
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

FERNANDO MARTINS ROSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

REPARO DA CARTILAGEM ARTICULAR COM IMPLANTE SINTÉTICO E TECIDO 

AUTÓLOGO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CURITIBA 

2020 



 

 

FERNANDO MARTINS ROSA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REPARO DA CARTILAGEM ARTICULAR COM IMPLANTE SINTÉTICO E TECIDO 

AUTÓLOGO  

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Clínica Cirurgica do Setor de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do 
Paraná como requisito parcial para obtenção do 
grau de Mestre. 
 
Orientador: Prof. Dr. Edmar Stieven Filho 
Coorientador: Prof. Dr. Júlio Cesar Fernandes  
Coorientador: Dr. Mauro Batista Albano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURITIBA 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica 

Selma Regina Ramalho Conte 
CRB9/888 

 

 
 

Rosa, Fernando Martins 
    Reparo da cartilagem articular com implante sintético e tecido autólogo / 
Fernando Martins Rosa. – Curitiba, 2020. 
    100 p. : il. 
 
    Orientador: Prof. Dr. Edmar Stieven Filho. 
    Coorientador: Prof. Dr. Júlio Cesar Fernandes 
    Coorientador: Dr. Mauro Batista Albano 
 
    Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de 
Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirurgica. 
 
    1.Cartilagem; 2. Tecidos - Suporte; 3. Cartilagem hialina; 4. Artroplastia 
subcondral. I. Stieven Filho, Edmar. II. Fernandes, Júlio Cesar. III. Albano, 
Mauro Batista. IV. Título. 
                                                                                                        WK 755 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha esposa Mirella, meus pais Rosano e Stael, minha irmã Vanessa. 

 

Dedico 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

À minha equipe de trabalho, o grupo Ctea (Centro de Traumatologia Esportiva 

e Artroscopia), chefiado pelo Dr. Mario Massatomo Namba, pelo estímulo e apoio em 

todo e qualquer desafio. Sem o incentivo do chefe, os projetos de carreira não teriam 

saído do sonho, ido para o papel e se tornado realidade. 

Ao Dr. Edmar Stiven Filho, Dr. Mauro Batista Albano e Dr. Júlio Cesar 

Fernandes, pela dedicação, perseverança e muita paciência nas correções e 

orientações neste período de evolução científica. 

 Ao Programa de Pós Graudação da Universidade do Paraná, especialmente 

ao Dr. Jorge Eduardo Fouto Matias pela oportunidade e ao Marcio Roberto Guimaro 

pela ajuda durante o processo. 

Aos pacientes que foram operados pela técnica no estudo, que fizeram o 

seguimento adequado. À equipe do Dr. Júlio Cesar Fernandes, que disponibilizou seu 

tempo para ajudar na coleta de dados, principalmente a enfermeira de pesquisa Josée 

Delisle. 

À minha família, principalmente meus pais Rosano e Stael e minha irmã 

Vanessa, que sempre se esforçaram para me proporcionar a melhor educação 

possível. Foram o alicerce desde os períodos do fundamental até hoje. 

Principal agradecimento à minha esposa Mirella, minha eterna companheira 

de aventuras, que nunca desistiu de nós, desde Criciúma até Montreal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"É se você continua vivo é porque ainda não chegou onde devia." 

Albert Einstein. 
 



 

 

RESUMO 
 
Objetivo: Avaliar a fixação e os resultados clínicos de uma técnica de microfraturas 
associada a uma matriz sintética e enxerto autólogo de cartilagem com fixação com 
cola de fibrina e pontos transósseos no reparo de lesões de cartilagem articular no 
joelho até 12 meses. Secundariamente, avaliar se os seguintes itens alteram os 
resultados: associação de procedimentos, cirurgias prévias, etiologia traumática, local 
da lesão e idade. Material e Método: Foi realizado um estudo observacional da 
técnica de reparo em pacientes com sintomas compatíveis com lesões condrais ou 
osteocondrais, isoladas ou múltiplas, com grau III/IV (ICRS), de 2 a 12 centímetros 
quadrados, com idade entre 18 e 66 anos. Foram adicionados pacientes com desvios 
angulares e instabilidades que foram corrigidas. Excluiu-se IMC > 40 kg/m2, 
submetidos à menisectomia maior do que 30% prévia, revisões de procedimentos, e 
os que não se encaixavam nas indicações e seguimento inferior a 6 meses. Os 
escores utilizados foram: visual analítico da dor (EVA), atividade física (IKDC), 
osteoartrose (WOMAC) e qualidade de vida (SF-36). Resultados: Foram inclusos 64 
procedimentos, compreendendo 60 indivíduos. Houve melhora clínica significativa (p< 
0,05) no escore EVA, com diminuição de 5,92 para 2,37, no escore IKDC, com 
alteração de 33,44 para 56,33, e no escore modificado do WOMAC, com total de 53,26 
para 75,93. No SF-36, o componente físico apresentou melhora (p< 0,05) de 30,49 
para 40,23, e no componente mental de 46,43 para 49,84 (p< 0,05). Conclusão: O 
tratamento das lesões de cartilagem articular do joelho utilizando a associação de 
microfraturas, matriz sintética e enxerto cartilaginoso autólogo triturado demonstrou 
bons resultados em 92,3% dos casos, melhorou a função do joelho em 20 pontos tanto 
na escala IKDC quanto no WOMAC, e a qualidade de vida em 10 pontos na escala 
SF-36, em um período de 12 meses. A fixação da matriz com pontos transósseos e 
cola de fibrina mostrou-se como alternativa segura mesmo em lesões de cartilagem 
maiores. A idade maior do que 45 anos influencia negativamente nos resultados até 
12 meses, todavia, os seguintes itens não os alteram: a associações de 
procedimentos, a etiologia traumática, o local da lesão e se havia cirurgia prévia. 
 
 
Descritores: Cartilagem; Tecidos – Suporte; Cartilagem Hialina; Ortopedia; 
Artroplastia Subcondral. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Objective: Analyze the fixation and clinical results of a microfracture technique 
associated with a synthetic matrix and autologous cartilage graft with fibrin glue and 
transosseous fixation for knee articular cartilage repair up to 12 months. Secondarily, 
evaluate whether the following items change the results: association of procedures, 
previous surgeries, traumatic etiology, the site of the injury and age. Material and 
Method: An observational study of the repair technique was performed in compatible 
symptoms patients with chondral or osteochondral lesions, isolated or multiple, grade 
III / IV (ICRS), from two to twelve square centimeters, between 18 and 66 years old. 
Patients with angular deviations and instabilities were corrected. BMI> 40 kg / m2, who 
underwent meniscectomy greater than 30%, procedure revisions, those who did not fit 
the indications and less than 6 months of follow-up were excluded. The scores used 
were visual analytical pain (VAS), physical activity (IKDC), osteoarthritis (WOMAC), 
quality of life (SF-36). Results: 64 procedures were included from 60 individuals. They 
showed a significant clinical improvement (p <0.05) in the EVA score, decreased from 
5.92 to 2.37, in the IKDC score from 33.44 to 56.33 and in the modified total WOMAC 
score from 53.26 to 75, 93. In SF-36, the physical component improved (p <0.05) from 
30.49 to 40.23 and in the mental component from 46.43 to 49.84 (p <0.05). 
Conclusion: Knee cartilage treatment using the association of microfractures, 
synthetic matrix and crushed autologous cartilaginous graft demonstrated good results 
in 92.3% of cases, improved knee function in 20 points on both the IKDC and WOMAC 
scales, and quality of life at 10 points on the SF-36 scale, over a 12-month period. 
Fixing the matrix with transosseous stitches and fibrin glue proved to be a safe 
alternative even in larger cartilage lesions. The age greater than 45 years has a 
negative influence on the results up to 12 months, however, the following items do not 
change them: associations of procedures, traumatic etiology, injury site and previous 
surgery. 
 
Key words: Cartilage; Tissue Scaffold; Hyaline Cartilage; Orthopaedics; Arthroplasty, 
Subchondral. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONCEITOS SOBRE A CARTILAGEM ARTICULAR 

A articulação do joelho é recoberta por cartilagem hialina, um tecido aneural, 

sem suprimento sanguíneo, altamente hidratado, que reveste as superfícies ósseas 

das articulações. Os condrócitos representam 2% de seu volume total e são 

responsáveis pela produção da matriz extracelular. A matriz extracelular compreende 

95% do seu volume, e é composta principalmente pelo colágeno do tipo II, embora 

possam ser encontrados também os tipos V, VI, IX, X, XI, XII e XIV em pequenas 

proporções. As macromoléculas de proteoglicanos conectam-se à rede de colágeno 

e, através das cargas negativas de suas cadeias de glicosaminoglicanos, conferem 

as propriedades hidrofílicas à cartilagem hialina (WOO; BUCKWALTER, 1988; DE 

CAMPOS VIDAL; VILARTA, 1988; LINN; SOKOLOFF, 1965; MOW; RATCLIFFE; 

POOLE, 1992). 

A estrutura da cartilagem hialina é dividida em quatro camadas. A camada 

superficial possui fibras de colágeno paralelas à superfície articular, e condrócitos 

achatados, alongados, que proporcionam à cartilagem resistência à cisalhamento. A 

camada de transição, ou intermediária, possui fibras de colágeno orientadas de forma 

oblíqua à superfície articular, com condrócitos grandes e esféricos, conferindo uma 

propriedade primária de resistência à compressão da cartilagem, mas também contra 

forças de cisalhamento. Já na camada profunda, as fibras de colágeno orientam-se 

perpendicularmente em relação à superfície, resistindo às forças de compressão. A 

camada calcificada é a parte mais profunda, em contato íntimo com o osso subcondral, 

e fornece propriedade de adesão da cartilagem ao osso. Devido à arquitetura e 

composição de sua matriz extracelular, a cartilagem hialina combina as características 

biomecânicas de resistência à compressão, cisalhamento e elasticidade. Quando 

ocorre dano em uma dessas estruturas especializadas, são alteradas a bioquímica e 

a biomecânica da cartilagem hialina, que pode levar a sua degeneração. 

(BUCKWALTER; MANKIN, 1997; BUCKWALTER; MANKIN, 1998; POOLE; FLINT; 

BEAUMONT, 1984; SCHUMACHER et al., 1994). 

O sistema de classificação para lesões da cartilagem articular mais utilizado 

é o sistema da ICRS (International Cartilage Repair Society), que divide o defeito na 

cartilagem em graus de 0 a IV (ANEXO 1). O grau zero é a cartilagem normal. O grau 
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I é a cartilagem com lesões superficiais, amolecimento e/ou fissuras superficiais. O 

grau II é a cartilagem anormal, com lesões estendendo-se até 50% da profundidade 

da cartilagem. O grau III é a cartilagem gravemente anormal, com lesões que se 

estendem em mais de 50% da profundidade da cartilagem, atinge a cartilagem 

calcificada, porém não chega a expor o osso subcondral. No grau IV, a cartilagem está 

gravemente anormal, com exposição do osso subcondral (BRITTBERG et al., 2000; 

DWYER et al., 2017). 

1.2 CICATRIZAÇÃO DA CARTILAGEM HIALINA  

O dano à cartilagem articular pode ocorrer mesmo após pequenos traumas no 

joelho. O grau de resposta e a forma com que irá ocorrer a cicatrização dependem 

tanto do grau de energia aplicada à articulação quanto da profundidade que ocorreu 

a lesão na cartilagem (TORZILLI et al., 1999). 

Traumas que danificam apenas a camada superficial, em uma lesão de 

espessura parcial da cartilagem, podem alterar o funcionamento do condrócito ao 

limitar sua capacidade de reparo, diminuindo sua produção de proteoglicanos, 

aumentando a concentração de água e desorganizando a estrutura das fibras de 

colágeno (MANKIN, 1982; MANKIN et al. 1994).  

Com o aumento da hidratação na camada superficial, há diminuição da 

resistência da cartilagem articular, aumento da permeabilidade e, como consequência, 

uma maior transmissão de carga às camadas inferiores. Devido à falta de uma rede 

vascular no tecido cartilaginoso, não ocorre uma migração de elementos sanguíneos 

para uma adequada cicatrização, nem a formação de um coágulo de fibrina ou uma 

resposta inflamatória. O reparo dar-se-á apenas pela produção de macromoléculas 

pelo próprio condrócito danificado, nunca restaurando a matriz da cartilagem 

superficial (WOO; BUCKWALTER, 1988; NEHRER; SPECTOR; MINAS, 1999). 

Em danos à espessura total da cartilagem, o osso subcondral fica exposto, 

ocorrendo hemorragia, formação de coágulo, migração de células, o que resulta em 

uma maior capacidade de reparo. Todavia, o reparo dar-se-á a partir da síntese de 

colágeno do tipo I, diferente do tipo mais abundante da cartilagem hialina, que é o tipo 

II, resultando em uma fibrocartilagem. Esse é um tecido de menor resistência e 
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elasticidade, com características inferiores a uma cartilagem hialina normal 

(GOLDBERG; CAPLAN, 1999; NEHRER; SPECTOR; MINAS, 1999). 

