As ATJ SCP apresentaram 

resultados satisfatórios em longo prazo e um alto grau de satisfação do paciente, 

com ausência de complicações mecânicas e sem reoperação em seguimento médio 

de 7.5 anos. Houve incidência de 19% de dor suave na região anterior do joelho. 

Metade dos pacientes com ATJ bilaterais mistas classificaram ambos joelhos como 

iguais e a outra metade preferiu o lado CCP. Concluíram que nos pacientes com 

osteoartrose que atenderam o critério seletivo, os resultados das ATJ SCP foram 

satisfatórios no longo prazo, com alto grau de satisfação do paciente. 

RANAWAT et al. (1993) relataram sobre estudo de série com 112 

artroplastias condilares totais consecutivas realizadas em 85 pacientes, sendo que 

em 27 os procedimentos foram bilaterais, com tempo de seguimento contínuo e 

prospectivo de 15 anos. O diagnóstico foi de osteoartrose em 50 joelhos e artrite 

reumatóide em 62. As próteses, com o componente tibial inteiramente em polietileno 

e o femoral em apenas um tamanho, foram implantadas antes da moderna técnica 

de cimentação e nenhuma instrumentação específica. A avaliação foi realizada pelos 

critérios do HSS e os resultados clínicos foram 92% bons e excelentes, 1,6% 
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regulares e 6,5% ruins (revisões) e a sobrevida clínica foi de 94,1% após 15 anos. 

Houve cinco revisões, nenhum envolvendo a patela. Como desvantagem citaram 

amplitude de movimento diminuída, falta de modularidade e dificuldade ocasional em 

balancear tecidos moles na flexão. Concluíram que, a despeito da tecnologia e da 

técnica empregada, a prótese utilizada pode confiavelmente aliviar a dor, conferir 95 

a 100º de amplitude de movimento, ou mais, boa função e sobrevida clínica de 94% 

em 15 anos. 

KEBLISH, VARMA, GREENWALD (1994) pesquisaram prospectivamente 

série de 52 pacientes (104 joelhos) submetidos a ATJ bilateral com implante LCS® 

(DePuy, Warsaw, IN), em que a patela foi recapeada em 52 joelhos e preservada em 

outros 52 joelhos. O diagnóstico foi de osteoartrose em 44 pacientes, artrite 

reumatóide em seis e artrose pós-traumática em dois casos. A avaliação clínica foi 

realizada pelo HSS e a radiográfica pelos critérios do KSS, com tempo de 

seguimento médio de 5.24 anos (dois a 10 anos). Os resultados clínicos mostraram 

pontuação média de 89,9 para toda a série de pacientes, não revelando preferência 

subjetiva ou diferenças significativas entre os dois grupos. A avaliação radiográfica 

não foi estatisticamente diferente entre os grupos. Nenhum paciente ensejou revisão 

por problemas patelofemorais. Consideraram que não há critério absoluto para a 

substituição da superfície patelar, e que um desenho protético e técnica cirúrgica 

cuidadosa podem fornecer resultados equivalentes após artroplastias com ou sem o 

uso do CP. Concluíram que a preservação da superfície articular da patela é uma 

opção viável. 

TURQUETO et al. (1994) realizaram trabalho comparativo com 54 ATJ 

efetuadas em 48 pacientes (seis bilaterais), sendo 27 artroplastias CCP (grupo I) e 

27 SCP (grupo II). Todos tinham osteoartrose grave e níveis diversos de 

comprometimento patelar. A prótese utilizada foi a AMK® (DePuy, Warsaw, IN). 

Obtiveram 87,5% de resultados satisfatórios e 12,5% insatisfatórios com tempo 

médio de seguimento de 32,4 meses. Constataram que em pacientes com 

osteoartrose e discreta alteração da superfície articular da patela, os resultados 

clínicos a curto e médio prazo de ATJ com ou sem recapeamento patelar são 

idênticos e concluíram que não se justifica a substituição rotineira da patela, 

evitando complicações inerentes a esse procedimento. 
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BOURNE et al. (1995) realizaram estudo randomizado, duplo cego, 

envolvendo 100 pacientes com osteoartrose submetidos a ATJ primárias com 

implante AMK® (DePuy, Warsaw, IN). 50 pacientes receberam o componente patelar 

e outros 50 não tiveram a patela recapeada. A avaliação foi realizada pelos KSS 

antes e após as cirurgias, com seguimento mínimo de dois anos. A análise 

radiográfica revelou inclinação patelar em 11 das patelas com componente patelar, o 

que não ocorreu no grupo não substituído. Os resultados mostraram que ATJ com 

ou sem uso do CP podem gerar excelentes resultados clínicos. 

FELLER, BARTLETT e LANG (1996) pesquisaram prospectivamente 40 

pacientes submetidos a ATJ primária para tratamento de osteoartrose, cujas patelas 

não estavam gravemente deformadas, com o objetivo de avaliar o papel da 

substituição da superfície patelar em uma ATJ padrão para osteoartrose. A prótese 

utilizada foi a PCA® (Howmedica, Rutherford, NJ) com componentes femoral, tibial e 

patelar cimentados. O grau de dano da cartilagem patelar foi graduado conforme 

Outerbridge. Os pacientes foram randomizados para ter a superfície articular da 

patela preservada ou substituída, sem levar em consideração o estado da cartilagem 

articular. Foram avaliados 38 pacientes sobreviventes pelo HSS e escore Patelar 

específico, com seguimento de três anos. Os resultados revelaram achados que não 

fornecem nenhum suporte para a substituição patelar rotineira na ATJ primária para 

osteoartrose; em verdade, houve uma tendência para resultados mais pobres nos 

escores HSS e Patelar no grupo de substituição; a habilidade de subir escadas foi 

significativamente melhor nos pacientes que não tiveram a patela substituída; não 

houve correlação entre o estado da cartilagem articular da patela com os escores 

HSS e Patelar no grupo de preservação patelar; os resultados foram melhores em 

pacientes mais leves. Não observaram complicações no grupo de substituição. 

Registraram que é possível que os resultados verificados no grupo de preservação 

patelar possam deteriorar com tempo superior ao do seguimento estudado. 

BARRACK et al. (1997) analisaram em estudo prospectivo, randomizado e 

duplo-cego, 86 pacientes submetidos a 118 ATJ com e sem o uso do CP para 

tratamento de osteoartrose degenerativa grave. A prótese implantada foi a Miller-

Galante II (Zimmer, Warsaw, IN) e o tempo médio de seguimento foi de 30 meses. 

Classificaram intra-operatoriamente o grau de comprometimento da cartilagem 
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patelar conforme Outerbridge. A avaliação foi realizada pelo KSS, questionário de 

satisfação do paciente e radiografias. Os resultados evidenciaram não existir 

diferenças significativas entre os dois grupos; a pontuação média total para patelas 

SCP não foi significativamente diferente entre os diversos graus de 

comprometimento da cartilagem e estes, não apresentaram correlação com dor, 

função ou pontuação clínica pós-operatória. A dor peripatelar pós-operatória era 

predominantemente nova, ou seja, não havia sido observada no pré-operatório e 

não foi relacionada ao uso ou não do CP. Os 32 pacientes submetidos a ATJ 

bilateral não manifestaram preferência por um dos joelhos. O grupo de patelas SCP 

apresentou índice de revisão de 10% para substituição subseqüente da superfície 

articular da patela. Não houve fratura ou deslocamento patelar, nem soltura do 

componente patelar no grupo CCP. Não encontraram evidências de que os 

indicadores da chamada substituição seletiva devam ser considerados na decisão 

de substituir ou não a superfície patelar. Relataram que não ficou claro porque 

pacientes têm dor peripatelar após ATJ, que parece ocorrer em índices 

aproximadamente iguais em pacientes que passam por recapeamento ou não da 

patela. Concluíram que a preservação patelar parece ser uma opção razoável. 

ARNOLD et al. (1998) publicaram suas experiências em sete anos com 

mais de 700 artroplastias primárias, utilizando implantes LCS® (De Puy, Warsaw, 

IN), todas sem substituição da superfície articular da patela. Avaliaram no período 

pré e pós-operatório, série de 70 ATJ em 65 pacientes com seguimento mínimo de 

cinco anos. Clinicamente constataram manutenção ou melhora das funções do 

joelho. Radiologicamente observaram que houve remodelação óssea da patela que 

se amoldou com precisão ao desenho da prótese femoral, como adaptação de sua 

estrutura córtico-esponjosa. Relataram que a qualidade da superfície articular da 

patela verificada durante a ATJ não influenciou nos resultados. Em poucas 

observações artroscópicas das artroplastias e em cirurgia de revisão, notaram que a 

superfície patelar estava coberta por tecido conjuntivo compacto e liso, pressupondo 

que esse quadro ocorra regularmente. Consideraram importante a liberação do 

retináculo lateral sob medida e correta colocação axial e rotativa dos componentes 

da prótese. Não tiveram nenhuma complicação como necrose, fratura ou luxação da 

patela e dor na face anterior do joelho. Concluíram que a ATJ sem substituição 
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patelar dá excelentes resultados em longo prazo. 

CARVALHO JUNIOR et al. (2000) compararam os resultados entre a 

utilização e a não utilização do CP entre duas séries randomizadas de 12 pacientes 

cada, submetidos a ATJ com o mesmo modelo de prótese Advantin® (Wrigth, 

Arlington, TN) e diagnóstico de osteoartrose, em seguimento médio de 29,5 meses. 

Em nenhum caso foi realizada liberação retinacular lateral. Na avaliação foi usado o 

protocolo da Sociedade do Joelho. Não encontraram diferenças significantes na 

comparação dos resultados entre os grupos analisados. Consideram que o desenho 

da prótese e o fato desta preservar o LCP influenciaram no resultado. Embora não 

tenham observado complicações envolvendo a patela e os resultados obtidos terem 

sido semelhantes nos dois grupos estudados, concluíram que devido às inúmeras 

complicações descritas na literatura relacionadas ao CP, parece justificar o seu não 

emprego. 