1.3 SINTOMAS DE LESÕES DE CARTILAGEM  

Os pacientes com lesão da cartilagem articular do joelho podem apresentar 

como queixas dor, aumento de volume, sintomas mecânicos de bloqueio, sensação 

de falseio, e perda da capacidade funcional ou esportiva. Durante o exame físico, 

podem apresentar dor a palpação no compartimento afetado ou ao redor do joelho, 

derrame articular, sinovite crônica e marcha antálgica (MANDELBAUM et al., 1998). 

A causa da dor e sintomas em pacientes com lesões da cartilagem articular 

ainda é indefinida, uma vez que a cartilagem em si é aneural e, portanto, os danos a 

ela deveriam ser indolores. Uma das hipóteses para a dor seria o edema ósseo que é 

possível observar nas ressonâncias magnéticas após a lesão da cartilagem articular, 

e como há terminações nervosas no osso subcondral, desencadearia a sensação de 

dor. Outra hipótese seria a origem química pela ação das enzimas liberadas após o 

trauma, como, por exemplo, as metaloproteases que atuam na degradação da 

estrutura do colágeno, levando a uma reação inflamatória de toda a articulação 

(MOISIO et al., 2009; YUSUF et al., 2011)  

O fator principal que guia o tratamento são os sintomas e as respostas a cada 

um deles. Inicia-se de forma conservadora e, em sua falha, o tratamento cirúrgico 

surge como opção. 

1.4 TRATAMENTO CONSERVADOR  

O tratamento conservador é a primeira opção nos casos de lesão da 

cartilagem articular. Dentre os tratamentos não farmacológicos estão inclusos a 

atividade física e o tratamento fisioterápico que, quando bem conduzidos, oferecem 

diminuição de dor a longo prazo (DEYLE et al., 2016; FILARDO et al., 2016; 

FRANSEN et al., 2015).  

No manejo farmacológico, encontram-se os analgésicos, os anti-inflamatórios 

não esteroidais e as infiltrações articulares (corticoide, viscossuplementação, plasma 

rico em plaquetas, células mesenquimais), que diminuem em graus variados a 
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sintomatologia, porém, não restauram a superfície da cartilagem articular (FILARDO 

et al., 2016).  

No grupo dos analgésicos, o acetominofeno é o primeiro na linha da dor, 

podendo ser administrado a longo prazo, entretanto, possui restrições para pacientes 

com doenças hepáticas ou abuso de álcool. Como a lesão da cartilagem articular leva 

a uma inflamação local, os anti-inflamatórios entram também como recurso, com 

consequente alívio da dor. Todavia, eles podem apresentar efeitos adversos ao 

organismo, como, por exemplo, no caso dos anti-inflamatórios não seletivos da ciclo-

oxygenase 1, podem ser acarretados sangramentos e ulcerações, assim como efeitos 

cardiovasculares. Já no que se refere aos anti-inflamatórios seletivos à ciclo-

oxygenase 2, podem aumentar o risco cardiovascular e de lesões cerebrovasculares, 

por criar um estado pró-trombótico (BERENBAUM, 2013; KON et al., 2012; 

MCALINDON et al., 2014). 

A infiltração com corticoide possui um efeito anti-inflamatório local e de 

diminuição da dor, com menores eventos adversos sistêmicos se comparada com o 

uso oral do medicamento e com um período de eficácia de até três meses. A 

viscossuplementação com ácido hialurônico possui evidências de melhora no alívio 

da dor, que pode persistir até 26 semanas, porém, não há evidências de um reparo 

na lesão articular (ALBANO et al., 2010; CAMPBELL et al., 2015; KON et al., 2012; 

LAW et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2014). 

O plasma rico em plaquetas, conhecido por sua sigla PRP, e as células 

mesenquimais, difundidas como células tronco, são soluções biológicas retiradas do 

próprio paciente e que podem ser aplicadas na articulação do joelho. O plasma rico 

em plaquetas geralmente é retirado por um acesso venoso periférico, processado em 

uma máquina para aumento da concentração de plaquetas, e aplicado intra-articular. 

Já as células mesenquimais são coletadas da crista ilíaca, da metáfise da tíbia 

proximal ou da gordura abdominal, sendo realizada a concentração através de uma 

centrífuga, e injetadas na articulação do joelho. Esses produtos vêm ganhando 

atenção devido ao aumento do prazo de alívio da dor, de 6 a 12 meses pelo plasma 

rico em plaquetas e mais de 12 meses pelas células mesenquimais, porém, ainda não 

há evidências que os suportem. O Conselho Federal de Medicina proíbe o uso de 

forma deliberada na assistência médica desses últimos procedimentos, sendo 
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permitido apenas como procedimento experimental em pesquisa (FILARDO et al., 

2015; FILARDO et al., 2013; TORRES, 2011).  

1.5 TRATAMENTO CIRÚRGICO  

 Quando o tratamento conservador é realizado por seis meses e não se obtém 

o resultado desejado, e os sintomas persistem, o tratamento cirúrgico é proposto ao 

paciente. As opções são: as microfraturas, os implantes osteocondrais autólogos, o 

implante autólogo de condrócitos, os transplantes osteocondrais homólogos a fresco 

e as matrizes sintéticas (scaffolds) (OLIVER-WELSH et al., 2016). 

Existem fatores que alteram a qualidade do reparo da cartilagem articular. Os 

fatores de mal prognóstico são: idade avançada (os resultados são mais previsíveis 

em paciente com idade inferior a 30 anos), causa da lesão da cartilagem (resultados 

inferiores em casos de osteoartrite e doenças inflamatórias), procedimentos prévios 

(como uma menisectomia, uma falha de reparo da cartilagem ou uma falha de uma 

reconstrução ligamentar), e estado do osso subcondral (aumenta o índice de falha 

caso apresente uma esclerose ou mesmo ausência do osso subcondral, como em 

uma osteocondrite dissecante) (BEKKERS; INKLAAR; SARIS, 2009; CARNES et al., 

2012; STEADMAN et al., 2003). 

Os fatores de bom prognóstico são: tamanho da lesão até dois centímetros 

quadrados (pois é possível preencher a lesão mais facilmente), lesões contidas 

(quando apresentam margens bem delimitadas), e lesões de cartilagem de baixo grau 

do ICRS (já que apresentam menor alteração do osso subcondral) (CARNES et al., 

2012; STEADMAN et al., 2003).  

Alguns fatores são de difícil controle no pré-operatório, e geralmente 

influenciam negativamente no resultado, como a expectativa do paciente e o nível de 

dor no pré-operatório. Outros fatores são controláveis e muitas vezes faz-se 

necessária sua correção para otimização do resultado, como o alinhamento dos 

membros inferiores e o índice de massa corpórea (FARR; LEWIS; COLE, 2010; 

FILARDO et al., 2017; OUTERBRIDGE, 1961).  

O objetivo primário no reparo da cartilagem articular é recriar uma cartilagem 

hialina normal no local do defeito articular. Esse resultado só é possível até o atual 

momento com os enxertos osteocondrais homólogos a fresco e com os transplantes 
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osteocondrais autólogos. Quando se faz um reparo diferente desses últimos, cria-se 

uma superfície de reparo que é chamada de cartilagem “tipo hialina”. Apesar de essa 

fibrocartilagem possuir um efeito de preenchimento e cicatrização, ela não demonstra 

a estratificação natural da cartilagem, portanto, possui menor eficiência em relação ao 

coeficiente de fricção, dispersão da carga e durabilidade, se comparada à cartilagem 

hialina nativa (ITO et al., 2005). 

Para atingir um reparo cirúrgico que tenha função próxima à da cartilagem 

hialina, algumas características da cartilagem devem ser respeitadas: integração 

basilar com o osso subcondral, integração marginal, preenchimento do defeito, e 

estratificação das camadas da cartilagem com suas diferenças regionais (LU et al., 

2001). 

1.5.1 Microfratura 

Microfratura é um procedimento de reparação da cartilagem articular, no qual 

pequenos furos são realizados no defeito através do osso subcondral, com o objetivo 

de estimular a medula óssea para induzir a formação de um coágulo rico em células 

mesenquimais e fatores de crescimento. As células mesenquimais estimulam a 

reparação por meio de uma fibrocartilagem, composta principalmente de colágeno tipo 

I e menor quantidade de colágeno tipo II. A técnica consiste em, primeiramente, 

delimitar as bordas da lesão, desbridando os fragmentos soltos e a camada 

calcificada, expondo-se o osso subcondral. As perfurações podem ser realizadas 

através de um fio metálico de 1,5 mm ou através de instrumentos especializados. As 

perfurações devem ter três a quatro milímetros de distância entre os orifícios, 

começando da periferia até o centro da lesão, com uma angulação de noventa graus 

em relação à superfície articular. O ideal é observar gotículas de gordura ou 

sangramento nas perfurações. Esse procedimento pode ser feito artroscopicamente 

ou por meio de uma artrotomia (CAMP; STUART; KRYCH, 2013; MITHOEFER et al., 

2009). 

A microfratura é comumente utilizada para tratar defeitos condrais até dois 

centímetros quadrados, graus III e IV do ICRS. A limitação do tamanho do reparo 

ocorre porque as células mesenquimais induzem a cicatrização da lesão pela periferia, 

de modo que, quando a lesão passa dos dois centímetros quadrados, pode não haver 
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indução suficiente, formando um halo central não preenchido (BEDI; FEELEY; 

WILLIAMS, 2010). 

É um método que demonstra bons resultados no quesito dor e retorno ao 

esporte, porém, forma um colágeno de qualidade inferior, ocorrendo uma possível 

deterioração com o passar do tempo. A taxa de revisão varia de 23 a 31% de dois a 

cinco anos de pós-operatório. A complicação mais comum é a dor articular (57%), 

seguida da efusão articular (5%) e da crepitação (1,6%) (BEDI; FEELEY; WILLIAMS, 

2010; MITHOEFER et al., 2009; RODRIGO, 1994). 

1.5.2 Transplante Osteocondral Autólogo 

Os transplantes podem ser divididos em autólogo (do próprio paciente), 

homólogo ou alógeno (doador da mesma espécie, porém, geneticamente diferente, 

como um cadáver ou vivo), e heterólogo ou xenoenxerto (quando vindo de uma outra 

espécie, como, por exemplo, bovina) (KAO; SCOTT, 2007; ZIZZARI et al., 2016). 

O transplante osteocondral autólogo (TOA) consiste no procedimento em que 

um ou mais cilindros (plugs) osteocondrais são retirados como enxerto, geralmente 

do intercôndilo, da parte súperolateral ou superomedial da tróclea, e fixados no defeito 

osteocondral sob pressão (press-fit). Possui bom a excelentes resultados em longo 

prazo em atletas, sendo superior às microfraturas (RICHTER; TANKSLEY; MILLER, 

2016; SOLHEIM et al., 2013).  

É uma técnica indicada para lesões graus III e IV, tratando tanto o defeito 

cartilaginoso como o osso subcondral, pois o plug ósseo pode conter até 15 mm de 

profundidade. A limitação do método é o tamanho do defeito, uma vez que quanto 

maiores forem mais cilindros são necessários, aumentando a morbidade do 

procedimento pelo sítio doador e dificuldade técnica para preenchimento da lesão. 

Existe a possibilidade também de saliência ou fratura do implante, incongruência dos 

plugs e até impactação com o tempo (HANGODY; FÜLES, 2003). 

1.5.3 Implante Autólogo de Condrócitos 

O implante autólogo de condrócitos foi primeiramente descrito por Brittberg et 

al. (1994), e tem a capacidade de reparar grandes defeitos da superfície articular, 
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propiciando um preenchimento do defeito com características semelhantes ao tecido 

original, envolvendo um procedimento em dois tempos. Por primeiro, um fragmento 

da cartilagem é retirado do intercôndilo femoral. Os condrócitos são isolados em um 

meio de cultura próprio por quatro a seis semanas. No segundo momento, os 

condrócitos são implantados no defeito articular, protegidos por uma membrana 

sintética ou um periósteo, ou ainda é possível usar os condrócitos semeados em uma 

matriz. O procedimento possui uma taxa de sucesso de 76%, com alívio da dor e uma 

sobrevida de 71% em dez anos (MINAS et al., 2014; ZASLAV et al., 2009; 

BRITTBERG et al. 1994). 

As limitações dessa técnica consistem em serem necessárias duas cirurgias, 

o alto custo e a falta de disponibilidade em muitos locais. A taxa de falha da técnica é 

de 24,8%. A hipertrofia do implante é a principal complicação, correspondendo a um 

terço delas. Outras complicações são a integração insuficiente da periferia do implante 

e a delaminação da cartilagem (NAWAZ et al., 2014; PIETSCHMANN et al., 2011).  

1.5.4 Transplante Osteocondral Homólogo a Fresco 

O transplante osteocondral a fresco consiste em realizar o reparo do defeito 

através de um enxerto osteocondral viável da superfície articular, sendo fornecido de 

um doador cadáver e fixado sob pressão. As vantagens da técnica são a ausência de 

morbidade do sítio doador, e a capacidade de reparar defeitos maiores e fornecer uma 

boa congruência da cartilagem articular, em um procedimento único (BUGBEE; 

CONVERY, 1999; PALLANTE et al., 2012). 

Apresenta resultados excelentes, com sobrevida de 82% em 10 anos, 74% 

em 15 anos, 66% em 20 anos. A média de retorno ao esporte é de 80%, no mesmo 

nível pré-lesão, e a taxa de falha é de 18%. As limitações incluem o custo do 

procedimento, a disponibilidade do enxerto, o potencial de transmissão de doenças e 

o risco de imunorejeição (CHAHAL et al., 2013; DELCOGLIANO et al., 2013; 

DEMANGE; GOMOLL, 2012; KRYCH; ROBERTSON; WILLIAMS, 2012; LEVY et al., 

2012).  
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1.5.5 Matrizes de Reparo (Scaffold) 

As matrizes de reparo são também chamadas de scaffolds. É um termo 

utilizado para designar técnicas de reparo da cartilagem articular em que uma matriz 

serve como meio de aprimorar a cicatrização. Podem variar dos tipos mais básicos, 

que estabilizam o coágulo da microfratura, até às membranas com implantes de 

células. 

Entre os formatos de matrizes, há as membranas, que possuem uma estrutura 

tridimensional como um folheto para o reparo cartilaginoso, e as gelatinosas, como o 

BST-CarGel  e o GelrinC (BUSCHMANN et al., 2007; PELED et al., 2007).  

As matrizes tipo membranas são diferenciadas em sua estrutura em 

monofásica, bifásica ou multifásica. A monofásica possui a mesma composição em 

toda a sua estrutura, sem diferenciação em camadas. A bifásica ocorre quando a 

superfície da membrana e a sua base possuem uma estrutura diferente, por exemplo, 

a superfície possui uma camada de colágeno e a base possui uma maior concentração 

de hidroxiapatita para adesão. E a multifásica possui mais de duas camadas 

diferenciadas, cada uma com uma característica específica, mimetizando uma 

cartilagem hialina (LEE; SHIN, 2007). 

Essas matrizes podem ou não conter células. As células podem ser 

provenientes de uma cultura de condrócitos do próprio paciente, um procedimento 

realizado em duas etapas, ou retiradas do próprio paciente no mesmo procedimento, 

sem ter sido realizada uma cultura prévia. Quando a cartilagem é retirada no mesmo 

tempo cirúrgico, é triturada em pequenas partes, depositada no defeito e recoberta 

com a membrana. Já a cultura de condrócitos pode ser feita à parte, em um meio de 

cultura, e depois implantada junto com a matriz, ou cultivada na própria membrana. 

Há ainda a possibilidade de implantar células alógenas, derivadas, por exemplo, de 

uma cultura de células pluripotenciais provenientes do sangue do cordão umbilical, ou 

ainda de condrócitos juvenis. Quando não são utilizadas células, a membrana é usada 

como guia estrutural para as células autólogas pluripotenciais provenientes da medula 

óssea, de uma microfratura ou de um concentrado rico em plaquetas, por exemplo 

(MCCORMICK et al., 2013; SADLIK et al., 2017; STOOP, 2008). 
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As principais características das matrizes podem ser divididas em 

propriedades físicas (força mecânica, elasticidade e suporte estrutural) e biológicas 

(biocompatibilidade, degradação e bioatividade). 

A cartilagem hialina possui a capacidade de suportar cargas. É necessário 

que a matriz possua características similares de suporte estrutural para que proteja 

as células e sua porção extracelular até que o processo de cicatrização do reparo seja 

concluído, suportando cargas fisiológicas. Desse modo, tem-se os efeitos descritos 

por Pauwels (1960), do próprio efeito mecânico, de estimular a diferenciação das 

células mesenquimais e favorecer a liberação de carga no pós-operatório 

precocemente, acelerando a recuperação (PAUWELS, 1960; SHIELDS et al., 2004; 

STOOP, 2008). 

A propriedade de elasticidade é uma característica da cartilagem hialina que 

a matriz deve mimetizar. É demonstrado que quanto mais rígidas são as camadas 

superficiais das matrizes, melhor é a proteção contra forças de cisalhamento e, 

quando essa rigidez é diminuída nas camadas mais profundas, há maior estímulo para 

a formação de tecido cartilaginoso. Além disso, camadas profundas com menor rigidez 

possibilitam uma melhor integração à camada basal (KELLY; PRENDERGAST, 2006). 

A estrutura do scaffold também faz diferença durante o processo de 

cicatrização. A porosidade aumenta a capacidade de distribuição celular no reparo, 

preenchendo todo o defeito, integrando-se às margens e ao osso subcondral. Para 

isso, faz-se necessária uma porosidade adequada da matriz para a invasão e 

crescimento celular até o período de cicatrização. Estruturas tridimensionais, com 

porosidade adequada de 80 a 90% do material, mantêm o formato esférico dos 

condrócitos, e influenciam positivamente, com uma maior tendência a formar colágeno 

do tipo II. Os materiais que possuem as propriedades mínimas para que isso ocorra 

são o próprio coágulo de uma microfratura, cola de fibrina, alginato, colágeno, ácido 

hialurônico e polímeros artificiais (como o ácido polilático e o ácido poliglicólico) 

(IKEDA et al., 2008; SOLHEIM et al., 2013).  

Dentre as características biológicas, a biocompatibilidade das matrizes refere-

se à reatividade do material implantado na articulação. Materiais biológicos são 

geralmente mais compatíveis com a articulação, como em implantes derivados de 

colágeno, quitosina e ácido hialurônico. Materiais sintéticos como o ácido poliglicólico 

são polímeros hidrofóbicos, com menor biocompatibilidade articular e adesão celular. 
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Para melhorar as características desses, o uso de biomoléculas ou o tratamento com 

gás de plasma podem melhorar a adesão dos condrócitos (PARK et al., 2007). 

A degradação da matriz pode danificar a articulação. Caso o produto da 

degradação não seja compatível, corpos livres ou uma resposta inflamatória 

exacerbada podem causar falha do implante. Como exemplo, o ácido polilático é 

degradado em ésteres ácidos, podendo ocorrer uma resposta inflamatória na 

articulação (WEIR et al., 2004).  

Bioatividade é a característica da matriz de guiar a formação do tecido de 

reparo. Pode ser inata do material, ou podem ser usados fatores estimuladores da 

cartilagem hialina para que isso aconteça. A proteína morfogênica óssea (conhecida 

como BMP) e os fatores de crescimento tipo insulina (conhecido como IGF) são 

exemplos desses fatores (ANGEL; SGAGLIONE; GRANDE, 2006). 

O método de fixação da matriz no defeito também pode variar. As matrizes 

líquidas em contato com o meio ambiente iniciam uma reação térmica aderindo ao 

leito. Já as matrizes tridimensionais podem fixar-se por press-fit, com instrumentais 

que lembram os transplantes osteocondrais. As que se apresentam como membrana 

necessitam associação com alguma técnica para que permaneçam no sítio de reparo, 

como pontos de sutura ao redor da lesão, pontos transósseos, âncoras ósseas, 

dardos ósseos ou cola de fibrina (DROBNIC et al., 2017). 

Em resumo, a matriz ideal deve possibilitar imediata mobilidade articular e 

carga no pós-operatório, fixação adequada, integração basilar e subcondral, e 

integração circunferencial com a cartilagem periférica ao defeito. Para que ocorra um 

crescimento celular adequado, deve possuir adequada porosidade, um material 

hidrofílico para facilitar a implantação das células, penetração e adesão. Além disso, 

após maturação, a matriz deve ser reabsorvida sem gerar produtos de degradação 

que tenham ação tóxica ou inflamatória. Entretanto, uma matriz com todas essas 

características ainda não existe (ANGEL; SGAGLIONE; GRANDE, 2006). 

1.6 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO RESULTADO CLÍNICO 

A avaliação dos resultados clínicos de quando se faz o reparo da cartilagem 

articular pode se dar por meio de escores subjetivos pela Escala Visual Analógica 
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(EVA) para dor, pelo escore de WOMAC e IKDC (International Knee Documentation 

Committee) no quesito funcional, e pelo SF-36 para qualidade de vida.  

1.6.1 Escala Visual Analógica (EVA) 

A Escala Visual Analógica é um método simples de avaliação subjetiva para 

dor, que pode ser utilizado para avaliar a evolução clínica no pré e no pós-operatório. 

Consiste em um método visual, em que o paciente gradua a dor de zero, nenhuma 

dor, até dez, pior dor já experimentada (ANEXO  2) (REED; VAN NOSTRAN, 2014). 

1.6.2 IKDC (International Knee Documentation Committee) 

O IKDC é um escore que analisa clinicamente de forma subjetiva o joelho. Um 

questionário avalia os sintomas, função e limitações de atividade esportiva. Possibilita 

uma pontuação que pode ser utilizada para graduar e comparar com outros 

procedimentos as lesões da cartilagem articular, lesões meniscais e ligamentares, 

variando de 0, em que o joelho é muito sintomático e tem baixo grau de função, a 100 

(ANEXO 3) (COLLINS et al., 2011; EBRAHIMZADEH et al., 2015). 

1.6.3 SF-36 

O escore que mede a qualidade de vida é o SF-36, dividido em partes física e 

mental. É um questionário de 36 questões que envolve: função física, saúde geral, 

vitalidade, saúde mental, parte física, parte emocional, dor e avaliação social. A escala 

varia de 0 a 100, com maiores escores indicando melhores funções (ANEXO 4) 

(WARE, 1994). 

1.6.4 WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) 

O WOMAC é um índice para osteoartrose do joelho, com foco em dor, rigidez 

e limitação funcional. O índice consiste em 24 questões (5 em relação à dor, 2 

referentes à rigidez articular, e 17 relacionadas à limitação funcional). É um escore 

validado, reprodutível, e um instrumento sensível para detecção de alterações 

clínicas. Para facilitar a análise, pode ser utilizado o WOMAC 3.1, que inverte a escala, 
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sendo o escore de 100 indicando que o paciente não possui problemas, e o escore de 

0 indicando que o paciente possui uma incapacidade funcional extrema. Para fins de 

comparação com outros estudos e escalas, adota a seguinte classificação: 0, 

dificuldade extrema; 1-24, dificuldade muito alta; 25-49, dificuldade alta; 50-74, 

dificuldade moderada; 75-99, dificuldade leve; 100, sem dificuldade. É um método que 

pode ser utilizado para avaliar clinicamente o reparo da cartilagem articular, em 

pacientes com idade mais avançada, pois pode refletir o perfil do paciente analisado 

(ANEXO  5) (BELLAMY et al., 1988; BISCHOFF-FERRARI et al., 2005; MARLOVITS 

et al., 2006; MINAS, 2001; STUCKI et al., 1996). 

1.7 JUSTIFICATIVA 

Nas artroscopias para tratamento de lesões diversas do joelho, é possível 

encontrar até 43% de artrose inicial ou estabelecida. É reconhecido que os defeitos 

de cartilagem levam ao desenvolvimento de um joelho com osteoartrose, sendo que 

30% das lesões focais da cartilagem articular do joelho evoluem para artrose se não 

tratadas. Nesse contexto, tentar fazer o reparo da lesão é um objetivo válido para 

melhorar a sobrevida e a sintomatologia da articulação. Em recente metanálise de 

2.549 pacientes, a cirurgia de restauração articular demonstrou uma porcentagem de 

76% de retorno ao esporte em médio prazo. É possível observar que os escores de 

atividades não se deterioraram no médio prazo, sendo comparáveis à recuperação de 

cirurgias meniscais (KIM; MORAN; SALTER, 1991; KRYCH et al., 2017; LOGAN et 

al., 2009; DAVIES-TUCK et al., 2008; FLANIGAN et al., 2010; GOMOLL; MINAS, 

2014; MUNDI et al., 2015; PIHL et al., 2017; SPAHN; HOFMANN, 2014). 

 As perfurações ósseas introduzidas por Pridie (1959), modificadas por 

Steadman, Rodkey e Briggs (2002) foram e ainda são utilizadas para o tratamento de 

lesões até dois centímetros quadrados, graus III e IV do ICRS. É um procedimento de 

reparação da cartilagem articular por meio da estimulação da medula óssea, formando 

uma fibrocartilagem. Quando o defeito ultrapassa esse tamanho, esse tipo de 

tratamento não é mais possível, pois o estímulo da cicatrização vem da periferia da 

lesão e, desse modo, pode não haver potencial suficiente, criando um efeito halo com 

uma depressão central não preenchida. Essa limitação, no que se refere ao tipo de 

cicatrização e tamanho, tem levado a uma modificação de seu emprego, associando 
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outros métodos, tais como a cultura de condrócitos e o uso de membranas (PRIDIE, 

1959; STEADMAN; RODKEY; BRIGGS, 2002; MITHOEFER et al., 2009). 