KULKARNI et al. (2000) fizeram estudo comparativo sobre dois grupos de 

pacientes submetidos a ATJ realizadas em dois centros hospitalares, um no Reino 

Unido onde a rotina foi de substituir a superfície patelar fixada sem cimento com 124 

casos e outro na Espanha onde a conduta foi de não recapear a patela com 143 

artroplastias, utilizando o mesmo tipo de prótese Freeman-Samuelson (Sulzer 

Orthopaedics AG, Zug, Suíça). Estiveram disponíveis para avaliação em seguimento 

de 10 anos, 96 artroplastias com substituição e 115 sem substituição da superfície 

patelar. Foram realizados exames clínicos e radiográficos, com análise da função 

femoropatelar e sobrevida da prótese patelar. Os resultados e as revisões 

femoropatelares foram idênticos e satisfatórios nos dois grupos. A sobrevida 

patelofemoral no grupo substituído foi de 100% e 96% em cenários de melhor e pior 

caso, respectivamente. Concluíram que a concepção apropriada para a tróclea 

protética, mais do que a substituição ou não da patela, seja o determinante principal 

do resultado femoropatelar na ATJ e que a substituição da superfície patelar pode 

ser opcional. 

BADHE, DEWNANY e LIVESLEY (2001) avaliaram clínica e 

radiograficamente com tempo médio de seguimento de 36 meses, série consecutiva 

de 170 ATJ com implante AGC® (Biomet, Warsaw, IN) realizadas em 118 pacientes 

com osteoartrose, dos quais 71 tiveram a superfície articular das patelas 
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preservadas e em 99 substituídas. No grupo de patelas preservadas, 10 joelhos 

ensejaram reoperação para recapeamento patelar devido à dor. No grupo de patelas 

recapeadas, dois joelhos foram revisados por problemas no CP e dois necessitaram 

de liberação retinacular lateral. Radiograficamente a congruência média patelar nos 

dois grupos foram similares. Os resultados clínicos pós-operatórios pelo HSS e 

escore patelar foram mais altos nos pacientes com patelas recapeadas e com base 

nesses resultados, passaram a substituir rotineiramente a superfície articular da 

patela, a menos que houvesse contra-indicação indiscutível. 

BARRACK et al. (2001) efetuaram estudo prospectivo, randomizado e 

duplo-cego com 86 pacientes submetidos a 118 ATJ primárias para tratamento de 

osteoartrose. Da série inicial, 67 pacientes (93 joelhos) foram estudados com tempo 

de seguimento de cinco a sete anos, sendo que 47 joelhos tiveram as patelas 

recapeadas e 46 não foram substituídas. A prótese utilizada em todos os casos foi a 

Miller-Galante II (Zimmer, Warsaw, IN). O objetivo do estudo foi determinar se os 

parâmetros sugeridos como orientação à decisão de substituir ou não a superfície 

articular da patela seletivamente seriam capazes de prever o resultado clínico após 

artroplastias primárias com e sem recapeamento patelar. A avaliação clínica foi 

realizada pelos critérios do KSS e questionário relacionado a sintomas 

patelofemorais, para avaliar a satisfação do paciente. Os resultados no seguimento 

médio de 70,5 meses foram idênticos aos resultados em curto prazo de análise que 

realizaram com a mesma casuística e nenhuma diferença foi vista em qualquer 

parâmetro estudado entre pacientes com patelas recapeadas e com a superfície 

articular não substituída. Consideraram que a dor na região anterior no joelho antes 

da cirurgia não ajudou a prever a sua ocorrência no pós-operatório e que não pode 

ser prevista com nenhum dos parâmetros clínicos e radiológicos estudados, 

existindo probabilidade igual de que se manifeste após ATJ, independente do uso ou 

não do CP. Concluíram que a dor peripatelar permanece como um problema clínico 

importante após ATJ primária, cuja etiologia exata permanece indefinida, parecendo 

provável que esteja relacionada com o desenho da prótese ou com detalhes da 

técnica cirúrgica e não com o fato da patela ser recapeada ou não. 

 OGON et al. (2002), em estudo com tempo de seguimento médio de 11.6 

anos com o objetivo de determinar o benefício da substituição ou preservação da 
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superfície articular da patela em longo prazo, avaliaram pelos critérios do KSS série 

de 65 artroplastias realizadas com prótese Kinematic® (Howmedica, Rutherford, NJ), 

sendo que a superfície patelar foi preservada em 21 joelhos e recapeada em outros 

44. O diagnóstico foi de osteoartrose em 41 pacientes (49 joelhos) e artrite 

reumatóide em 10 pacientes (16 joelhos). Os resultados clínicos globais indicaram 

não existir diferença significativa entre os grupos de artroplastias com e sem CP, 

entretanto, quando avaliados separada e comparativamente pacientes com artrite 

reumatóide e osteoartrose, os escores foram desfavoráveis ao grupo reumatóide 

com patela recapeada. As complicações foram mais freqüentes nos joelhos CCP 

(20.5%) do que nos joelhos SCP (9.6%). Concluíram que não existe vantagem na 

substituição da superfície articular da patela, em longo prazo. 

BARBOSA, PACHECO e ALENCAR (2003) relataram sobre estudo 

retrospectivo de 46 ATJ primárias com e sem substituição da superfície articular da 

patela, realizadas em 43 pacientes para o tratamento de osteoartrose, com tempo 

médio de seguimento de 28,9 meses (mínimo de 18 e máximo de 42 meses), cujo 

objetivo foi pesquisar a influência do grau de artrose femoropatelar no resultado da 

ATJ sem o uso do CP. Nos joelhos onde o CP não foi utilizado, o grau de artrose 

femoropatelar pré-operatório foi classificado e os pacientes foram divididos em 

grupos de comprometimento articular leve (I), moderado (II) e grave (III) e 

comparados com grupo controle (IV) constituído por pacientes com patelas que 

tiveram a superfície articular substituídas. A prótese implantada foi a Search® 

(Aesculap - Alemanha). A avaliação realizada pelos critérios do HSS apresentou 

pontuação média global de 85,22 pontos, com 25,54 pontos referentes a dor. Os 

resultados em curto prazo indicaram não existir diferença significante na utilização 

ou não do componente patelar em ATJ independentemente do grau de artrose 

femoropatelar pré-operatório. 

BARRACK (2003) relatou que a substituição da superfície articular da 

patela não é um procedimento benigno. A super ou sub-ressecção e a ressecção 

oblíqua podem resultar em complicações relevantes, ensejando repetidas cirurgias 

para correção. Citou várias vantagens para o não recapeamento da superfície 

patelar: é mais rápido, mais barato, o risco de complicações é menor e se surgirem 

sintomas, mais opções estão disponíveis ao cirurgião. Ademais, a artroplastia altera 
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a cinemática do joelho mais acentuadamente com o recapeamento patelar, 

aumentando as forças de contato patelofemorais. Os dados clínicos e de laboratório 

indicam que a não substituição da superfície articular da patela é viável, senão a 

opção preferida da maioria dos pacientes. Considerou que a substituição rotineira da 

superfície patelar é desnecessária em mais de 90% dos pacientes, aumentando os 

riscos de complicações; que certo grau de dor na região anterior do joelho é 

inevitável com ou sem recapeamento patelar. Concluiu que os mais importantes 

determinantes dos resultados clínicos e da dor peripatelar após artroplastia são a 

técnica cirúrgica e o desenho da prótese e não o recapeamento patelar. 

CARVALHO JUNIOR et al. (2003) compararam dois grupos de 30 ATJ 

primárias, randomizados quanto ao uso ou não do CP, realizadas em pacientes 

portadores de osteoatrose primária ou pós-traumática, nos quais foram utilizadas 

próteses Advantin® (Wrigth, Arlington, TN) com preservação do LCP em todos os 

casos. A liberação do retináculo lateral da patela não foi efetuada em nenhum 

paciente. A avaliação foi realizada com tempo de seguimento médio de 30,7 meses 

no grupo SCP e de 42,2 meses no grupo CCP através do KSS e questionário 

específico para a articulação femoropatelar. Compararam o estado da superfície 

articular da patela no pré-operatório com o desempenho dos pacientes nos quais o 

CP não foi utilizado; compararam, ainda, a espessura óssea remanescente com os 

resultados naqueles casos em que o CP foi implantado. Não observaram correlação 

entre o estado prévio da articulação femoropatelar e o desempenho dos pacientes 

SCP; não houve correlação, também, entre a espessura óssea remanescente sob o 

CP e o desempenho dos pacientes na avaliação funcional. Concluíram que não 

existe diferença estatisticamente significante entre substituir ou não a superfície 

articular da patela na ATJ. 

HANSSEN (2003) em relato sobre substituição ou não da superfície 

posterior da patela na ATJ primária, considerou que pacientes com artrite 

inflamatória ou artrose patelofemoral severa apresentaram resultados funcionais 

superiores com o uso do CP, porém, permanece o questionamento se existe 

vantagem no recapeamento ou não da superfície patelar em joelhos osteoartríticos, 

na ausência de processo degenerativo patelofemoral severo; que a dor na região 

anterior do joelho e outras complicações após a artroplastia decorre mais do 
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desenho da prótese e dos detalhes da técnica cirúrgica do que do uso ou não do 

CP; que há alguma evidência de resultados clínicos que comprovam que a 

preservação patelar em joelhos com osteoartrose deterioram com o tempo. Concluiu 

que no geral, o recapeamento patelar de rotina oferece os mais confiáveis e 

duráveis resultados para todos os pacientes com condições inflamatórias ou não. 

MAYMAN et al. (2003) relataram sobre estudo prospectivo, randomizado, 

duplo cego, envolvendo 100 pacientes com osteoartrose submetidos a ATJ com 

implante AMK® (DePuy, Warsaw, IN), com o objetivo de determinar a eficácia da 

substituição da superfície patelar. 50 pacientes tiveram suas patelas recapeadas e 

outros 50 as tiveram preservadas. Avaliaram 71 pacientes sobreviventes pelo KSS 

em seguimento de 8 a 10 anos. Os resultados não indicaram diferença 

estatisticamente significante entre os dois grupos pelo KSS, entretanto, os 

resultados subjetivos foram melhores e a satisfação geral foi maior no grupo em que 

a patela foi recapeada. Concluíram que a ATJ, com ou sem uso do CP, alivia 

significativamente a dor e melhora a função, no longo prazo. 

MISRA, SMITH, FIDDIAN (2003) analisaram prospectivamente 103 

pacientes submetidos a 105 artroplastias com prótese PFC, com uma abordagem 

seletiva à substituição ou não da superfície articular da patelar, com tempo de 

seguimento de cinco anos.  48 joelhos atenderam aos critérios para recapeamento e 

outros 57 joelhos foram selecionados ao não recapeamento patelar. A avaliação 

pós-operatória foi realizada pelos critérios do HSS, sintomas patelofemorais 

específicos e escala de avaliação subjetiva do paciente. Os resultados das 

artroplastias com abordagem seletiva da patela foram satisfatórios em ambos os 

grupos e na comparação dos valores médios obtidos nenhuma diferença significativa 

foi encontrada. Concluíram que os resultados do recapeamento patelar com 

desenhos modernos de ATJ dependem de seleção cuidadosa de pacientes e de 

técnica cirúrgica meticulosa e que a dor peripatelar após artroplastia provavelmente 

não esteja relacionada ao recapeamento ou não da patela. 

WATERS e BENTLEY (2003) pesquisaram prospectivamente com tempo 

de seguimento médio de 5.3 anos, 474 ATJ primárias e consecutivas realizadas em 

390 pacientes, randomizados para substituição ou preservação da superfície 

articular da patela e quanto a utilização de prótese com ou sem a preservação do 
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LCP, com objetivo de avaliar a dor peripatelar e esclarecer as indicações 

relacionadas ao recapeamento patelar na artroplastia. O implante utilizado foi o 

Press-Fit Condylar (J&J, Raynham, MA) e o diagnóstico de osteoartrose em 403 

joelhos e artrite reumatóide em 71 joelhos. A avaliação foi realizada pelos métodos 

da Sociedade do Joelho e da Associação Ortopédica Britânica através de escores 

para dor peripatelar e de satisfação do paciente. Os resultados indicaram que 

patelas recapeadas estavam associadas com um resultado clínico melhor e que as não 

recapeadas estavam relacionadas à dor peripatelar significativamente maior e a uma 

exigência aumentada por cirurgia adicional. Em conseqüência, passaram a realizar e 

recomendar a substituição patelar nas artroplastias totais, quando for tecnicamente 

possível. 

BOURNE e BURNETT (2004), em metanálise de estudos prospectivos 

sobre ATJ primária com e sem recapeamento patelar, destacaram as dificuldades 

em determinar se o uso do CP é ou não necessário nas ATJ, em função até dos 

resultados conflitantes entre os trabalhos analisados. Paciente, cirurgia e implante 

são fatores importantes, tornando difícil generalizar os resultados de um estudo para 

outro. A dor na região anterior do joelho é multifatorial e está presente em cerca de 

10% dos pacientes quer a superfície articular da patela tenha sido substituída ou 

não. Embora a evidência pareça favorecer o recapeamento patelar, esta questão 

permanece inconclusiva devido a natureza de curto prazo dos estudos disponíveis. 

Não usar o CP pode ser considerado em pacientes jovens, com menos de 60 anos, 

com artrose patelar leve ou inexistente, boa função do mecanismo extensor e, 

principalmente, se for usado componente femoral anatômico à patela. 

FOSTER (2004) realizou revisão sistemática de estudos disponíveis a 

partir de 1966, com o objetivo de determinar as vantagens e desvantagens do uso 

do CP na ATJ para tratamento da osteoartrose, com enfoque à dor na região anterior 

do joelho, taxas de reoperação por problemas patelofemorais e revisão. De 447 

referências disponíveis, nove eram estudos comparativos, prospectivos e 

randomizados. Apenas três desses estudos tinham seguimento mínimo de cinco 

anos. Foram avaliados 235 joelhos (78% de um total de 302 joelhos). Os resultados 

indicaram taxa geral de reoperação por problema patelofemoral de 0.7% no grupo 

com uso do CP e de 11% no grupo sem CP, devido principalmente à necessidade 
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de substituição secundária da superfície articular da patela. Os dados pertinentes à 

dor peripatelar não puderam ser analisados conjuntamente com segurança devido a 

sua heterogeneidade, cuja causa não ficou clara, podendo ser atribuível a vários 

fatores como desenho troclear do componente femoral, alinhamento rotacional do 

implante, pateloplastia realizada ou técnica de substituição. Não houve diferença 

entre os dois grupos em termos de revisão. O estudo não encontrou benefícios de 

médio e longo prazo em deixar a patela sem recapeamento. 

KUBOTA et al. (2004) relataram estudo com 30 pacientes (35 joelhos) 

submetidos a ATJ com uso do componente patelar em todos os casos e implante 

Whiteside Ortholoc II® cimentado, com preservação do LCP. O diagnóstico foi de 

artrose primária em 24 joelhos e artrite reumatóide em seis joelhos. Realizaram 

avaliação clínica e radiográfica pelas diretivas do KSS, com tempo de seguimento 

médio de 66 meses. Observaram elevado percentual (57,14%) de pacientes com dor 

peripatelar de intensidade leve a forte ao subir e descer escada e à marcha, mas os 

resultados foram satisfatórios em 95,29% dos casos (33 ATJ). Complicações 

patelares significativas ocorreram eventualmente (8,57%). Não houve registro de 

nenhum caso de osteonecrose da patela atribuível à liberação lateral rotineira. 

Concluíram que a aplicação do CP nas ATJ apresenta vantagens em relação à sua 

não utilização. 

SHIH et al. (2004) estudaram retrospectivamente 181 pacientes 

submetidos a 227 ATJ primárias sem CP, para tratamento de osteoartrose. A 

prótese utilizada foi a PCA® (Howmedica, Rutherford, NJ) e o objetivo do estudo foi 

de examinar as alterações radiográficas em longo prazo da patela não substituída 

após ATJ e correlacioná-las com os resultados funcionais, identificando fatores de 

risco que conduzissem a alterações anormais da patela. Os pacientes foram 

avaliados pelos critérios do KSS, com tempo de seguimento médio de 8.5 anos. Os 

resultados indicaram que o alinhamento patelar e a articulação patelofemoral 

permaneciam normais em aproximadamente 60% das ATJ sem CP; alterações 

degenerativas progressivas da patela não recapeada, principalmente na faceta 

lateral e a deterioração do alinhamento patelar foram as alterações radiográficas 

anormais mais comuns, encontradas em 30% das patelas, mas que não afetaram 

adversamente os escores funcionais e do joelho. O mau alinhamento patelar pré-
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operatório foi identificado como o único fator de risco que pudesse levar a 

anormalidades patelares e sintomas clínicos pós-operatórios; sugeriram que o 

recapeamento patelar nesses casos, pode beneficiar tais pacientes. 

HAN et al. (2005) avaliaram 80 joelhos com osteoartrose em 53 pacientes 

com o objetivo de determinar o grau de correlação entre a condição da cartilagem 

articular e os sintomas patelofemorais e função nos pacientes submetidos a ATJ. 

Classificaram o estado da cartilagem patelar durante a cirurgia, segundo os critérios 

de Outerbridge. Utilizaram na avaliação o sistema de pontuação preconizado por 

FELLER, BARTLETT E LANG (1996), com escore de 3 a 30 pontos. Os resultados 

evidenciaram que a profundidade e tamanho das lesões tinham uma significativa, 

porém fraca correlação com a dor anterior no joelho, enquanto a localização das 

lesões não possuía associação; não foi encontrada correlação entre o estado da 

cartilagem e os parâmetros funcionais patelofemorais. Concluíram que os sintomas e 

a função patelofemoral não são totalmente determinados pela condição da 

cartilagem patelar, mas também por outros fatores relevantes que precisam ser 

determinados. 

NIZARD et al. (2005) realizaram metanálise de 12 trabalhos randomizados 

e controlados publicados no período de janeiro de 1966 a agosto de 2003, 

comparando substituição e não substituição da superfície articular da patela, com 

tempo de seguimento mais longo de 70.5 meses. Foram incluídos pacientes de 

qualquer idade, submetidos a ATJ com qualquer tipo de prótese, sem considerar a 

etiologia da doença que levou à cirurgia. 1.490 joelhos foram incluídos, sendo 753 

joelhos com preservação da patela e 737 com recapeamento patelar. Dentre os 12 

estudos, seis contemplavam pacientes com osteoartrose, um incluía pacientes com 

artrite reumatóide e cinco envolviam ambos diagnósticos. Os resultados indicaram 

que a patela com superfície articular substituída teve melhor performance e que 

houve risco relativo aumentado para reoperação devido a dor na região anterior do 

joelho quando a patela não foi recapeada. Nenhuma diferença foi observada entre 

os dois grupos quando a função foi avaliada globalmente pelos escores do IKS, HSS 

e satisfação do paciente. Concluíram que os resultados parecem mostrar vantagem 

na substituição da superfície articular da patela na ATJ. Entretanto, formar uma 

conclusão definitiva é difícil devido a muitos fatores como o desenho do 
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componente, a experiência do cirurgião e aspectos técnicos da cirurgia que podem 

influenciar o resultado em um paciente. 

PARVIZI et al. (2005) efetuaram metanálise de 14 artigos que comparavam 

a substituição com a não substituição da superfície articular da patela, selecionados 

dentre 158 experimentos clínicos, randomizados, publicados no período de 1966 a 

2003. O objetivo foi determinar resultados funcionais, com ênfase à satisfação do 

paciente, incidência de dor anterior no joelho, complicações patelares e necessidade 

de cirurgia secundária para recapeamento patelar. As avaliações, nos estudos, 

utilizaram os critérios do HSS e do KSS. Observaram que a incidência de dor na 

região anterior do joelho foi maior em pacientes com patelas não recapeadas 

(30.3%) quando comparados aos com patelas recapeadas (15.5%); a necessidade 

de recapeamento secundário da patela foi de 8.7%. Houve melhora substancial nos 

escores funcionais e alívio da dor após artroplastias do joelho, independentemente 

da patela ser recapeada ou não. Oito dos 14 estudos, perfazendo 73.3% do total da 

população estudada (1.113 joelhos) favoreceram a substituição da superfície 

articular da patela. Não houve diferença na incidência de complicações relacionadas 

à patela em nove dos 14 estudos. Destacaram que o não recapeamento da 

superfície patelar na ATJ primária parece levar à incidência maior de dor anterior no 

joelho, à necessidade de substituição secundária em um entre 10 pacientes e 

possivelmente à menor satisfação em um a cada oito pacientes. Concluíram que a 

metanálise não tornou conclusivo o assunto sobre substituição da superfície articular 

da patela. 