A cultura de condrócitos é uma alternativa para lesões da cartilagem maiores 

do que dois centímetros quadrados, porém, o alto custo do cultivo celular e a 

necessidade de duas intervenções cirúrgicas levaram ao desenvolvimento de outras 

técnicas. O emprego de condrócitos autólogos retirados de áreas que não suportam 

carga no interior do joelho pode se dar para esse tipo de tratamento. A matriz 

cartilaginosa é triturada e depositada no fundo da lesão após a confecção das 

perfurações ósseas. Além disso, para manter a cartilagem autóloga no local e 

melhorar a qualidade da cicatrização das microfraturas, uma matriz é empregada para 

proporcionar um efeito adjuvante ao reparo. Ela tem como princípio estabilizar o 

coágulo da microfratura, uniformizar a cicatrização para que não ocorra um defeito 

central, e proteger mecanicamente a cicatrização até a maturação. A fixação da 

membrana pode ser realizada através de pontos transósseos, pontos na cartilagem, 

ou com cola de fibrina. Desse modo, esse método reduz o custo em relação à cultura 

de condrócitos e à necessidade de uma cirurgia para retirada de enxerto de células 

para expansão em cultura (SICLARI et al., 2013). 

Na literatura é possível encontrar trabalhos os quais demonstram técnicas de 

reparo da cartilagem articular e a qualidade do reparo com escores ou de atividade 

física (IKDC), em relação à osteoartrose (WOMAC), além de apresentarem escores 

analíticos da dor (EVA). Poucos apresentam uma avaliação em relação à qualidade 

de vida (SF-36).  

1.8 OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é avaliar a fixação e os resultados clínicos de uma 

técnica de microfraturas associada a uma matriz sintética e enxerto autólogo de 

cartilagem com fixação com cola de fibrina e pontos transósseos no reparo de lesões 

de cartilagem articular no joelho até 12 meses. 

Como objetivo secundário, propõe-se avaliar se os seguintes itens alteram os 

resultados: associação de procedimentos durante a cirurgia, cirurgias prévias, 

etiologia traumática, local da lesão e idade. 
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2 MATERIAL E MÉTODO 

2.1 DESENHO DO ESTUDO 

 Foi realizado um estudo retrospectivo, observacional, por meio da análise de 

prontuários e questionários de pacientes operados através de uma técnica de reparo 

da cartilagem articular do joelho utilizando uma matriz sintética e enxerto autólogo no 

Hôpital Jean Talon e Hôpital Sacré Coeur, pelo pesquisador na Univesité de Montréal 

– Montreal, Canadá. O trabalho foi autorizado pela chefia do serviço para a coleta de 

dados e aprovado pelo comitê de ética local, número do dossier CÉR 2021-2115 

(ANEXO 6 a 10). 

 Os critérios de inclusão para o estudo foram: pacientes com sintomas 

compatíveis com lesão condral (refratários ao tratamento conservador), considerando 

lesões condrais ou osteocondrais isoladas ou múltiplas com grau III/IV pela 

classificação da International Cartilage Repair Society (ICRS), lesões de 2 a 12 

centímetros quadrados, pacientes entre 18 a 66 anos. As lesões de cartilagem foram 

avaliadas por Ressonância Nuclear Magnética, Radiografias e/ou Tomografias 

Computadorizadas com contraste, e confirmadas durante procedimento artroscópico.  

 Foram aceitos os pacientes que apresentavam desvios de eixo dos membros 

inferiores, alterações da articulação patelofemoral e instabilidades ligamentares que 

foram corrigidas no mesmo ato cirúrgico. Os que não foram corrigidos no mesmo ato 

foram excluídos.  

 Critérios de exclusão: IMC > 40 kg/m2, pacientes submetidos à menisectomia 

maior do que 30% previamente em compartimento tratado da lesão condral, 

procedimentos de revisão, e aqueles que não apresentaram dados com seguimento 

superior a seis meses. 

 Foram levantados 99 procedimentos em 94 indivíduos com reparo de lesões 

osteocondrais ou da cartilagem articular do côndilo femoral, tróclea ou patela através 

desta técnica. Foram selecionados 60 pacientes com seguimento de mais de 6 meses, 

segundo os métodos de inclusão e exclusão. Quatro pacientes tiveram os 2 joelhos 

operados em tempos diferentes, totalizando 64 joelhos.  

 Os dados foram coletados em relação ao pré e ao pós-operatório, com o 

seguimento em 6 e 12 meses. Foram avaliados por meio de escores subjetivos pela 

Escala Visual Analógica (VAS) para dor, escore WOMAC transformado, IKDC 
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(International Knee Documentation Committee) no quesito funcional, e SF-36 para 

qualidade de vida. Outros dados coletados foram data de nascimento, data da cirurgia, 

sexo, altura, peso, arco de movimento, diagnóstico pré-operatório, grau da lesão da 

cartilagem do joelho, extensão do reparo efetuado, cirurgia realizada, cirurgias 

anteriores, complicações, lateralidade, local reparado (côndilos medial ou lateral, 

tróclea ou patela), cirurgias associadas, e se etiologia traumática ou não. A identidade 

do paciente foi mantida em sigilo através do número de registro do prontuário.  

 Os pacientes foram divididos em dois grupos para comparação a fim de 

verificar se há ou não diferença estatística aos 12 meses em comparação ao pré-

operatório em relação às seguintes variáveis: com ou sem cirurgia associada no 

mesmo procedimento; se houve ou não cirurgia prévia; etiologia traumática ou não; 

ao local se patelofemoral ou femorotibial; idade maior ou inferior a 45 anos. 

 Considerou-se falha quando houve soltura do implante, quando não houve 

melhora dentro de 12 meses, e os que necessitaram de outro procedimento.  

 A matriz utilizada foi uma membrana tipo esponja, sintética, monofásica, 

estéril, acelular, absorvível, medindo 1,8 mm de espessura, composta de ácido 

hialurônico e ácido poli-glicólico (Chondrotissue®, Biotissue AG, Zürich, Switzerland) 

(KON, E. et al., 2010; SICLARI et al., 2013). 

2.2 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal e toda preparação 

ortopédica de rotina foi realizada. A anestesia realizada foi raquidiana ou geral em 

alguns casos que essa era impossibilitada. Antibioticoprofilaxia com cefalosporina de 

terceira geração era administrada rotineiramente. O garrote pneumático foi instalado 

e posicionado, mas não foi insuflado em nenhum dos procedimentos. A tricotomia não 

foi realizada de rotina. O joelho foi posicionado a 90 graus e apoiado na mesa 

cirúrgica, para acesso a 360 graus no joelho (FIGURA 1).  
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FIGURA 1 -  JOELHO POSICIONADO ANTES DO INÍCIO DA CIRURGIA 

 
          FONTE: O autor (2011). 

 

 Os portais artroscópicos anterolateral e anteromedial foram realizados para a 

artroscopia diagnóstica. A artroscopia de rotina se deu para a confirmação do tamanho 

e do grau da lesão da cartilagem articular (FIGURA 2). 
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FIGURA 2 -  IMAGEM DE ARTROSCOPIA COM LESÃO GRAU IV DO ICRS NA FACE ARTICULAR 
DA PATELA 

 
                   FONTE: O autor (2011). 

 

 Após confirmado o diagnóstico, uma mini-artrotomia para-patelar foi realizada 

para acessar a lesão condral, na região medial nos casos de lesões na patela, tróclea 

ou no côndilo femoral medial, e na região lateral para os casos de a lesão situar-se no 

côndilo femoral lateral. Nos casos em que a patela foi acometida, essa era evertida 

sem instrumentalização. Realizou-se o desbridamento da lesão, adequada exposição 

do osso subcondral com retirada de toda camada calcificada até se obter uma borda 

bem delimitada com 90 graus entre a cartilagem e o osso. Com uma régua 

artroscópica milimetrada, a lesão foi então mensurada. Microfraturas foram realizadas, 

da periferia para o centro, com três a quatro milímetros de distância com fio metálico 

de 1,5 mm ou instrumentalização apropriada (Condro Pick – Arthrex ) (FIGURA 3) 

(ARTHREX VET SYSTEM).  
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FIGURA 3 -  1. ARTROTOMIA PARA EXPOR UMA LESÃO GRAU III NA PATELA. 2. 
MICROFRATURAS. 3. CONDRO PICK. 

1.  

2.   

3.  
               FONTE: O autor (2011). 
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 Um molde de papel metálico foi utilizado para confecção do reparo. O molde 

foi depositado no fundo da lesão para marcação do tamanho e formato. A partir dele, 

a membrana foi recortada para encaixar no defeito (FIGURA 4).  

FIGURA 4 -  1. MOLDE METÁLICO (A) E MATRIZ (B). 2. MOLDE RECORTADO E A MATRIZ. 3. 
RECORTE DA MATRIZ COM BASE NO MOLDE METÁLICO. 

1.   

2.  

3.   
                                       FONTE: O autor (2011). 

A

B 
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 A matriz foi preparada com pontos em cada extremidade da membrana com 

fios absorvíveis de ácido poliglicólico número um. Os nós de sutura foram realizados 

previamente para que ficassem sepultados no osso. A matriz foi hidratada com sangue 

do próprio paciente. Em casos de osteocondrite dissecante, com perda do osso 

subcondral, foram realizadas múltiplas camadas do procedimento (FIGURA 5).  

FIGURA 5 -  1. MATRIZ SENDO SUTURADA. 2. A MATRIZ ANTES (A) E APÓS (B) PREPARAÇÃO 
DOS PONTOS  

1.    

2.  
           FONTE: O autor (2011). 

A
B 
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 Amostras de cartilagem autóloga, do intercôndilo saudável, foram coletadas 

com trefina e utilizadas como adjuvante do procedimento. A cartilagem foi triturada 

com lâmina de bisturi (FIGURA 6). 

FIGURA 6 -  CARTILAGEM AUTÓLOGA TRITURADA. 

 
             FONTE: O autor (2011). 
 

 Finalizada a preparação com as microfraturas no leito do defeito cartilaginoso, 

o enxerto autólogo de cartilagem foi depositado no leito do defeito, seguido da matriz 

posicionada, e pontos de sutura transósseos sepultados fixaram a membrana através 

de um fio metálico furado (FIGURA 7).  
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FIGURA 7 -  1 PASSAGEM DOS PONTOS TRANSÓSSEOS ATRAVÉS DE FIOS METÁLICOS. 2. 
DEPÓSITO DA CARTILAGEM AUTÓLOGA NO FUNDO DO DEFEITO. 3. DEPÓSITO DA 
MATRIZ COM OS PONTOS TRANSÓSSEOS. 

1.  

2.   



 

 

33 

3.  
          FONTE: O autor (2011). 
 

 Cola de fibrina foi utilizada no final do procedimento para estabilização final 

do reparo (FIGURAS 8 e 9). 

FIGURA 8 -  ASPECTO APÓS FIXAÇÃO DA MATRIZ. 
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FIGURA 9 -  1. COLOCAÇÃO DA COLA DE FIBRINA. 2. ASPECTO FINAL APÓS FIXAÇÃO COM 
COLA DE FIBRINA. 

1.   

2.  
            FONTE: O autor (2011). 
 

 Após o término do reparo, o fechamento padrão por camadas foi realizado. 

Não foi utilizado qualquer tipo de órtese para imobilização nos casos. Nos casos em 
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que houve a necessidade de associar qualquer procedimento, como osteotomias ou 

lesões ligamentares, essas foram realizadas previamente ao reparo da superfície 

articular. 

 A reabilitação iniciou-se no primeiro dia de pós-operatório, com restrição de 

carga por seis semanas para lesões dos côndilos femorais, e carga progressiva 

permitida conforme tolerância para lesões patelofemorais. A amplitude de movimento 

foi liberada desde o início, com aumento progressivo conforme tolerância do paciente. 

Após a sexta semana, carga progressiva foi permitida com auxílio de muletas nas 

lesões dos côndilos femorais. Atividades de impacto foram iniciadas após 12 semanas 

de pós-operatório. Retorno ao esporte foi permitido após seis meses do procedimento. 

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Para descrição das variáveis quantitativas foram consideradas as estatísticas 

de média, mediana, valores mínimo e máximo, primeiro e terceiro quartis e desvio 

padrão. Para sumarização das variáveis qualitativas foram considerados as 

frequências e os percentuais. Para investigação da evolução das variáveis de 

interesse em relação aos momentos de avaliação foi considerado o modelo de Análise 

de Variância para medidas repetidas. A comparação entre as variáveis aos 12 meses 

após a cirurgia, em relação aos parâmetros avaliados, foi efetuada considerando-se o 

modelo de Análise de Covariância com a avaliação no momento pré-cirurgico como 

covariável. Valores de p menores do que 0,05 indicaram significância estatística. 
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3 RESULTADOS 

 Um montante de 60 pacientes foram avaliados, totalizando 64 joelhos, sendo 

36 mulheres e 24 homens, com uma média de idade de 44 ± 12,7 anos. Quanto à 

lateralidade, 33 joelhos direitos e 31 joelhos esquerdos foram submetidos ao 

procedimento. Foram tratadas 75 lesões da cartilagem articular nesses 

procedimentos, sendo que 11 joelhos apresentaram duas lesões que foram 

preenchidas com a matriz, e do total 25,3% lesões de grau III (19 lesões) e 74,6% 

lesões de grau IV (56 lesões). 

 O tamanho médio da lesão foi de 4,4 cm2 ±2,0, com a menor lesão sendo dois 

centímetros quadrados e a maior lesão sendo 12 centímetros quadrados. Os locais 

de lesão estão descritos na TABELA 1.  