VILLARDI et al. (2005) realizaram 46 ATJ sem substituição da superfície 

articular da patela com prótese LCS® tipo platform e meniscal bearing (DePuy, 

Warsaw, IN) não cimentada, para tratamento da osteoartrose. A opção de não 

recapear a patela foi quando não existia lesão ou degeneração da cartilagem em 

que o osso subcondral estivesse exposto. A avaliação foi realizada pelo protocolo de 

New Jersey, com tempo de seguimento de 65 a 104 meses. Os resultados foram 

considerados excelentes e bons, e 96% dos pacientes classificaram a dor como 

ocasional ou ausente. Consideraram que a opção de recapear ou não a patela não 

influenciou negativamente a pontuação dos casos estudados. 
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OH et. al. (2006) avaliaram em estudo prospectivo e randomizado 111 ATJ 

sem substituição da superfície articular da patela com seguimento médio de 78,2 

meses. O objetivo foi determinar se existe correlação entre o grau de gravidade da 

alteração degenerativa da patela e dor na região anterior do joelho. O implante 

utilizado foi o NexGen® (Zimmer, Warsaw, IN) e o diagnóstico foi de artrose em 98 

joelhos, artrite reumatóide em 10 joelhos e necrose avascular em 3 joelhos. O 

estado degenerativo da cartilagem patelar foi classificado em leve, moderado e 

grave durante a cirurgia. 58 joelhos tinham alterações leves e moderadas, e 53 

tinham grave comprometimento. A avaliação foi realizada através do KSS e de uma 

classificação clínica de dor anterior no joelho. Os resultados demonstraram que 

nenhum dos 111 casos apresentou complicações como fratura, deslocamento, 

subluxação ou ruptura do tendão patelar. Os escores médios do joelho e função no 

pós-operatório foram de 91,1 e 89,6 pontos, respectivamente. Não houve diferença 

estatística significante entre os joelhos com patelas que apresentavam alterações 

degenerativas leves e moderadas e aquelas com alterações graves, tanto no pré 

quanto no pós-operatório. Concluíram que não existe correlação entre a gravidade 

de alterações degenerativas da patela e dor na região anterior do joelho nas 

artroplastias sem o uso do componente patelar; que a substituição patelar de rotina 

não fornece qualquer vantagem. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 
Neste estudo foram analisados 43 pacientes submetidos a 46 artroplastias 

totais de joelhos primárias (três bilaterais), no período de julho de 1997 a junho de 

1999, realizadas no Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), em Curitiba. 

Foram incluídas apenas as operações com diagnóstico de osteoartrose 

primária, sendo excluídas as artroplastias realizadas em pacientes com outras 

doenças como artrite reumatóide, esclerodermia, espondilite ancilosante, gota e 

artropatia hemofílica, para permitir a avaliação de resultados em um grupo mais 

homogêneo e sem doenças sistêmicas (RANAWAT, 1986; ABRAHAM, 1988). 

A prótese utilizada nesses pacientes foi a Search® (Aesculap - Alemanha), 

com preservação do ligamento cruzado posterior. Apesar de outros tipos de próteses 

serem utilizados em nosso serviço, esse modelo foi selecionado para este estudo 

para que não houvesse variações nos resultados relacionados à configuração do 

implante. 

Da série inicial de pacientes que preenchiam os critérios de inclusão no 

trabalho, 11 foram excluídos pelas seguintes razões: seis faleceram e dois 

encontram-se enfermos e não puderam retornar para avaliação; dois foram 

submetidos a operações de revisão em decorrência de infecção profunda em um 

caso e soltura asséptica dos componentes em outro; um indivíduo aguarda por 

revisão em conseqüência de soltura asséptica da prótese. Nos dois últimos casos, a 

soltura era dos componentes femoral e tibial e não tinham relação com a patela. 

Restaram 35 ATJ realizadas em 32 pacientes (três bilaterais), que 

constituem a base deste estudo (apêndice 3). Trata-se, portanto, de uma série 

consecutiva de artroplastias realizadas com um mesmo modelo de prótese, 

submetida à análise para avaliação de resultados. 

As operações foram todas realizadas pelos cirurgiões titulares do grupo, 

utilizando-se via de acesso anterior com artrotomia parapatelar medial. A liberação 

do retináculo lateral foi realizada nos casos de instabilidade lateral da patela 

verificada em testes de flexo-extensão do joelho durante o ato operatório. 
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As cirurgias bilaterais foram efetuadas em ocasiões distintas, com intervalo 

mínimo de dois meses entre elas. 

Foi utilizado garrote pneumático no terço proximal da coxa do membro 

operado com pressão de 350mm Hg, mantido até o final do procedimento operatório. 

O ligamento cruzado posterior (LCP) foi preservado em todos os joelhos da 

série de pacientes sob estudo. 

A não utilização do componente patelar (CP) foi a técnica empregada na 

maioria dos casos, independentemente do grau de artrose femoropatelar. Nos casos 

de artrose grave foi realizada pateloplastia consistindo em ressecção de osteófitos e 

retirada de fragmentos de cartilagem soltos. Não foram realizados perfurações no 

osso subcondral nem procedimentos para promover a dessensibilização da patela. 

Em algumas situações, por opção do cirurgião durante o ato operatório, foi 

utilizado o CP. Estes casos constituem um grupo controle, já que as operações 

foram realizadas na mesma época, com o mesmo tipo de prótese e pela mesma 

equipe de cirurgiões. 

Em todos os casos em que a superfície articular da patela foi substituída, a 

prótese patelar de polietileno foi fixada com cimento metilmetacrilato. 

As incisões foram suturadas por planos, com o joelho em flexão. Foi 

instalado dreno aspirativo, mantido por período de 24 horas após a cirurgia. 

A profilaxia da trombose venosa profunda (TVP) e do tromboembolismo foi 

realizada através de medidas mecânicas, com mobilização passiva em flexo-

extensão do joelho operado já no pós-operatório (PO) imediato. A partir do segundo 

dia de PO, iniciou-se a deambulação com carga parcial e uso de muletas, com 

assistência de fisioterapeuta. Não foram usadas drogas antitrombogênicas. 

A alta hospitalar foi dada em torno do quarto ou quinto dia de PO, desde 

que o paciente apresentasse extensão ativa do joelho e flexão próxima ou acima de 

90º, com a recomendação de retornar para consulta de controle após duas semanas 

de PO e posteriormente com seis semanas, quando era liberado dos suportes para 

marcha. O controle ambulatorial foi programado para três, seis e 12 meses, e a partir 

daí, anualmente. 

Para este trabalho, os pacientes foram convocados e compareceram para 

avaliação clínica e radiográfica. Nenhum paciente deixou de ser examinado. 
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O protocolo de avaliação clínica dos pacientes, aplicado por único 

examinador, foi o sistema padronizado de pontuação do The Hospital for Special 

Surgery – HSS (INSALL, 1986), que fornece resultado global de uma artroplastia a 

partir de informações objetivas e subjetivas. A pontuação máxima possível é de 100 

pontos para um joelho normal, sendo atribuídos 30 para dor, 22 para função, 18 para 

amplitude de movimento, 10 para força muscular, 10 para deformidade em flexão e 

10 para estabilidade. Do total são deduzidos pontos relativos ao uso de suportes 

para marcha, perda de extensão e deformidades em varo ou valgo. O resultado é 

considerado excelente quando é igual ou maior que 85, bom entre 70 e 84, regular 

entre 60 e 69 e mau entre zero e 59 (apêndice 2). 

A avaliação radiográfica foi realizada através de exames dos joelhos nas 

incidências antero-posterior (AP), perfil com flexão de 90º e axial da patela. 

Em análise dos exames radiográficos pré-operatórios, levando-se em conta 

aspectos como pinçamento articular, esclerose subcondral e presença de osteófitos, 

30 joelhos operados sem a utilização do componente patelar (SCP) em 27 pacientes 

foram classificados conforme os graus de comprometimento da cartilagem 

femoropatelar em normal, leve, moderado e grave. Assim, cinco patelas foram 

consideradas levemente comprometidas, 17 classificadas como de 

comprometimento moderado, sete gravemente comprometidas e apenas uma patela 

foi classificada como normal, sendo incluída, para fins estatísticos, no grupo de 

comprometimento leve. Os cinco pacientes restantes, em quem foram efetuadas 

cinco ATJ com a utilização do componente patelar (CCP), constituem o grupo 

controle. 

Do total de 32 pacientes avaliados, quatro (12,5%) são do sexo masculino 

e 28 (87,5%) do feminino. A idade variou de 61 a 88 anos, com média de 75,45 

anos. Para este estudo, a idade foi registrada como aquela correspondente à data 

da avaliação. 

Quanto ao lado, 21 ATJ foram à direita (60%) e 14 à esquerda (40%), 

sendo três bilaterais. O tempo de seguimento pós-operatório mínimo foi de 84 meses 

e máximo de 107 meses, com média de 94,03 meses, demonstrados na tabela 1. 

Dividimos a série de 32 pacientes em quatro grupos, conforme descrito 

abaixo: 
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Grupo I  – Pacientes em quem foram realizadas ATJ e não foi utilizado o 

componente patelar (SCP), sem artrose ou apresentando artrose femoropatelar leve 

(AFPL): n = 6; 

Grupo II  - Pacientes com ATJ SCP, com artrose femoropatelar moderada 

(AFPM): n = 17; 

Grupo III  - Pacientes com ATJ SCP, com artrose femoropatelar grave 

(AFPG): n = 7; e 

Grupo IV  - Pacientes com ATJ, com a utilização do componente patelar 

(CCP): n = 5. 
 

TABELA 1 – ARTROPLASTIAS – EPIDEMIOLOGIA DOS GRUPOS 

GRUPOS 
Grupo I 

SCP-AFPL 

Grupo II 

SCP-AFPM 

Grupo III 

SCP-AFPG 

Grupo IV 

CCP 
TOTAL 

Número de ATJ 6 17 7 5 35 

Sexo Masculino 0 1 2 1 4 

 Feminino 6 16 5 4 31 

Idade Mínima 66 61 67 74 61 

 Máxima 84 88 82 88 88 

 Média 75,00 73,94 76,00 80,40 75,46 

Lado Direito 1 13 4 3 21 

 Esquerdo 5 4 3 2 14 

Tempo Mínimo 86 84 90 95 84 

de Máximo 99 99 99 107 107 

Seguimento  Média 92,00 92,12 94,57 102,20 94,03 

 
O projeto desta pesquisa foi submetido à análise e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do HC-UFPR sob número 1142.181/2005-

11, CAEE 0526.0.208.000-05 (apêndices 4 e 5). 

Foi obtido o termo de consentimento livre e esclarecido, por escrito, dos 

participantes deste estudo (apêndice 1). 

As diretivas para apresentação deste trabalho atendem às recomendações 

contidas nas Normas para apresentação de documentos científicos da Universidade 

Federal do Paraná (2000). 
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3.1 ESTUDO ESTATÍSTICO 

 

A análise estatística com amostra de tamanho n = 35, correspondente às 

ATJ realizadas em 32 pacientes que constituem a base deste estudo, comparou a 

série de artroplastias em que não se aplicou o componente patelar (SCP n = 30) 

com a série em que o componente patelar foi utilizado (CCP n = 5). 

Na avaliação foram comparados, ainda, os grupos de ATJ realizadas em 

pacientes com cartilagem femoropatelar normal e artrose femoropatelar leve (grupo 

I, n = 6), moderada (grupo II, n = 17) e grave (grupo III, n = 7) da série SCP. 

As variáveis quantitativas testadas foram HSS e idade, em todos os 

grupos. 

Para a comparação dos dados, optou-se pela aplicação de testes não 

paramétricos, mais adequados ao tamanho das amostras (SIEGEL,1981). 

Assim, na comparação das séries de ATJ SCP e CCP foi aplicado o teste 

de Mann Whitney e nos grupos I, II e III da série de ATJ SCP aplicou-se o teste de 

Kruskall-Wallis, indicados para duas e três amostras independentes, 

respectivamente. 

A hipótese nula testada é a de que não há diferença significativa entre os 

grupos, contra a hipótese de que existe diferença significativa entre os grupos 

testados. 

Valores de p<0,05 indicam significância estatística, ou seja, a hipótese nula 

é rejeitada, sugerindo diferença entre os grupos. Se p>0,05, não se pode rejeitar a 

hipótese nula, não existindo diferença estatisticamente significativa. 
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4 RESULTADOS 

 
A avaliação clínica da série total de 35 ATJ pelos critérios do HSS 

(INSALL, 1986) apresentou pontuação média de 85,86, com mínimo de 62 e máximo 

de 97 pontos. A dor, quando considerada isoladamente no HSS, obteve escore 

mínimo de 15 e máximo de 30 pontos, com a média de 27,43 pontos para a série 

citada. Os grupos, quando avaliados separadamente, apresentaram pontuação 

média no HSS de 81,67 para o grupo I (26,67 para o item dor), 87,29 para o grupo II 

(dor = 27,94), 84,00 para o grupo III (dor = 25,71) e 88,60 para o grupo IV (dor = 

29,00), conforme demonstrado no gráfico 1. 

 
 
GRÁFICO 1 - RESULTADOS DAS ATJ COM E SEM COMPONENTE PATELAR, DE ACORDO COM 

OS CRITÉRIOS DO THE HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY (HSS) 
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O gráfico acima expressa na coluna maior a pontuação média global por 

grupo. A coluna menor demonstra a média de pontos referentes à dor, sendo 30 

pontos o máximo possível. 
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A avaliação dos 35 joelhos operados, usando como referência a escala de 

pontuação do HSS, resultou em 22 joelhos classificados como excelentes (62,86%), 

12 como bons (34,28%) e um como regular (2,86%). Nenhum caso da série foi 

classificado como mau. Portanto, os resultados foram satisfatórios em 97,14% (34 

ATJ) e insatisfatórios em 2,86% (uma ATJ), conforme demonstram os gráficos 2 e 3. 

 
 

GRÁFICO 2 – CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATJ PELO HSS 
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GRÁFICO 3 – ANÁLISE PERCENTUAL DOS RESULTADOS DE 35 ATJ PELO HSS 
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Analisando o caso de um joelho do grupo III - AFPG da série de ATJ SCP - 

classificado como mau resultado e apresentando escore global de 62 pontos, dos 

quais, 15 atribuídos ao quesito dor, notou-se que se tratava de paciente com 

categoria tipo C, ou seja, aquele com múltiplas articulações artríticas e outros 

problemas do ponto de vista clínico, não relacionados à artroplastia  a que fora 

submetido, mas capazes de influenciar na avaliação e resultados (INSALL 1989). 

A avaliação radiográfica da articulação femoropatelar na incidência axial da 

patela não revelou achados significativos de deslocamento, inclinação ou 

subluxação patelar nos grupos. Entretanto, foi observado que na maioria das 

artroplastias SCP houve diminuição do espaço correspondente à articulação 

femoropatelar, evidenciando contato ósseo com a superfície metálica da prótese e 

até esclerose do osso patelar subcondral (Fig. 1-C, D, E, F). Em alguns casos, foi 

constatado ausência do espaço femoropatelar com remodelação adaptativa da 

patela à tróclea protética e presença de osteófitos (Fig. 2-C, D, E, F). Todos esses 

achados radiográficos não se refletiram negativamente nos resultados clínicos dos 

pacientes SCP como se pode observar no escore pós-operatório médio global de 

85,40 pontos e de 27,17 pontos relativos à dor pelo HSS para esse grupo. 
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FIGURA 1 - ATJ SEM COMPONENTE PATELAR EM PACIENTE COM 82 ANOS. HSS COM 96 
PONTOS (DOR = 30 PONTOS). RADIOGRAFIAS DA PATELA EM PERFIL (A) E AXIAL 
(B) NO PRÉ-OPERATÓRIO, MOSTRANDO ARTROSE FEMOROPATELAR. 
EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA COM 29 MESES (C, D) E COM 94 MESES (E, F). 
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FIGURA 2 - ATJ SEM COMPONENTE PATELAR EM PACIENTE COM 81 ANOS. HSS COM 87 
PONTOS (DOR = 25 PONTOS). RADIOGRAFIAS DA PATELA EM PERFIL (A) E AXIAL 
(B) NO PRÉ-OPERATÓRIO, MOSTRANDO ARTROSE FEMOROPATELAR. 
EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA COM 26 MESES (C, D) E COM 92 MESES (E, F). 
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Na última avaliação radiográfica pós-operatória constatamos que um 

paciente com ATJ da série CCP (grupo IV), sexo masculino, 80 anos, com tempo de 

seguimento de 107 meses, apresentou fratura do bordo lateral da patela (Fig. 3-B), 

sem correlação com trauma. Contudo, a avaliação clínica expressa pelo HSS foi 

excelente, traduzida pelo escore de 89 pontos, com 30 para o item dor, ou seja, o 

paciente encontrava-se assintomático. Não houve soltura do componente patelar. 

 

FIGURA 3 - ATJ COM COMPONENTE PATELAR EM PACIENTE COM 80 ANOS. RADIOGRAFIAS 
DA PATELA EM AXIAL NO PÓS-OPERATÓRIO (A) COM 49 MESES, SEM FRATURA E  
(B) COM 107 MESES, EVIDENCIANDO FRATURA PATELAR.  
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Em outro caso, na série de artroplastias CCP (grupo IV), paciente do sexo 

feminino com 88 anos, tempo de seguimento de 106 meses, foram evidenciados 

sinais radiográficos de absorção óssea e soltura do componente patelar cimentado 

(Fig. 4-B). O escore clínico pelo HSS resultou em 83 pontos, com 25 pontos para 

dor. Não houve queixas específicas relacionadas à patela. 

 

FIGURA 4 - ATJ COM COMPONENTE PATELAR EM PACIENTE COM 88 ANOS. RADIOGRAFIAS 
DA PATELA EM PERFIL NO PÓS-OPERATÓRIO (A) NO 4º PO, COM O IMPLANTE 
FIXADO À PATELA  E (B) COM 106 MESES MOSTRANDO ABSORÇÃO ÓSSEA E 
SOLTURA DO COMPONENTE PATELAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No grupo de cinco artroplastias CCP verificou-se alterações do ponto de 

vista radiográfico em duas patelas. Contrariamente, não foram observadas 

complicações como fraturas, necrose avascular, ruptura de tendão do quadríceps ou 

ligamento patelar nos pacientes com ATJ SCP, no seguimento estudado. 
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4.1 ESTUDO ESTATÍSTICO 

4.1.1  Características das amostras 
 
A distribuição das medidas descritivas das variáveis HSS e idade das 

séries de ATJ SCP e das ATJ CCP é demonstrada nas tabelas 2 e 3, 

respectivamente. 

 
 

TABELA 2  - ESTATISTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS 
REFERENTES ÀS ARTROPLASTIAS SEM O COMPONENTE PATELAR 

 ARTROPLASTIAS SCP  

 n = 30  

MEDIDAS HSS IDADE 

Média 85,40 74,63 

Mediana 87 74,5 
Mínimo 62 61 
Máximo 97 88 
Variância 75,14 46,93 

Desvio Padrão 8,67 6,85 

 

 
 
 

TABELA 3  - ESTATISTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS 
REFERENTES ÀS ARTROPLASTIAS COM COMPONENTE PATELAR 

 ARTROPLASTIAS CCP  

 n = 5  

MEDIDAS HSS IDADE 

Média 88,60 80,40 
Mediana 89 80 
Mínimo 83 74 
Máximo 94 88 
Variância 18,3 32,8 

Desvio Padrão 4,28 5,73 
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 As estatísticas descritivas das variáveis quantitativas (HSS e idade) 

correspondentes ao total de 35 ATJ e aos quatro grupos (I, II, III e IV), em que as 

artroplastias foram divididas, estão demonstradas na tabela 4. 