 RESULTADOS - LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA LESÃO DA CARTILAGEM 
ARTICULAR  

Sítio Cirúrgico N Porcentagem 

Patela 25 39,1 % 

Côndilo 24 37,5 % 

Côndilo + Patela 6 9,4 % 

Patela + Tróclea 4 6,3 % 

Côndilo + Tróclea 3 4,7 % 

Tróclea 2 3,1 % 

TOTAL 64 100% 

 

 Quando se associou algum procedimento concomitante, a osteotomia do 

tubérculo anterior da tíbia (TAT) foi a cirurgia mais prevalente em 23,4%. Ela foi 

realizada em casos de alterações do alinhamento patelar. Em 18,8% não se realizou 

outro procedimento, em 14,1% se realizou uma menisectomia parcial, e em 14,1% a 

valgização da tíbia. A tabela 2 demonstra as cirurgias associadas. 
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 CIRURGIAS ASSOCIADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  
Cirurgia Associada N % 
Osteotomia da TAT 15 23,4% 
Nenhuma 12 18,8% 
Valgização da tíbia 9 14,1% 
Menisectomia 9 14,1% 
Sutura de menisco 5 7,8% 
Osteotomia da TAT + Sutura Menisco 3 4,7% 
Reconstrução LCA com Menisectomia 2 3,1% 
Valgização da Tíbia + Menisectomia 2 3,1% 
Aloenxerto Menisco + Varização do Fêmur 2 3,1% 
Sutura de Menisco + Liberação Lateral da Patela 1 1,6% 
Menisectomia + Liberação Lateral da Patela 1 1,6% 
Osteotomia Tíbia + Quadricepsplastia 1 1,6% 
Aloenxerto de Menisco + Reconstrução LCA 1 1,6% 
Sutura de Menisco + Reconstrução LCA 1 1,6% 
Total 64 100,0% 

 

 51,6% das cirurgias foram realizadas em pacientes com lesão progressiva e 

sem história de trauma, e 48,4% dos pacientes apresentavam história de trauma. A 

maior parte dos pacientes, 71,9% dos casos, não apresentou cirurgias anteriores, 

contra 28,1%, em que se observou algum procedimento anterior. 

 

3.1 EVA 

 

 O EVA diminuiu de 5,92 (± 2,2) para 2,37 (± 1,9 p <0,001) em 12 meses de 

pós-operatório. Detalhes da progressão temporal estão dispostos no GRÁFICO 1.  
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GRÁFICO 1 -  ESCORE EVA. 

 

 Foi realizada a divisão em grupos para avaliação a fim de verificar se há 

diferença estatística em pacientes com ou sem cirurgia associada, com ou sem 

etiologia traumática, em relação ao local, se femorotibial ou patelofemoral, se havia 

ou não cirurgia prévia, e em idade abaixo e/ou acima e igual de/a 45 anos. Não foi 

possível verificar diferença estatística em nenhum dos grupos em relação ao EVA. Os 

dados encontram-se disponíveis para visualização no APÊNDICE 1. 

 

3.2 IKDC 
 

 Na avaliação descritiva entre os pacientes GRÁFICO 2, é possível observar 

que o IKDC melhorou de 33,44 (± 16,89) para 56,33 (± 20,54 p <0,001). 
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GRÁFICO 2 -  ESCORE IKDC. 

 
 

 A mesma divisão em grupos foi realizada, e foi testado se havia diferença 

entre esses grupos (APÊNDICE 2). Em relação ao IKDC, no momento pré-operatório, 

o grupo de idade menor do que 45 anos apresentou média de 37,8, enquanto o grupo 

de idade 45 anos ou mais apresentou média de 30,3. Já em 12 meses, essas médias 

foram 65,0 e 50,0, respectivamente, com diferença estatística (p=0,010). Portanto, é 

possível observar melhores resultados no grupo com idade menor do que 45 anos 

(GRÁFICO 3).  
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GRÁFICO 3 -  GRÁFICO DE DISPERSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESCORE IKDC. 

 
 

 Esse efeito não se observa nos outros grupos. 

 

3.3 WOMAC TOTAL 

 

 Ocorreu uma melhora em todos os escores subjetivos do WOMAC no pós-

operatório: dor, rigidez articular e limitação funcional (p < 0,001). Todos os detalhes 

estão apresentados no GRÁFICO 4.  
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GRÁFICO 4 -  ESCORE WOMAC. 

 

 
 

 Na divisão em grupos (APÊNDICE 3), no momento pré-operatório, o grupo de 

idade menor do que 45 anos apresentou média do WOMAC Total de 60,8, enquanto 

o grupo de idade 45 anos ou mais apresentou média de 48,4. Já em 12 meses, essas 

médias foram 84,4 e 69,7, respectivamente (p=0,022). Desse modo, o grupo com 

idade menor do que 45 anos obteve melhores resultados. Nos outros grupos, não foi 

possível observar essa diferença. No GRÁFICO 5, podem ser visualizados os 

resultados referentes à relação do WOMAC com a idade. 
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GRÁFICO 5 -  GRÁFICO DE DISPERSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESCORE WOMAC 
TOTAL. 

 
 

3.4 SF 36 COMPONENTE FÍSICO 
 

 O escore para qualidade de vida SF-36 apresentou uma melhora em relação 

a seu componente físico, alterando de 30,49 no pré para 40,23 no pós-operatório em 

12 meses (p <0,001), conforme o GRÁFICO 6.  
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GRÁFICO 6 -  COMPONENTE FÍSICO DE SF-36. 

 

  

 Na divisão em grupos, não foi possível observar diferença estatística nessa 

avaliação (APÊNDICE 4). 

 

3.5 SF 36 COMPONENTE MENTAL 

 
 O componente mental do escore SF-36 para qualidade de vida mostrou 

melhora (p < 0,05), variando de 46,43 para 49,84 em 12 meses (GRÁFICO 7).  
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GRÁFICO 7 -  COMPONENTE MENTAL DO SF-36. 

 

 
 

 Na divisão em grupos, não foi possível observar diferença estatística nessa 

avaliação (APÊNDICE 5). 

 

3.6 FALHAS E COMPLICAÇÕES 

 

 Em cinco casos (7,7%), considera-se que houve falha no procedimento. Em 

um dos casos, o implante soltou da patela, e então foi apenas retirado e feito um 

desbridamento da lesão. Nesse paciente, havia duas lesões de cartilagem reparadas 

com a técnica, sendo que o segundo reparo, realizado no côndilo femoral, havia sido 

incorporado. Em dois casos os pacientes foram revisados com artroplastia total de 

joelho. Um desses possuía lesões de quatro e seis centímetros quadrados no côndilo 

femoral e patela, respectivamente (lesões multifocais), e o outro apresentava uma 

lesão de nove centímetros quadrados no côndilo femoral medial, joelho varo e 

necessidade de osteotomia associada. Dois casos foram revisados para artroplastia 

patelofemoral antes de completar 12 meses, sendo que em um deles havia uma lesão 

de dois centímetros e meio quadrados grau III na patela, osteotomia da tuberosidade 

anterior da tíbia e luxação recidivante da patela e dolorosa no seguimento, e no outro 

já havia sido realizados dois implantes, um na patela e outro na tróclea, também com 
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osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia, evoluindo com dor, tendo sido convertido 

para artroplastia. 

 Ocorreram quatro complicações durante o seguimento (6%), sem falha no 

procedimento: uma trombose venosa profunda, resolvida por meio de forma 

medicamentosa; duas artrofibroses, que melhoram com uma manipulação sob 

anestesia; e uma infecção de pele superficial, tratada com antibiótico via oral. 
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4 DISCUSSÃO 

 Os únicos métodos que proporcionam uma reparação da cartilagem articular 

hialina são os transplantes autólogos e enxertos homólogos de cartilagem a fresco. 

Caso o enxerto homólogo não esteja disponível e não seja possível cobrir toda a lesão 

com um único plug autólogo, as microfraturas surgem como uma opção terapêutica. 

Os defeitos da cartilagem medindo até dois centímetros quadrados apresentam bons 

resultados com as microfraturas quando usadas isoladamente, entretanto, em defeitos 

maiores, necessitam de um método adjuvante. 

 O implante de cultura de condrócitos melhora a capacidade de reparo, porém, 

apresenta algumas desvantagens, tais como o custo, a necessidade de dois 

procedimentos e a baixa disponibilidade. A fim de solucionar essas limitações, 

Salzmann, Calek e Preiss (2017) demonstraram um procedimento que utiliza uma 

membrana, associado a células autólogas de cartilagem, trefinadas e trituradas. Isso 

criou uma segunda geração da técnica de reparo com cartilagem autóloga. Em 

estudos in vitro realizados em lesões de cartilagem articular de coelhos, foi comparada 

a cultura de condrócitos com a cartilagem autóloga triturada associada a uma 

membrana, demonstrando resultados semelhantes na qualidade do reparo e 

quantidade de condrócitos (BEHRENS, 2005; BENTHIEN; BEHRENS, 2011; HAIEN 

et al., 2017; SALZMANN; CALEK; PREISS, 2017). 

 Nesta série de pacientes, realizou-se as microfraturas, cartilagem autóloga 

triturada e se adicionou a membrana Condrotissue . A membrana tem a intenção de 

melhorar a proliferação dessas células no defeito cartilaginoso e proteger a 

cicatrização. Dessa maneira, aumentou-se a resistência mecânica, realizou-se o 

procedimento em um tempo único, e diminuiu-se os custos em relação à cultura de 

condrócitos (FREYMANN; PETERSEN; KAPS, 2013). 

 Como alguns autores descreveram dificuldades utilizando apenas uma das 

técnicas de fixação da membrana, optou-se por agregar dois tipos de fixação, pontos 

transósseos e cola de fibrina, visando garantir a estabilidade até a cicatrização. Havia 

disponibilidade de dardos ou âncoras, entretanto, esses materiais não eram 

absorvíveis e poderiam dificultar uma revisão do procedimento em caso de 

necessidade. A preocupação com a estabilidade do implante se deu devido ao 

tamanho das lesões e à necessidade de mobilização precoce. As matrizes foram 
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recortadas com bordas arredondadas e fixadas no defeito. Em estudos biomecânicos, 

foi apresentado que é preferível utilizar implantes com bordas arredondadas em vez 

de utilizar bordas com ângulos retos, pois os cantos podem apresentar um ponto de 

fraqueza. Uma próxima evolução da fixação do enxerto pode ser a utilização de 

âncoras absorvíveis e que não necessitem de nós, proporcionando uma fixação 

estável ao enxerto e simplificando a técnica cirúrgica (ERGGELET; SITTINGER; 

LAHM, 2003; OSSENDORF et al., 2007). 

 A fixação com os pontos transósseos, associada à cola de fibrina, 

demonstrou-se eficaz como alternativa no reparo da cartilagem articular. Dos 64 

reparos realizados, em apenas um deles a membrana tornou-se um corpo livre (1,5%), 

e nos outros quatro casos de falha isso se deu devido à progressão da dor – conversão 

para artroplastias (6,25%). Gomoll et al. (2009), quando utilizaram uma membrana de 

colágeno tipo I/III em um estudo multicêntrico com 101 pacientes com até um ano de 

seguimento, utilizaram cola de fibrina e pontos na periferia apenas quando sentiram 

necessidade de maior fixação, obtendo 5% de taxa de reoperação por hipertrofia ou 

delaminação. Assim como no presente trabalho, focou-se nas taxas de complicações 

até um ano, para observar primeiramente a eficácia da técnica em relação à 

cicatrização. Sabe-se que a maturação se dará até dois anos, com uma tendência de 

melhora progressiva dos escores clínicos, porém, a maior parte das falhas ocorrem 

até um ano do procedimento. Bartlett et al. (2005) também apresentam seus 

resultados até um ano para demonstrar a taxa de falha ou complicação do 

procedimento. Nesse caso, não houve nenhum caso em oito pacientes quando 

utilizaram membrana com cultura de condrócitos (BARTLETT et al., 2005; GOMOLL 

et al., 2009; DROBNIC et al., 2017).  

 Em uma revisão com uma média de 18 anos de seguimento com 151 

pacientes operados, foram utilizadas matrizes para o reparo da cartilagem articular, 

com associação à cultura de condrócitos. A fixação utilizada foi cola de fibrina ou 

pontos transósseos, sem combinação entre elas. A soltura do implante não foi 

observada nessa revisão, porém, ocorreram quatro casos de delaminação parcial do 

implante, sendo relacionado com a idade maior do que 40 anos e índice de massa 

corpórea maior do que 25. No presente estudo, o paciente que apresentou a soltura 

do implante tinha mais do que 40 anos, IMC de 26 e, quando revisada a lesão, parecia 

uma lesão pré-artrose, em que provavelmente foi superestimado o potencial de 
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cicatrização. No presente estudo, também foi possível observar a idade como fator de 

pior prognóstico quanto ao reparo da cartilagem articular (KON et al., 2009, 2012; 

MARTINČIČ; MEKAČ; DROBNIČ, 2019). 

 Os resultados clínicos apresentaram melhora nos escores de dor, função do 

joelho (IKDC e WOMAC) e qualidade de vida (componente físico e mental do SF-36), 

após a realização da microfratura associada ao implante sintético, até 12 meses de 

seguimento, com valor de p<0,05. 