 
TABELA 4 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS ARTROPLASTIAS POR GRUPOS E VARIÁVEIS 

VARIÁVEIS  
Grupo I 

SCP-AFPL 
Grupo II 

SCP-AFPM 
Grupo III 

SCP-AFPG 
Grupo IV 

CCP TOTAL 

 

Tamanho 
da 
amostra 

6 17 7 5 35 

       
HSS Mínimo 75 71 62 83 62 
  Máximo 92 97 96 94 97 
  Média 81,67 87,29 84,00 88,60 85,86 
       
Idade Mínimo 66 61 67 74 61 
  Máximo 84 88 82 88 88 
  Média 75,00 73,94 76,00 80,40 75,46 
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4.1.2 Resultados dos testes estatísticos 

 
A hipótese nula testada é a de que não há diferença significativa entre os 

grupos, contra a hipótese de que existe diferença significativa entre os grupos para 

as variáveis em estudo. Se o valor de p < 0,05 a hipótese nula é rejeitada, sugerindo 

diferença entre os grupos. 

Na comparação das séries de ATJ SCP e CCP, foi aplicado o teste não 

paramétrico de Mann Whitney, cujos resultados estão expressos nos valores-p 

constantes da tabela 5. 

 
TABELA 5 - ANÁLISE ESTATÍSTICA COMPARATIVA DAS ATJ SCP E CCP 

 ARTROPLASTIAS  
SCP CCP VARIÁVEIS 

n = 30 n = 5 
VALOR DE p 

 Média +- d.p. Média +- d.p.  

HSS 85,40+-8,67 88,60+-4,28 0,620621 

Idade  74,63+-6,85 80,40+-5,73 0,085064 

 

 

Considerando que os valores-p obtidos para as variáveis HSS e Idade são 

> 0,05, conclui-se que não existe diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos, nessas variáveis. 

 



 

 

37 

Na comparação das ATJ entre os grupos I SCP-AFPL, II SCP-AFPM e III 

SCP-AFPG, foi aplicado para todas as variáveis do estudo o teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis, que é equivalente ao teste paramétrico da ANOVA clássica a um 

fator. 

Os resultados estão expressos nos valores-p obtidos, constantes da tabela 

6. 

 

TABELA 6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA COMPARATIVA DAS ATJ SCP - GRUPOS I, II, III 

GRUPO I 
SCP-AFPL 

GRUPO II 
SCP-AFPM 

GRUPO III 
SCP-AFPG VARIÁVEIS 

n = 6 n = 17 n = 7 

VALOR DE p 

 Média +- d.p. Média +- d.p. Média +- d.p.  

HSS 81,67+-7,81 87,29+-7,61 84,00+-11,46 0,691 

Idade 75,00+-7,1 73,94+-7,51 76,00+-5,54 0,802 

 

 

Os valores-p obtidos são > 0,05 conforme demonstrado na tabela acima, 

inferindo-se que não existe diferença estatisticamente significativa entre os três 

grupos, em nenhuma das variáveis estudadas. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A artroplastia total do joelho é um dos mais efetivos procedimentos 

cirúrgicos no tratamento da osteoartrose (MAYMAN et al., 2003; KUBOTA et al., 

2004; PARVIZI et al., 2005). 

Entretanto, a utilização ou não do componente patelar na ATJ primária no 

tratamento da osteoartrose degenerativa permanece controversa. O assunto é 

discutido em diversos trabalhos, com alguns autores propondo o seu uso sistemático 

(RANAWAT, 1986; BADHE, DEWNANY e LIVESLEY, 2001; HANSSEN, 2003; 

WATERS e BENTLEY, 2003; KUBOTA et. al., 2004), outros relatando que a 

substituição da superfície articular da patela é desnecessária (ABRAHAM et al., 

1988; TURQUETO et al., 1994; FELLER, BARLETT e LANG, 1996; ARNOLD et al., 

1998; CARVALHO JUNIOR et al., 2000; OGON et al., 2002; BARRACK, 2003; OH 

et. al., 2006), enquanto outros sustentam que deveria ser realizada seletivamente 

(ENIS et al., 1990; PICETTI, McGANN e WELCH, 1990;  LEVITSKY et al.,1993). 

Complicações patelofemorais sucedendo a artroplastia total do joelho têm 

sido associadas ao uso do componente patelar em alguns estudos. Estas complicações 

incluem fratura e subluxação da patela, desgaste ou soltura do componente patelar e 

ruptura do mecanismo extensor, podendo ensejar repetidas cirurgias para correção. 

Além disso, menos opções de tratamento estão disponíveis para pacientes que 

passaram por substituição da superfície patelar (RANAWAT, 1986; KEBLISH, VARMA, 

GREENWALD, 1994; BARRACK et al., 1997, 2003; ARNOLD et al., 1998; 

CARVALHO JUNIOR et al., 2000; KULKARNI et al., 2000; OGON et al., 2002; 

BARRACK, 2003; WATERS e BENTLEY, 2003). 

Existem inquestionáveis vantagens em não substituir a superfície articular 

da patela, como preservação do estoque ósseo, menor custo, menos tempo 

cirúrgico, menos sangramento, menores riscos de complicações e mais opções 

disponíveis se surgirem problemas (BARRACK, 2003). Por outro lado, a ocorrência 

de dor peripatelar tem sido relatada por diversos autores quando a patela não tem a 

sua superfície articular substituída e seria causa de insucesso na artroplastia e 

conseqüente necessidade de reoperação (SOUDRY et al., 1986; RANAWAT, 1986; 

BOYD et al., 1993; BARRACK et al., 1997; 2003; MAYMAN, 2003; WATERS e 
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BENTLEY, 2003). Nestes casos, a colocação do componente patelar não resulta em 

alívio completo da dor, o que pode ser frustrante tanto para o paciente como para o 

cirurgião (KULKARNI et al., 2000). Ademais, existem relatos de que a sua etiologia 

exata permanece indefinida ou que seja multifatorial, com probabilidade 

aproximadamente igual para que apareça no pós-operatório, independentemente da 

superfície patelar ser substituída ou não (BOYD et al., 1993; BARRACK et al., 1997; 

2003; BOURNE e BURNETT, 2004). Parece claro, portanto, que a dor na região 

anterior do joelho permanece como um problema clínico importante após uma ATJ 

primária (BARRACK et al., 2001; 2003; BOURNE e BURNETT, 2004). 

 A substituição seletiva da superfície articular da patela tem sido sugerida 

como forma de diminuir as complicações após ATJ e consiste principalmente no 

implante do CP quando houver doença degenerativa femoropatelar, dor peripatelar 

pré-operatória, peso do paciente superior a 60 kg  e altura maior que 160 cm, e a 

sua não utilização quando a cartilagem patelar estiver preservada, dentre outros 

critérios como espessura e tamanho da patela (PICETTI, McGANN e WELCH, 1990; 

ENIS et al., 1990; MISRA, SMITH, FIDDIAN, 2003). A propósito, FOSTER (2004) 

considerou que essas recomendações estão abertas à interpretação e não foram 

validadas. BARRACK et al. (1997; 2001) relataram que essas diretivas deixariam 

poucos pacientes com uma patela sem substituição; os seus resultados de 118 ATJ 

em avaliações de curto e longo prazo, confirmaram que apenas uma pequena 

porcentagem dos pacientes terá dor peripatelar após substituição ou preservação da 

superfície patelar e não encontraram evidências de que os indicadores propostos 

para a substituição seletiva devam ser considerados na decisão de recapear ou não 

a patela. Efetivamente, essas variáveis não prevêem com acurácia a possibilidade 

de dor na região anterior do joelho após ATJ bem sucedida (BOYD et al., 1993; 

BARRACK et al., 2001; PARVIZI et al., 2005). 

Este estudo contribui com o aspecto de divisão dos pacientes por grupos 

de acordo com o grau de artrose femoropatelar e, neste ponto, encontramos poucos 

trabalhos publicados que tenham feito análises nesse sentido (SOUDRY et al., 1986; 

PICETTI, McGANN e WELCH, 1990; TURQUETO et al., 1994; FELLER, BARTLETT 

e LANG, 1996; BARRACK et al., 1997; CARVALHO JUNIOR et al., 2003; HAN et al., 

2005; OH et. al., 2006). A maioria das publicações recomenda que apenas se 
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preserve a superfície articular da patela em caso da cartilagem articular apresentar 

aspecto normal ou com alterações degenerativas leves (SOUDRY et al., 1986; 

LEVITSKY et al., 1993; BOYD et al., 1993; VILARDI et al., 2005). Nossos resultados, 

em avaliação pós-operatória de médio prazo, não confirmam essa impressão de 

outros autores. 

SOUDRY et al. (1986) observaram em série de ATJ primárias sem a 

utilização do CP, com grupo misto de diagnóstico e diversos graus de 

comprometimento da cartilagem patelar, índices de 89% de bons e excelentes 

resultados e concluíram pela inexistência de correlação entre o grau de artrose 

femoropatelar e a pontuação total. Entretanto, observaram habilidade diminuída para 

subir escadas em alguns pacientes, que evitavam essa atividade quando possível 

por apresentarem alguma dor femoropatelar. Por essa razão, recomendaram a não 

substituição da superfície articular da patela apenas em pacientes com cartilagem 

patelar relativamente normal e em jovens ativos ou obesos, considerados de alto 

risco para fratura patelar. 

ENIS et al. (1990) relataram sobre estudo comparativo de ATJ bilaterais 

com e sem a utilização do CP, diagnóstico predominante de osteoartrose e 

considerando apenas pacientes com doença femoropatelar avançada. Mais de 50% 

dos pacientes foram incapazes de indicar qual o lado melhor. Para os que 

identificaram um joelho melhor, indicaram o lado no qual o componente patelar havia 

sido utilizado. Sugeriram que o grau de comprometimento da cartilagem associado 

ao quadro clínico pré-operatório, deveriam nortear o tipo de tratamento. 

WATERS e BENTLEY (2003) estudaram prospectivamente série de 474 

ATJ primárias e consecutivas realizadas em 390 pacientes, randomizados para 

substituição ou preservação da superfície articular da patela e observaram que 

patelas recapeadas estavam associadas com um resultado clínico melhor, e que as não 

recapeadas estavam relacionadas com dor anterior no joelho significativamente maior e 

uma exigência aumentada por cirurgia adicional. Em função desses resultados, 

passaram a realizar e recomendar a substituição da superfície patelar nas 

artroplastias totais, quando tecnicamente possível. 

OH et. al. (2006), em estudo prospectivo e randomizado de 111 ATJ sem 

substituição da superfície articular da patela, pesquisaram e não encontraram 
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correlação entre a gravidade de alterações degenerativas da patela e dor na região 

anterior do joelho nas artroplastias sem substituição da superfície patelar. Relataram 

que o recapeamento patelar de rotina não fornece qualquer vantagem e que, de fato, 

leva a mais complicações do que o não recapeamento, e que a articulação 

patelofemoral na artroplastia pode funcionar sem qualquer substituição da superfície 

patelar. 

BOURNE e BURNETT (2004), PARVIZI et al. (2005) e NIZARD et al. 

(2005) relataram em metanálises de estudos que compararam a substituição com a 

não substituição da superfície articular da patela nas ATJ que as evidências 

pareceram favorecer a substituição da superfície patelar, mas ressaltaram as 

dificuldade das análises em função até dos resultados conflitantes entre os trabalhos 

e devido à heterogeneidade dos dados, de modo que as metanálises não tornaram 

conclusivo o assunto sobre substituir ou não a superfície patelar. 

No presente estudo, a avaliação clínica dos pacientes, com tempo de 

seguimento em médio prazo, mostrou que não houve diferença nos resultados entre 

o grupo controle no qual foi utilizado o componente patelar e os pacientes que 

tiveram a superfície articular da patela preservada, mesmo naqueles em que existia 

artrose femoropatelar avançada. Estes resultados são análogos ao trabalho 

retrospectivo de série com 46 ATJ em avaliação de curto prazo desses pacientes, 

publicados por BARBOSA, PACHECO, ALENCAR (2003) e similares aos resultados 

de outras publicações que consideraram os mesmos critérios (SOUDRY et al., 1986; 

FELLER, BARLETT e LANG, 1996; BARRACK et al., 1997; 2001; CARVALHO 

JUNIOR et al., 2003; OH et. al., 2006). 

Em estudo comparativo de ATJ em que apenas as patelas com 

comprometimento articular grave foram recapeadas e as com alterações discretas 

foram preservadas, TURQUETO et al. (1994) relataram resultados clínicos idênticos 

e concluíram que não justifica realizar a substituição da superfície patelar de rotina. 

Já em série de ATJ sem o uso do componente patelar, (PICETTI, McGANN e 

WELCH, 1990) encontraram forte associação entre sintomas femoropatelares pré-

operatórios, superfície patelar classe IV e dor peripatelar no pós-operatório, e 

sugeriram o recapeamento patelar seletivo. 
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Neste estudo, em avaliação radiográfica da articulação femoropatelar dos 

pacientes em que a superfície articular da patela foi substituída, notou-se um caso 

de fratura do bordo lateral da patela, sem soltura do CP. Em outro caso, foram 

observados sinais de absorção óssea e soltura do componente patelar, o que 

poderá ensejar cirurgia de revisão. Contudo, os dois pacientes estavam 

assintomáticos e apresentaram excelentes resultados clínicos pelo HSS. A 

propósito, OGON et al. (2002) relataram que complicações mais severas como 

fratura e soltura do CP, parecem ser problemas maiores em longo prazo, indicando a 

necessidade de não substituir a superfície articular da patela; SOUDRY et al. (1986) 

publicaram que complicação como fratura patelar freqüentemente é assintomática; 

BARRACK (2003) considerou que fratura de patela é incomum, mas é uma 

devastadora complicação após ATJ; os resultados obtidos por ABRAHAM et al. 

(1988) em análise comparativa, indicaram que complicações como fratura patelar, 

necrose avascular e soltura do CP são infreqüentes e de importância clínica limitada; 

RANAWAT et al. (1993), em estudo de ATJ com CP, relataram o caso de um 

paciente com sinais radiográficos de soltura patelar por 10 anos, assintomático e 

funcionalmente bem. Já os procedimentos de revisão para tratar complicações 

relacionadas à substituição da superfície patelar, são mais difíceis de tratamento do 

que a dor residual na região anterior do joelho, algumas vezes associada ao não 

recapeamento da superfície patelar (BOYD et al., 1993; MAYMAN et al., 2003). 

No grupo controle de cinco artroplastias CCP, foram observadas alterações 

do ponto de vista radiográfico em duas patelas. Contrariamente, não foram 

registradas complicações como fraturas, necrose avascular, ruptura de tendão do 

quadríceps ou ligamento patelar nos pacientes com ATJ SCP, no seguimento 

estudado. Esses resultados, quando comparados, sugerem que o recapeamento da 

superfície patelar pode levar a mais complicações do que o não recapeamento e que 

a articulação femoropatelar na artroplastia pode funcionar sem o uso do componente 

patelar, conforme publicações de BARRACK (2003) e OH et. al. (2006). 

Outro achado interessante neste trabalho foi que na maioria das 

artroplastias SCP houve diminuição do espaço correspondente à articulação 

femoropatelar, evidenciando contato ósseo com a superfície metálica da prótese e 

até esclerose do osso patelar subcondral (Fig. 1-C, D, E, F). Em alguns casos, foram 
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observados ausência do espaço femoropatelar com remodelação adaptativa da 

patela à tróclea protética e presença de osteófitos (Fig. 2-C, D, E, F). Entretanto, 

esses achados radiográficos não se refletiram negativamente nos resultados clínicos 

dos pacientes SCP, considerados excelentes pelo HSS, para esse grupo. 

Estes resultados se assemelham aos relatados por SHIH et al. (2004) em 

estudo retrospectivo com seguimento de 8.5 anos de 235 ATJ sem o uso do 

componente patelar, onde observaram perda gradual da espessura da cartilagem da 

articulação femoropatelar, formação de osteófitos e deterioração do alinhamento 

patelar como as alterações radiográficas mais comuns. Os escores funcionais não 

foram adversamente afetados pelas anormalidades radiográficas. Contudo, alguns 

pacientes apresentaram dor suave na região anterior do joelho como o sintoma 

mencionado com mais freqüência. Já SOUDRY et al. (1986) observaram em seus 

resultados que em 35% dos casos o espaço femoropatelar estava preservado em 

seguimento de cinco a oito anos, refletindo a preservação da cartilagem, e nos 

demais casos ocorreu diminuição progressiva desse espaço indicando deterioração, 

entretanto não encontraram correlação entre dor, pontuação total e os graus de 

comprometimento da cartilagem patelar. 

Da mesma forma, ARNOLD et al. (1998) notaram que em artroplastias 

primárias sem o uso do CP, em seguimento de sete anos, houve remodelação óssea 

da patela que se amoldou com precisão ao desenho da prótese femoral, como 

adaptação de sua estrutura córtico-esponjosa. O estado da cartilagem patelar 

observada durante a ATJ não influenciou nos resultados. Não tiveram nenhuma 

complicação como necrose, fratura ou luxação da patela e dor na face anterior do 

joelho. KEBLISH, VARMA, GREENWALD (1994) em estudo comparativo com 

seguimento médio de 5.24 anos, constataram em revisão de uma ATJ sem o uso do 

CP que a superfície articular da patela se mostrava remodelada e coberta com 

fibrocartilagem, e o seu escore na avaliação foi de 95 pontos. 

É possível que a seleção cuidadosa de pacientes, a técnica cirúrgica 

meticulosa e prótese com desenho anatômico na relação femoropatelar, mais do que 

a substituição ou não da patela, sejam relevantes no resultado da artroplastia, 

conforme relataram KULKARNI et al., 2000; CARVALHO JUNIOR et al., 2003; 

BARRACK, 2001; 2003; MISRA, SMITH, FIDDIAN, 2003; HANSSEN, 2003. 
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Se os resultados clínicos da artroplastia total do joelho com ou sem a 

utilização do componente patelar no tratamento da gonartrose primária são 

semelhantes, mesmo nos casos de artrose femoropatelar grave, a preservação da 

superfície articular da patela é uma opção recomendável, inclusive por apresentar 

menor morbidade, menor custo e menos tempo de cirurgia. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que não existe 

diferença significante no resultado da artroplastia total do joelho quanto à utilização 

ou não do componente patelar, independentemente do grau de artrose 

femoropatelar pré-operatório. Esta conclusão se aplica ao modelo de prótese 

Search® (Aesculap - Alemanha) e ao tempo de seguimento estudado. 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: “Importância da artrose femoropatelar em pacientes 

submetidos a artroplastia total do joelho sem a substituição 

da patela, seguimento de sete anos”. 

Investigador:  Dr. Raimundo Eri de Araujo Barbosa 

 Médico CRM-PR 18.168 

 Ortopedista e Traumatologista TEOT 6343. 

 Telefones: (41) 9121-6000 ou (96) 9971-2174 

Local da Pesquisa:  Hospital de Clínicas da UFPR. 

Endereço e telefone:  Rua General Carneiro, 161, anexo B, térreo. 

 Ambulatório de Ortopedia e Traumatologia 

 Grupo do Quadril e Joelho. 

 

PROPÓSITO DA INFORMAÇÃO AO PACIENTE E DOCUMENTO DE 

CONSENTIMENTO 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, coordenada 

por um profissional de saúde agora denominado pesquisador. Para poder participar, 

é necessário que você leia este documento com atenção. Ele pode conter palavras 

que você não entende. Por favor, peça aos responsáveis pelo estudo para explicar 

qualquer palavra ou procedimento que você não entenda claramente. 

O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a 

pesquisa e, se assinado, dará a sua permissão para participar no estudo. O 

documento descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais riscos ou 

desconfortos caso queira participar. Você só deve participar do estudo se você quiser. 

Você pode se recusar a participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento. 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo é avaliar clínica e radiologicamente os pacientes 

que foram submetidos a artroplastia total do joelho, a médio e longo prazo. 
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PROPÓSITO DO ESTUDO 

Os pacientes operados serão avaliados considerando o grau de 

comprometimento (artrose) apresentado no pré-operatório e as suas condições 

clínicas atuais, com enfoque à articulação femoropatelar. 

SELEÇÃO 

Participam deste estudo os pacientes operados no Hospital de Clínicas da 

UFPR, período de janeiro de 1996 a outubro de 1999, que apresentavam como 

diagnóstico osteoartrose primária, sendo excluídos os portadores de osteoartrose 

secundária. 