 A Escala Visual da Dor é uma ferramenta simples, reprodutível, e validada 

como forma de mensuração da dor. No trabalho realizado, a Escala Visual da Dor 

diminuiu de 5,92 para 2,37 no pós-operatório (p<0,001), demonstrando uma melhora 

clínica significativa da dor em 12 meses de seguimento. Siclari et al. (2014), utilizando 

a mesma matriz com microfraturas, porém associada ao plasma rico em plaquetas e 

fixadas com Smart Nails® (ConMed Linvatec Italy, Milano, Italy) e cola de fibrina, 

demonstraram também melhora quanto ao alívio da dor até cinco anos de 

seguimentos através da escala dor do KOOS (de 54.1 para 93.5 – quanto maior o 

valor, menor a sintomatologia dolorosa). Verdonk et al. (2015) utilizaram uma matriz 

trifásica, a MaioRegen® (Fin-Ceramica Faenza SpA, Faenza, Italy), e também 

conseguiram demonstrar uma boa resposta na diminuição da dor, com diminuição do 

EVA de 63,1 para 22,7 no pós-operatório, em 24 meses de seguimento. Embora a dor 

não possa ser relacionada às lesões da cartilagem articular per se, é interessante 

observar sua notória diminuição nos pacientes quando realizados procedimentos para 

reparo cartilaginoso. Esse efeito pode ser creditado à restauração da propriedade de 

suportar carga ou à diminuição da pressão subcondral pelas microfraturas. Por fim, a 

neovascularização do local ainda pode diminuir as citosinas inflamatórias locais e 

reduzir os sintomas. (BERRUTO et al., 2014; BIJUR; SILVER; GALLAGHER, 2001; 

GALLAGHER et al., 2002; GOMOLL; MINAS, 2014; O’REILLY; KELLY, 2015; 

SICLARI et al., 2014; VERDONK et al., 2015). 

 Foi alcançada uma melhora no escore IKDC de 33,44 para 56,33 em 12 

meses de pós-operatório (p<0,001). Outros autores também demonstraram uma 

melhora nos escores IKDC. Berruto et al. (2014) utilizaram uma matriz (MaioRegen ) 

trifásica, retirando a camada calcificada de cartilagem, expondo o osso subcondral e 

implantando através do press-fit, mimetizando um transplante osteocondral, sem a 

realização de microfraturas. Por meio dessa técnica, trataram 49 pacientes entre 15 e 
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66 anos, e obtiveram um aumento do IKDC de 45.55 para 70,86 em 12 meses de 

seguimento. Delcogliano et al. (2013) também utilizaram a mesma técnica com a 

matriz (MaioRegen ) trifásica, operando 19 pacientes, sendo 21 lesões, de 17 a 47 

anos, e demonstraram um ganho aproximado de 30 pontos de escore (35,7 para 67,7) 

em 12 meses de seguimento. Teoricamente, uma matriz trifásica mimetiza melhor 

uma cartilagem hialina, com a camada mais superficial resistindo à carga e 

cisalhamento, enquanto a mais profunda aumentaria a capacidade de adesão ao osso 

subcondral. Mesmo assim, os resultados clínicos são muito próximos às técnicas com 

outras matrizes, podendo ser creditados às perfurações ósseas ou enxerto autólogo 

utilizado (BERRUTO et al., 2014; DELCOGLIANO et al., 2013).  

 No presente estudo, foi observada uma melhora aproximada de 23 pontos no 

escore médio de IKDC, começando com escores pré-operatórios menores, se 

comparado com o trabalho de Berruto et al. (2014) (45 pontos) e semelhante ao 

trabalho de Delcogliano et al. (35,7 pontos). Os pacientes possuíam uma idade média 

maior quando comparados às outras séries (44 anos, contra 37 e 33 anos). Além 

disso, eram menos ativos e com menores tendências desportivas. Esses fatores 

podem ter determinado um escore mais baixo de IKDC – apesar de que não se pode 

determinar quanto esses pacientes serão mais ou menos ativos baseados apenas 

nesse índice (BERRUTO et al., 2014; DELCOGLIANO et al., 2013).  

 O escore total de WOMAC melhorou de 53,26 para 75,93 (p<0,001) em 12 

meses de pós-operatório. Dhollander et al. (2010) utilizaram uma técnica em que 

fizeram uma cultura de células de condrócitos alogênicos de tecidos frescos. 

Implantaram a cultura e protegeram com periósteo retirado da face medial da tíbia 

proximal. A fixação foi realizada com fios absorvíveis e cola de fibrina. O procedimento 

foi realizado em 21 pacientes entre 12 e 47 anos, demonstrando uma melhora de 42% 

no WOMAC. Para efeitos de comparação, utilizou-se o WOMAC modificado e também 

se observou um aumento de 42,6% no escore total. Na escala de avaliação, os 

pacientes melhoraram de uma dificuldade grave para uma dificuldade leve. Embora 

parte dos casos do presente estudo tenha sido de lesões focais relacionadas ao 

trauma, uma porcentagem maior dos pacientes tinha uma dor progressiva, 

provavelmente uma lesão produzida pela osteoartrite, e o escore WOMAC poderia ser 

uma melhor ferramenta para avaliar esses pacientes, já que essa escala é utilizada 

para lesões degenerativas (DHOLLANDER et al., 2010). 
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 Um diferencial deste trabalho foi demonstrar o avanço quanto à qualidade de 

vida após o procedimento cirúrgico. O escore SF-36 demonstrou uma melhora, em 

relação ao componente físico, variando de 30,49 para 40,23 no pós-operatório 

(p<0,001). Gelber et al. (2014), utilizando uma matriz tridimensional sintética bifásica 

(TruFit  - Trukor; Smith & Nephew, Andover, MA), realizaram o procedimento em 57 

pacientes, com média de 36 anos, tratando apenas lesões nos côndilos femorais, e 

demonstraram uma melhora no SF-36 de 53.9 para 86,6. Cole et al. (2012) utilizaram 

a avaliação do SF-36 no tratamento de lesões por osteocondrite dissecante através 

do implante de condrócitos autólogos em uma matriz (Carticel  – cultura de 

condrócitos autólogos, Genzyme Corp, Cambridge, Massachusetts). Foram 36 

indivíduos operados, com uma média de 30 anos, e observou-se uma melhora de 35,4 

para 45,5. Quando o presente estudo é comparado com os outros, vê-se que os 

pacientes demonstraram uma média final semelhante ao segundo trabalho citado 

(40,23 e 45,5), porém, mais baixa do que o primeiro (40,23 contra 86,6). Isso pode ser 

explicado pela idade média mais elevada do grupo (44 contra 36 e 30 anos), e pelo 

fato de o objetivo primário ser diferente, uma vez que não se tratava de um retorno ao 

esporte, e sim uma melhora na qualidade de vida. Os pacientes com idade mais 

avançada tendem a apresentar um SF-36 mais baixo, pois tendem a demonstrar mais 

dificuldades para subir escadas, ajoelhar e para realizar atividades diárias – todos 

itens presentes no questionário. No trabalho de Gelber et al. (2014), os indivíduos já 

partiam de um SF-36 mais alto, portanto, já possuíam menores incapacidades desde 

o início do trabalho. Outra justificativa seria o fato de apresentarem lesões apenas nos 

côndilos femorais, tendo prognóstico mais favorável comparativamente com os 

pacientes deste trabalho, em que foram também incluídas as lesões na tróclea e na 

patela. No trabalho de Cole et al. (2012), que apresentou resultados semelhantes, 

41,5 e 45,5, foram tratadas lesões decorrentes da osteocondrite dissecante, que 

apesar possuírem uma média de idade inferior (30 anos), esse tipo de lesão 

demonstra um prognóstico menos favorável, principalmente nos casos que evoluíram 

para o tratamento cirúrgico, justificando comparativamente os resultados inferiores ao 

de Gelber et al. (2014) e semelhantes aos deste trabalho (COLE et al., 2012; GELBER 

et al., 2014; WARE; SHERBOURNE, 1992). 

 O valor normal do SF-36 é de 49,7±9,4 para o componente físico, na 

população canadense. Em 12 meses, atingiu-se uma média de 40,23 e, portanto, foi 
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possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes. São poucos os artigos que usam 

a relação do reparo da cartilagem articular e a qualidade de vida, pois, na maioria 

deles, os pacientes são jovens e normalmente têm um objetivo primário de retorno ao 

esporte. Já neste estudo, o objetivo primário era observar o alívio da dor e a alteração 

das sintomatologias quotidianas e, tendo isso em vista, a ferramenta do SF-36 torna-

se adequada ao estudo. Mesmo no pós-operatório, os pacientes relacionados ao atual 

trabalho ficaram com nove pontos de diferença entre a média da população geral. Isso 

pode refletir a prática clínica, em que dificilmente o paciente chegará ao mesmo nível 

da população geral (HOPMAN et al., 2000). 

 Aplicou-se o questionário do componente mental do SF-36, passando de 46,6 

para 49,84 após 12 meses (p<0,05). Os valores normais para a população canadense 

do SF-36 são 50,9±9,6 para o componente mental, demonstrando que os pacientes 

estavam próximos da média populacional. Como o foco do trabalho eram lesões de 

cartilagem, que alteram o aspecto físico do questionário, e não doenças relacionadas 

a transtorno do humor, já era esperado que os pacientes teriam um escore perto da 

média e alterariam pouco com o passar do tempo. Apesar disso, foi possível observar 

uma melhora significativa nesse aspecto, com uma média próxima a da população 

geral (HOPMAN et al., 2000). 

 No presente estudo, não foi possível encontrar diferença estatística quando 

associados outros procedimentos cirúrgicos concomitantes ao reparo da cartilagem 

do joelho. Pesquisas sobre a associação de procedimentos concomitantes ao reparo 

da cartilagem foram realizadas por alguns autores. Quando se fez a comparação entre 

os grupos de cirurgia associada, etiologia traumática ou atraumáutica, local da lesão 

e cirurgia prévia, não foi observada diferença estatística em todas as escalas. A idade 

no momento da cirurgia foi um fator relevante que demonstrou diferença estatística, 

uma vez que pacientes os quais possuíam idade maior do que 45 anos apresentaram 

escores inferiores de IKDC e WOMAC Total.  

 Em estudo utilizando uma matriz de ácido hialurônico, com células 

pluripotenciais da medula óssea, não foi encontrada diferença estatística, quando 

associado ou não à reconstrução ligamentar e osteotomia. Apesar de não encontrar 

diferença nos trabalhos prévios com associação de procedimentos, acredita-se que a 

sobrevida em longo prazo será creditada por essa estratégia. Procedimentos como 

osteotomias femoral e tibial, reconstruções ligamentares e alinhamentos da 
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articulação femoropatelar foram realizados no mesmo ato de reparo da cartilagem 

articular no estudo. O objetivo foi otimizar o tratamento do paciente, pois uma lesão 

ligamentar ou alteração de eixo pode ser a causa do defeito cartilaginoso. Como 

analogia, a taxa de falha da sutura da lesão meniscal diminui quando associada à 

reconstrução do ligamento cruzado anterior, porém, ainda não se sabe se o crédito se 

dá pela maior quantidade de fatores de cicatrização ou ao fato de ter sido tratado o 

fator causal – a instabilidade (BERRUTO et al., 2014; DELCOGLIANO et al., 2013; 

GOBBI; WHYTE, 2019; YEO; SUHAIMI; PARKER, 2019). 

 Alguns autores preferem colocar algum procedimento associado como critério 

de exclusão, pois acreditam que o resultado pode ser afetado pela associação de 

procedimentos. Em estudo realizado por Martinčič, Mekač e Drobnič (2019), em que 

151 pacientes foram tratados através de uma técnica que utilizou diferentes matrizes 

com cultura de condrócitos no joelho, com média de 10 anos de pós-operatório, 

encontraram alguns fatores de risco para as falhas do procedimento, como tratamento 

de lesões meniscais, cirurgias de reparo de cartilagem prévio e osteotomias, porém, 

esses fatores não tiveram relevância estatística. A negligência da correção da lesão 

associada poderia prejudicar o reparo da cartilagem. Preferiu-se incluir esses casos 

neste estudo, com a intenção de que os resultados possam ser aplicados a um número 

maior de patologias (MARTINČIČ; MEKAČ; DROBNIČ, 2019). 

A idade altera significativamente os resultados do reparo da cartilagem 

articular, sendo pior em pacientes com mais de 45 anos. Previamente já se tinha a 

expectativa de que o potencial de cicatrização poderia atrapalhar a reparação da 

cartilagem articular. Turinetto, Vitale e Giachino (2016) demonstraram que o avançar 

da idade diminui o potencial de diferenciação, habilidades imunomodulatórias, 

capacidade de migração tanto de células pluripotenciais como de condrócitos, 

afetando o poder de cicatrização dos tecidos. Para melhorar o potencial do reparo, foi 

utilizada a matriz sintética e a cartilagem autóloga triturada e, mesmo assim, não se 

percebeu maior efetividade nos pacientes com mais de 45 anos. Uma alternativa para 

melhorar essa capacidade seria introduzir fatores de crescimento celular, como o 

SDF-1alfa, que demonstrou em testes laboratoriais um maior recrutamento de células 

progenitores da cartilagem. A amostra deste estudo tem alta faixa etária, com uma 

média de 44 anos e, mesmo assim, foi possível observar efeitos positivos desses 

procedimentos, com diminuição de sintomatologia e melhora da função (BEKKERS; 
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INKLAAR; SARIS, 2009; FARR et al., 2011; OLIVER-WELSH et al., 2016; YU et al., 

2015; TURINETTO; VITALE; GIACHINO, 2016). 

A maior gama de trabalhos relacionados ao reparo da cartilagem articular 

acaba por selecionar os pacientes com uma maior probabilidade de obter resultados 

positivos, pois limitam as lesões em apenas um compartimento, sem lesões 

associadas, IMC até 30, idade até 55 anos, ou lesões limitadas até 10 centímetros 

quadrados. Martín et al. (2019), em seu estudo, destacam essa seleção de grupo 

como os “joelhos verdes”, que excluem as lesões que provavelmente não iriam tão 

bem evolutivamente – os “joelhos vermelhos”. Esses “joelhos vermelhos” não entram 

nos estudos clínicos estimadamente em mais de 50% dos casos. A maior parte dos 

pacientes apresentam associações de lesões (70% dos casos), lesões de cartilagem 

com lesões ligamentares, ou desvios de eixo, e podem ser o próprio fator causal do 

defeito da superfície articular. O estudo realizado, sendo assim, se propôs a não 

excluir os ditos “joelhos vermelhos”, com o intuito de observar a progressão deste 

grupo (MARTÍN et al., 2019; MOR et al., 2015).  

 Foram observadas falhas no tratamento em cinco casos (7,7%). Houve um 

caso de soltura do implante, que se transformou em corpo livre. Esse foi um caso em 

que duas lesões haviam sido reparadas, no côndilo femoral e na patela, tendo sido 

submetido a artroscopia com retirada do fragmento, desbridamento da lesão, 

observada a cicatrização do côndilo femoral, sem novas intercorrências e melhora da 

dor. Dois pacientes necessitaram de artroplastias totais e duas artroplastias 

patelofemorais. Dos pacientes que evoluíram para prótese total de joelho, um deles 

possuía duas lesões, na patela e no côndilo femoral, de quatro e seis centímetros 

quadrados respectivamente, lesões progressivas, sem história de trauma, que evoluiu 

com dor e piora dos escores. O outro possuía uma grande lesão de nove centímetros 

quadrados no côndilo femoral, sem história de trauma, submetido à artroplastia total 

do joelho sem intercorrências. Os dois pacientes que foram submetidos a prótese 

patelofemoral eram pacientes com cirurgias associadas, com osteotomia e sutura de 

menisco no mesmo procedimento. Avaliando as lesões que falharam, os pacientes 

com artroplastias totais possuíam lesões que necessitavam de um grande potencial 

de cicatrização, possuíam mais do que 45 anos de idade, já com a cicatrização 

comprometida, sendo lesões progressivas, sem história de trauma, provavelmente 

sendo consideradas lesões degenerativas. O mesmo ocorreu com o paciente que 
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sofreu soltura do implante, que possuía mais do que 45 anos e uma lesão com 7,5 

cm2, sem história de trauma. Os pacientes com artroplastia patelofemoral também 

tinham mais do que 45 anos na época da cirurgia, porém, eram lesões associadas a 

trauma. Quando comparadas com outras séries, entretanto, a taxa de falha é 

semelhante. Verdonk et al. (2015) obtiveram 5,3% de falhas, e Delcogliano et al. 

(2013) relataram 2 casos em sua série de 19 pacientes (10.5%). 

 A metodologia proposta de revisão de prontuários possui a característica de 

não ser randomizada e não haver grupo controle. A população não era homogênea, 

houve uma larga faixa etária, lesões de cartilagem focais a múltiplas, além do prazo 

de 12 meses, o que limita o estudo. Essa população heterogênea pode explicar alguns 

dos resultados finais com escores mais baixos e um largo desvio padrão, porém, tende 

a expandir a aplicação do resultado para uma gama maior de lesões condrais, pois foi 

possível observar uma melhora na evolução clínica replicada em outros estudos. 

 São necessários mais estudos, prospectivos, com grupo controle e 

randomização para demonstrar os benefícios da presente técnica de reparo da 

cartilagem articular. No futuro, pretende-se analisar a progressão dos escores e 

avaliar a qualidade do reparo e preenchimento da lesão, tanto através de exames não 

invasivos como através de uma escala com a Ressonância Nuclear Magnética. 
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5 CONCLUSÃO 

 O tratamento das lesões de cartilagem articular do joelho demonstrou bons 

resultados em 92,3% dos casos. Melhorou a função do joelho em 20 pontos tanto na 

escala IKDC quanto no WOMAC, e a qualidade de vida em 10 pontos na escala SF-

36, em um período de 12 meses.  

 Foi possível observar, ainda, que a idade maior do que 45 anos influencia 

negativamente nos resultados até 12 meses e os seguintes itens não os alteram: a 

associações de procedimentos, a etiologia traumática, o local da lesão e se havia 

cirurgia prévia. 
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APÊNDICE 1 - COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS EM RELAÇÃO AO EVA  

 

TABELA DE COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS ENTRE O PRÉ OPERATÓRIO E AOS 12 
MESES EM RELAÇÃO AO EVA. 

 

Variável Momento Classificação n Média Mínimo 
1º 

Quartil 
Mediana 

3º 
Quartil 

Máximo 
Desvio 
Padrão 

Valor 
de p* 

Cirurgias 
Associadas 

Pré 
Sem cirurgia 12 6,6 2 5 7,0 8,3 10 2,5  

Com cirurgia 52 5,8 1 5 6,0 7,0 10 2,1 --- 

12 meses 
Sem cirurgia 12 2,5 0 1 2,5 3,3 7 2,1  

Com cirurgia 52 2,3 0 1 2,0 4,0 7 1,9 0,924 

Trauma 

Pré 
Sem trauma 33 6,0 2 5 6,0 7,0 10 2,2  

Com trauma 31 5,8 1 5 6,0 7,0 10 2,3 --- 

12 meses 
Sem trauma 33 2,3 0 1 2,0 4,0 7 1,8  

Com trauma 31 2,5 0 1 2,0 4,0 7 2,1 0,675 

Local 

Pré 
Patelo femoral 32 5,4 1 4 6,0 7,0 10 2,1  

Femoro tíbial 24 6,3 1 5 6,0 8,0 10 2,4 --- 

12 meses 
Patelo femoral 32 2,3 0 0 2,0 4,0 7 2,0  

Femoro tíbial 24 2,5 0 1 2,5 4,0 6 1,8 0,916 

Cirurgias 
Anteriores 

Pré 
Sem cirurg.ant. 46 5,8 1 4,2 6,0 7,0 10 2,1  

Com cirurg. ant. 18 6,3 2 5 6,0 8,0 10 2,3 --- 

12 meses 
Sem cirurg.ant. 46 2,2 0 1 2,0 3,0 7 1,8  

Com cirurg. ant. 18 2,9 0 1 3,0 4,0 7 2,1 0,200 

Idade 

Pré 
< 45 anos 27 5,5 1 4 5,0 7,0 10 2,2  

≥ 45 anos 37 6,2 1 5 6,0 7,0 10 2,1 --- 

12 meses 
< 45 anos 27 2,0 0 1 2,0 3,0 5 1,7  

≥ 45 anos 37 2,7 0 1 3,0 4,0 7 2,1 0,270 

(*) Análise de covariância considerando o resultado no momento pré como covariável; p<0,05 
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APÊNDICE 2 - COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS EM RELAÇÃO AO IKDC 

 

TABELA DE COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS ENTRE O PRÉ OPERATÓRIO E AOS 12 
MESES EM RELAÇÃO AO IKDC. 

 

Variável 
Moment

o 
Classificação n Média Mínimo 

1º 
Quartil 

Mediana 
3º 

Quartil 
Máxim

o 
Desvio 
Padrão 

Valor 
de p* 

Cirurgias 
Associadas 

Pré 
Sem cirurgia 12 27,9 5,7 21,8 30,5 35,6 44,8 12,7  

Com cirurgia 52 34,7 1,1 19,5 30,5 42,0 79,3 17,6 --- 

12 
meses 

Sem cirurgia 12 60,1 12,6 51,4 60,9 69,6 96,5 22,6  

Com cirurgia 52 55,5 12,6 43,4 55,8 70,4 97,7 20,2 0,282 

Trauma 

Pré 
Sem trauma 33 33,4 6,9 19,5 29,9 41,4 79,3 17,1  

Com trauma 31 33,5 1,1 21,3 31,0 40,8 72,4 16,9 --- 

12 
meses 

Sem trauma 33 56,8 12,6 43,7 55,2 73,6 96,5 19,8  

Com trauma 31 55,9 16,1 42,3 57,5 69,0 97,7 21,6 0,943 

Local 

Pré 
Patelo femoral 32 34,9 16,1 25,3 30,5 40,5 75,8 15,0  

Femoro tíbial 24 34,8 1,1 19,5 33,3 44,0 79,3 20,1 --- 

12 
meses 

Patelo femoral 32 60,2 12,6 49,1 59,2 72,7 97,7 20,2  

Femoro tíbial 24 54,0 16,1 41,9 53,5 67,6 96,5 20,1 0,261 

Cirurgias 
Anteriores 

Pré 
Sem cirurg.ant. 46 34,1 5,7 21,0 31,0 41,4 72,4 15,6  

Com cirurg. ant. 18 31,7 1,1 18,7 28,2 39,6 79,3 20,2 --- 

12 

meses 

Sem cirurg.ant. 46 59,6 16,1 48,6 58,6 70,7 97,7 18,4  

Com cirurg. ant. 18 48,0 12,6 34,5 43,1 69,3 87,4 23,8 0,051 

Idade 

Pré 
< 45 anos 27 37,8 5,7 28,7 35,6 45,4 79,3 16,3  

≥ 45 anos 37 30,3 1,1 18,4 27,6 40,2 75,8 16,8 --- 

12 
meses 

< 45 anos 27 65,0 34,5 53,5 66,7 71,8 97,7 16,2  

≥ 45 anos 37 50,0 12,6 34,5 50,6 67,8 88,5 21,3 0,010 

(*) Análise de covariância considerando o resultado no momento pré como covariável; p<0,05 
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APÊNDICE 3 - COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS EM RELAÇÃO AO 
WOMAC TOTAL 

TABELA DE COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS ENTRE O PRÉ OPERATÓRIO E AOS 12 
MESES EM RELAÇÃO AO WOMAC TOTAL. 
 

Variável Momento Classificação n Média Mínimo 
1º 

Quartil 
Mediana 

3º 
Quartil 

Máximo 
Desvio 
Padrão 

Valor 
de p* 

Cirurgias 

Associadas 

Pré 
Sem cirurgia 12 53,2 7,3 41,1 57,8 67,7 89,6 24,3  

Com cirurgia 52 53,4 0,0 38,3 50,0 68,2 96,9 22,4 --- 

12 meses 

Sem cirurgia 12 75,2 24,0 61,2 87,0 95,1 100,0 26,4  

Com cirurgia 
52 76,1 18,8 66,2 80,2 90,6 99,0 19,0 

0,891 

Trauma 

Pré 
Sem trauma 33 53,1 20,8 39,6 49,0 65,6 95,8 21,8  

Com  trauma 31 53,7 0,0 38,0 56,3 70,8 96,9 23,6 --- 

12 meses 

Sem trauma 33 76,2 24,0 66,7 84,4 89,6 100,0 19,8  

Com  trauma 
31 75,6 18,8 65,7 78,1 90,6 100,0 21,3 

0,855 

Local 

Pré 
Patelo femoral 32 58,2 19,8 43,5 56,3 74,8 96,9 21,7  

Femoro tíbial 24 52,0 0,0 34,1 58,9 67,7 89,6 24,1 --- 

12 meses 

Patelo femoral 32 79,4 37,5 69,3 87,0 91,9 99,0 18,1  

Femoro tíbial 
24 74,8 18,8 67,5 78,1 89,8 100,0 21,3 

0,638 

Cirurgias 
Anteriores 

Pré 
Sem cirurg.ant. 46 56,0 7,3 40,9 56,8 73,5 96,9 21,7  

Com cirurg. ant. 18 46,6 0,0 33,6 43,3 61,4 94,8 23,8 --- 

12 meses 

Sem cirurg.ant. 46 78,7 24,0 68,2 85,4 91,4 100,0 18,4  

Com cirurg. ant. 
18 68,9 18,8 49,2 72,9 88,3 99,0 23,7 

0,215 

Idade 

Pré 
< 45 anos 27 60,2 7,3 47,4 65,6 75,0 96,9 22,2  

≥ 45 anos 37 48,4 0,0 35,4 43,8 63,5 94,8 21,8 --- 

12 meses 

< 45 anos 27 84,4 44,8 74,0 87,5 93,8 100,0 13,7  

≥ 45 anos 
37 69,7 18,8 53,1 75,0 88,5 99,0 22,3 

0,022 

(*) Análise de covariância considerando o resultado no momento pré como covariável; p<0,05 
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APÊNDICE 4 - COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS EM RELAÇÃO AO SF 
36 COMPONENTE FÍSICO 

TABELA DE COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS ENTRE O PRÉ OPERATÓRIO E AOS 12 
MESES EM RELAÇÃO AO SF 36 COMPONENTE FÍSICO. 
 