PROCEDIMENTOS 

Os pacientes serão submetidos a avaliação clínica  no Ambulatório do 

Hospital de Clínicas da UFPR – Grupo de Patologia do Quadril e Joelho do Serviço 

de Ortopedia e Traumatologia, em consulta médica pré-agendada, quando será 

aplicado um protocolo – questionário onde é atribuído pontuação aos itens avaliados 

- denominado HSS (The Hospital for Special Surgery) do Hospital para Cirurgia 

Especial de Nova Iorque, EUA, utilizado internacionalmente para avaliar pacientes 

submetidos a reconstrução artroplástica do joelho. 

Os pacientes serão avaliados radiograficamente através de exames dos 

joelhos nas incidências antero-posterior, perfil e axial da patela. 

O estudo traz como benefício imediato ao paciente o controle, pela equipe 

médica, de suas condições atuais de saúde e em particular, da articulação operada, 

condição importante e indispensável nesse tipo de procedimento cirúrgico 

(artroplastia total do joelho). 

Os procedimentos a que os pacientes serão submetidos nesta pesquisa 

são desprovidos de riscos e desconfortos. 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA  

Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. Você pode decidir não 

participar no estudo. Uma vez que você decidiu participar do estudo, você pode 

retirar seu consentimento e participação a qualquer momento. Se você decidir não 

continuar no estudo e retirar sua participação, você não será punido ou perderá 

qualquer benefício ao qual você tem direito. 
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CUSTOS 

Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos 

no estudo. 

PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO  

Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua 

participação neste estudo. 

PERMISSÃO PARA REVISÃO DE REGISTROS, CONFIDENCIALID ADE E 

ACESSO AOS REGISTROS 

O Investigador responsável pelo estudo e equipe irá coletar informações 

sobre você. Em todos esses registros um código substituirá seu nome. Todos os 

dados coletados serão mantidos de forma confidencial. Os dados coletados serão 

usados para a avaliação do estudo, membros das Autoridades de Saúde ou do 

Comitê de Ética, podem revisar os dados fornecidos. Os dados também podem ser 

usados em publicações científicas sobre o assunto pesquisado. Porém, sua 

identidade não será revelada em qualquer circunstância. 

Você tem direito de acesso aos seus dados. Você pode discutir esta 

questão mais adiante com seu médico do estudo. 

CONTATO PARA PERGUNTAS  

Se você ou seus parentes tiver (em) alguma dúvida com relação ao estudo, 

direitos do paciente ou no caso de danos relacionados ao estudo, você deve 

contatar o Investigador do estudo Dr. Raimundo Eri de Araujo Barbosa ou sua 

equipe, pelos telefones (041) 9121-6000 ou (096) 9971-2174. 

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente participante de 

pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

(CEP) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, pelo telefone: 

3360-1896. 

O CEP é constituído de um grupo de indivíduos com conhecimentos 

científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do 

estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE:  

Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os 

detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou 

recusar e que eu posso interromper minha participação a qualquer momento sem 

dar uma razão. 

Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o 

propósito acima descrito. 

Eu entendi a informação apresentada neste termo de consentimento. Eu 

tive oportunidade para fazer perguntas e todas foram respondidas. 

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de 

Consentimento Informado. 

 
 
______________________________ 
Nome do paciente 
 

___________________ 
Assinatura 

__/__/___ 
Data 

 
 
______________________________ 
Nome do responsável 
(Se menor ou incapacitado) 

 
 
___________________ 
Assinatura 

 
 
__/__/___ 
Data 

 
 
______________________________ 
Dr. Raimundo Eri de Araújo Barbosa 
Nome do Investigador 
(Pessoa que tomou o TCLE) 

___________________ 
Assinatura 

__/__/___ 
Data 
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APÊNDICE 2 

ESCALA DE PONTUAÇÃO DO HSS – HOSPITAL PARA CIRURGIA  ESPECIAL 

Nome:    Reg.  
Data(s) da(s) cirurgia(s): ____/____/____ ____/____/____ 

Data da avaliação:             

Lado D E D E D E 

DOR (30 pontos)             
A) Durante a marcha: a) nenhuma 15             
                  b) leve 10             
                  c) moderada 5             
                  d) acentuada 0             

B) Em repouso: a) nenhuma 15             
                  b) leve 10             
                  c) moderada 5             
                  d) acentuada 0             
              

FUNÇÃO (22 pontos)             
 a) Marcha e em pé ilimitadas 12             
 b) Marcha por 5-10 quadras, em pé >30’ 10             
 c) Marcha por 1-5 quadras, em pé 15-30’ 8             
 d) Marcha por menos de uma quadra 4             
 e) Marcha impossível 0             
 f)  Subir e descer escadas normal 5             
 g) Subir e descer escadas com apoio 2             
 h) Transferência normal (sair de cadeira) 5             
 i)  Transferência com apoio 2             
             

ARCO DE MOVIMENTO (18 pontos)             
 Cada 8° = 1 ponto               máximo =  18             
             

FORÇA MUSCULAR (10 pontos)             
 a) não vence quadríceps 10             
 b) vence quadríceps 8             
 c) arco completo 4             
 d) arco incompleto 0             
              

DEFORMIDADE EM FLEXÃO (10 pontos)             
 a) ausente 10             
 b) 5 a 10º 8             
 c) 10 a 20º 5             
 d) superior a 20º 0             

              

INSTABILIDADE (10 pontos)             
 a) ausente 10             
 b) leve (0 a 5º) 8             
 c) moderada (6 a 15º) 5             
 d) grave (superior a 15º) 0             
              

TOTAL             

SUBTRAÇÕES             
 a) Uma bengala 1             
 b) Uma muleta 2             
 c) Duas muletas 3             
 d) Perda de extensão (ativa)    5º   = 2             
 e) Perda de extensão (ativa)  10º   = 3             
 f)  Perda de extensão (ativa}  15º   = 5             
 g) Deformidades varo/valgo     5º   =   1             
              

TOTAL SUBTRAÇÕES             

NÚMERO DE PONTOS             
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APÊNDICE 3 
 
TABELA 7 - PACIENTES SUBMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. DISTRIBUIÇÃO 

SEGUNDO INICIAIS, SEXO, IDADE, PATOLOGIA, GRAU DE OSTEOARTROSE, DATA 
DA OPERAÇÃO, LADO, COMPONENTE PATELAR, SEGUIMENTO, PONTUAÇÃO 
HSS-DOR, PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PELO HSS. 

 
                          

Caso Iniciais  Sexo Idade Patologia  
Grau 
OA Data Lado  CP Seguim.  Pontuação  Pontuação  Classificação  

   (anos)   Pre-Op Operação   (meses) HSS Dor HSS  
                          

             

1 AAR M 67 OA G 02/04/1998 E S 97 30 93 Excelente 

2 DA   F 81 OA G 22/10/1998 E S 92 25 87 Excelente 

3 JAA M 77 OA G 02/07/1998 D S 95 20 79 Bom 

4 LRS F 78 OA G 16/03/1998 E S 99 15 62 Regular 

5 OPCA F 77 OA G 03/12/1998 D S 90 30 90 Excelente 

6 SR F 82 OA G 13/08/1998 D S 94 30 96 Excelente 

7 ZB F 70 OA G 30/07/1998 D S 95 30 81 Bom 

8 BGM F 66 OA L 19/11/1998 E S 90 30 91 Excelente 

9 FFP F 83 OA L 09/07/1998 E S 95 25 76 Bom 

10 FCN F 71 OA N 24/09/1998 E S 92 25 75 Bom 

11 LCG F 74 OA L 05/11/1998 E S 90 30 92 Excelente 

12 MCC F 72 OA L 12/03/1998 D S 99 25 76 Bom 

13 MMP F 84 OA L 12/04/1999 E S 86 25 80 Bom 

14 AMSS F 71 OA M 01/03/1999 E S 87 25 79 Bom 

15 ACS F 66 OA M 19/11/1998 D S 91 30 92 Excelente 

16 AGS F 68 OA M 05/04/1999 D S 85 20 71 Bom 

17 AGC F 75 OA M 10/08/1998 D S 94 30 85 Excelente 

18 BMS F 64 OA M 28/01/1999 D S 88 30 93 Excelente 

19 CCHP F 80 OA M 15/06/1998 D S 95 30 87 Excelente 

20 DKA F 88 OA M 10/12/1998 D S 90 30 87 Excelente 

21 DKA F 88 OA M 24/06/1999 E S 84 30 84 Bom 

22 DMB F 73 OA M 16/07/1998 D S 94 30 97 Excelente 

23 ES   M 71 OA M 17/12/1998 E S 89 25 91 Excelente 

24 IP F 78 OA M 26/02/1998 D S 99 30 95 Excelente 

25 LCG F 74 OA M 16/04/1998 D S 97 25 83 Bom 

26 MGP F 77 OA M 03/08/1998 E S 94 30 93 Excelente 

27 MGP F 77 OA M 05/10/1998 D S 92 30 94 Excelente 

28 MMDC F 78 OA M 22/10/1998 D S 93 25 89 Excelente 

29 OM F 61 OA M 19/03/1998 D S 99 25 72 Bom 

30 TMJ F 68 OA M 27/07/1998 D S 95 30 92 Excelente 

31 ASG F 76 OA - 12/03/1998 D C 98 30 91 Excelente 

32 HHL F 84 OA - 29/06/1998 E C 95 30 94 Excelente 

33 HW F 74 OA - 04/09/1997 E C 105 30 86 Excelente 

34 MC M 80 OA - 31/07/1997 D C 107 30 89 Excelente 

35 OHB F 88 OA - 14/08/1997 D C 106 25 83 Bom 

                          
 
 
M = masculino; F = feminino; OA = osteoartrose; Grau OA Pré-Op = grau de osteoartrose pré-operatório; N = normal;  
L = leve; M = moderada; G = grave; D = direito; E = esquerdo; CP = componente patelar; S = sem; C = com; 
Seguim. = seguimento: tempo decorrido em meses entre a data da operação e a avaliação; HSS = sistema de pontuação do 
Hospital Special Surgery; HSS Dor = sistema de pontuação do Hospital Special Surgery referente a dor. 
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APÊNDICE 4 
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APÊNDICE 5 

 

 