Variável Momento Classificação n 
Médi

a 
Mínimo 

1º 
Quartil 

Mediana 
3º 

Quartil 
Máximo 

Desvio 
Padrão 

Valor 
de p* 

Cirurgias 
Associadas 

Pré 
Sem cirurgia 11 26,7 11,0 19,2 27,0 32,4 43,4 9,9  

Com cirurgia 52 31,1 13,7 23,8 30,8 36,5 58,6 10,5 --- 

12 meses 
Sem cirurgia 11 43,1 13,4 36,8 48,0 50,9 58,6 12,7  

Com cirurgia 52 39,6 17,2 31,4 39,3 49,9 58,2 11,9 0,132 

Trauma 

Pré 
Sem trauma 33 30,2 11,0 24,6 29,0 34,6 56,6 10,0  

Com  trauma 30 30,4 13,7 22,8 30,8 36,1 58,6 11,2 --- 

12 meses 
Sem trauma 33 39,0 13,4 31,6 40,9 48,3 58,6 12,5  

Com  trauma 30 41,5 17,8 35,0 39,3 52,7 58,2 11,6 0,394 

Local 

Pré 
Patelo femoral 32 32,3 14,7 25,2 31,9 37,9 58,6 9,7  

Femoro tíbial 24 30,0 13,7 21,6 28,7 35,5 56,6 11,2 --- 

12 meses 
Patelo femoral 31 42,5 17,2 32,8 43,9 54,4 58,2 12,9  

Femoro tíbial 24 40,3 18,1 35,0 39,3 45,8 58,6 8,5 0,608 

Cirurgias 
Anterioress 

Pré 
Sem cirurg.ant. 45 32,0 16,3 25,5 31,4 36,9 58,6 9,1  

Com cirurg. ant. 18 26,3 11,0 16,0 24,2 30,6 56,6 12,6 --- 

12 meses 
Sem cirurg.ant. 45 42,0 19,7 34,0 41,0 51,7 58,6 11,4  

Com cirurg. ant. 18 35,8 13,4 28,7 37,2 44,7 54,4 12,9 0,235 

Idade 

Pré 
< 45 anos 27 33,4 16,3 25,5 31,4 40,4 58,6 10,7  

≥ 45 anos 36 28,0 11,0 22,4 27,2 33,1 53,0 9,7 --- 

12 meses 
< 45 anos 27 44,4 19,9 36,1 46,0 54,6 58,6 11,2  

≥ 45 anos 36 37,1 13,4 29,4 37,8 46,3 57,3 11,9 0,078 

(*) Análise de covariância considerando o resultado no momento pré como covariável; p<0,05 
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APÊNDICE 5 - COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS EM RELAÇÃO AO SF 
36 COMPONENTE MENTAL  

TABELA DE COMPARAÇÃO ENTRE OS SUBGRUPOS ENTRE O PRÉ OPERATÓRIO E AOS 12 
MESES EM RELAÇÃO AO SF 36 COMPONENTE MENTAL. 
 

Variável Momento Classificação n Média Mínimo 
1º 

Quartil 
Mediana 

3º 
Quartil 

Máximo 
Desvio 
Padrão 

Valor 
de p* 

Cirurgias 
Associadas 

Pré 
Sem cirurgia 11 45,6 14,8 35,0 48,0 59,1 66,0 16,7  

Com cirurgia 52 46,7 14,8 36,5 50,3 56,9 67,0 12,6 --- 

12 meses 
Sem cirurgia 11 48,5 31,8 41,6 50,3 56,2 60,3 9,6  

Com cirurgia 52 50,1 13,8 46,6 55,0 59,2 67,2 13,5 0,758 

Trauma 

Pré 
Sem trauma 33 47,3 17,9 36,1 50,7 56,9 66,6 13,0  

Com  trauma 30 45,6 14,8 36,1 48,2 57,0 67,0 13,7 --- 

12 meses 
Sem trauma 33 51,9 19,8 50,2 55,9 59,1 63,6 10,4  

Com  trauma 30 47,6 13,8 41,0 52,1 56,9 67,2 15,0 0.198 

Local 

Pré 

Patelo 
femoral 31 46,8 17,9 36,2 49,0 56,9 67,0 12,6 

 

Femoro tíbial 
24 46,2 14,8 35,5 51,7 58,3 64,8 15,2 

--- 

12 meses 

Patelo 
femoral 31 48,0 17,8 38,7 51,7 57,1 63,6 13,0 

 

Femoro tíbial 
24 51,1 13,8 50,4 56,0 59,2 67,2 13,6 

0,254 

Cirurgias 
Anteriores  

Pré 

Sem 
cirurg.ant. 45 45,4 14,8 35,7 48,0 56,9 67,0 13,1 

 

Com cirurg. 

ant. 18 49,3 14,8 44,1 52,2 57,6 66,6 13,5 
--- 

12 meses 

Sem 
cirurg.ant. 45 48,4 15,1 38,4 52,2 57,4 67,2 13,4 

 

Com cirurg. 
ant. 18 53,4 13,8 51,6 56,0 57,3 65,5 10,9 

0,353 

Idade 

Pré 
< 45 anos 27 45,7 14,8 36,2 48,3 56,9 66,0 13,5  

≥ 45 anos 36 47,1 14,8 34,4 50,6 57,2 67,0 13,2 --- 

12 meses 
< 45 anos 27 47,6 19,8 39,7 52,2 56,2 63,0 11,5  

≥ 45 anos 36 51,5 13,8 50,0 56,6 60,1 67,2 13,8 0,245 

(*) Análise de covariância considerando o resultado no momento pré como covariável; p<0,05 
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ANEXO 1 -  CLASSIFICAÇÃO ICRS 
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ANEXO 2 -  ESCALA VISUAL ANALÓGICA 
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ANEXO 3 -  IKDC 
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ANEXO 4 -  SF-36 - VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE 
DE VIDA -SF-36 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  
 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, 

agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a 

Mesma 

Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 
durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer 
estas atividades? Neste caso, quando?  
  

Atividades 
Sim, 

dificulta 
muito 

Sim, 
dificulta 

um pouco 

Não, não 
dificulta 
de modo 

algum 
a) Atividades Rigorosas, que 
exigem muito esforço, tais 
como correr, levantar objetos 
pesados, participar em 
esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 
como mover uma mesa, passar 
aspirador de pó, jogar bola, 
varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de 
escada 

1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 
dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 
quilômetro 

1 2 3 



 

 

83 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de 
sua saúde física?   
 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava 
ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de 
algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  
 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava 
ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com 
tanto cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em 
relação à família, amigos ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 

Nenhuma Muito 
leve 

Leve Moderada Grave Muito 
grave 

1 2 3 4 5 6 
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8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 
normal (incluindo o trabalho dentro de casa)? 
 

De maneira 

alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 
com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma 
resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação 
às últimas 4 semanas.  
 

 

Todo 
Tempo 

A 
maior 
parte 

do 
tempo 

Uma 
boa 

parte 
do 

tempo 

Algu
ma 

parte 
do 

temp
o 

Uma 
pequ
ena 

parte 
do 

temp
o 

Nu
nc
a 

a) Quanto tempo 
você tem se 
sentindo cheio de 
vigor, de vontade, 
de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se 
sentido uma 
pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se 
sentido tão 
deprimido que 
nada pode anima-
lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se 
sentido calmo ou 
tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 
você tem se 

1 2 3 4 5 6 
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sentido com muita 
energia? 
f) Quanto tempo 
você tem se 
sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se 
sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se 
sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 
você tem se 
sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como 
visitar amigos, parentes, etc)?  
 

Todo 
Temp

o 

A maior parte 
do tempo 

Alguma parte 
do tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nenhuma 
parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 
 
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  
 

Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria 
das 

vezes 
verdadeir

o 

Não 
sei 

A 
maioria 

das 
vezes 
falso 

Definitiva- 
mente 
falso 

a) Eu costumo 
obedecer  um 
pouco mais 
facilmente que as 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável quanto 
qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 
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c) Eu acho que a 
minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 1 2 3 4 5 

 
 

 
CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 
Fase 1: Ponderação dos dados 
 

Ques
tão 

Pontuação 

01 Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação 
5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0 

02 Manter o mesmo valor 
03 Soma de todos os valores 
04 Soma de todos os valores 
05 Soma de todos os valores 
06 Se a resposta for 

1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação 
5 
4 
3 
2 
1 
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07 Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pontuação 
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,0 
1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 
Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 
Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser 
o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 
Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 
Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 
Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

 
09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a 

seguinte orientação:  
Se a resposta for 1, o valor será (6) 
Se a resposta for 2, o valor será (5) 
Se a resposta for 3, o valor será (4) 
Se a resposta for 4, o valor será (3) 
Se a resposta for 5, o valor será (2) 
Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 
10 Considerar o mesmo valor. 
11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d 

deverão seguir a seguinte pontuação:  
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Se a resposta for 1, o valor será (5) 
Se a resposta for 2, o valor será (4) 
Se a resposta for 3, o valor será (3) 
Se a resposta for 4, o valor será (2) 
Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 
Fase 2: Cálculo do Raw Scale 
 
Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 
8 domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor 
para cada domínio. É chamado de raw scale porque o valor final não 
apresenta nenhuma unidade de medida.  
Domínio: 

 Capacidade funcional 
 Limitação por aspectos físicos 
 Dor 
 Estado geral de saúde 
 Vitalidade 
 Aspectos sociais 
 Aspectos emocionais 
 Saúde mental 

 
Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada 
domínio: 
 
Domínio: 
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  
                             Variação (Score Range) 

 
Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e 
estão estipulados na tabela abaixo.  
 

Domínio Pontuação das 
questões 

correspondidas 

Limite 
inferior 

Variação 

Capacidade 
funcional 

03 10 20 
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Limitação por 
aspectos físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 
Estado geral de 

saúde 
01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens 
a + e + g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 
Limitação por 

aspectos 
emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens 
b + c + d + f + h) 

5 25 

 
Exemplos de cálculos: 
 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 
 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 
 
Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 
                                         20 
 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que 
varia de 0 a 100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 Dor (ver tabela) 
- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, 
portanto somando-se as duas, teremos: 9,4 
 
- Aplicar fórmula: 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  
                                    Variação (Score Range) 
 
Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 
           10 
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           O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 
100, onde zero é o pior estado e cem é o melhor. 
          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo 
oito notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo 
soma-las e fazer uma média. 
 
Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, 
sendo utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou 
pior comparado a um ano atrás.  
Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta 
tiver sido respondida em 50% dos seus itens.    
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ANEXO 5 -  WOMAC 
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ANEXO 6 - AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA LOCAL 
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ANEXO 7 - TRADUÇÃO DA AUTORIZAÇÃO LOCAL PELO BANCO DE DADOS 
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ANEXO 8 - AUTORIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTES 

 
 
 
 

  
 

Montréal, 27 de março de 2018 

Dr Fernando Martins Rosa, MD 
Serviço de Ortopedia, Hospital dos Trabalhadores 
Curitiba, Pr, Brasil 
Ref. : Autorização para avaliação de pacientes submetidos a enxerto de cartilagem  

Caro Dr Rosa, 

 É com grande prazer que escrevo esta carta confirmando a autorização da 
Direção de nosso hospital para a revisão de arquivos médicos de pacientes submetidos a 
enxerto de cartilagem em nosso Serviço. Favor referir-se aos documentos anexos (em 
Francês no original), com o pedido de revisão dos arquivos e a autorização da Direção 
de Serviços Profissionais. 

 Essas técnicas inovadoras de tratamento de lesões da cartilagem articular do 
joelho oferecem resultados positivos a curto e médio prazos, mas ainda subsistem 
dùvidas com relação à sobrevida do enxerto a longo prazo. 

 A analise dos arquivos nas datas citadas permitira definir a pertinência de 
planejar um estudo sobre os resultados clínicos e radiológicos de longo prazo (mínimo 5 
anos) nesses pacientes. 

 Por fim, autorizo que este estudo e os resultados computados possas ser 
utilizado para fins de Mestrado.  

 Estando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários, despeço-me 

 Respeitosamente 

 
Julio Fernandes, MD, M Sc., PhD, MBA 
 
Chirurgien orthopédiste, Professeur titulaire 
Hôpital du Sacré Coeur de Montréal, Université de Montréal 
Président, Congrès Mondial SICOT 2018 
Titulaire, Chaire de recherche en orthopédie à l’HSCM 
Tél. +1 514 338 2222, ext 2060, Fax : +1 514 338 3661 
Cell : +1 514 774 2804 
Julio.c.fernandes@umontreal.ca 
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ANEXO 9 - AUTORIZAÇÃO LOCAL PELO BANCO DE DADOS 
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ANEXO 10 - TRADUÇÃO JURAMENTADA DA AUTORIZAÇÃO LOCAL PELO 
BANCO DE DADOS 
 
 

 


