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RESUMO 

Introdução: A equalização ligamentar na artroplastia total de joelho (ATJ) 

é o procedimento mais importante para promover a estabilidade articular. 

Objetivo: Comparar as mensurações do balanceamento ligamentar 

realizadas com spreaders e aplicação de força manual empírica com as 

aferições realizadas com um tensiômetro e força padronizada. Método: 

Vinte e dois cirurgiões operaram 22 joelhos de cadáveres. As tensões 

ligamentares, com o joelho em extensão e flexão de 90º, foram avaliadas 

com instrumentais spreaders e aplicação de força manual empírica por 

duas técnicas diferentes: (1) cirurgiões não visualizaram a forma 

geométrica resultante dos espaços articulares durante a aferição - método 

cego (MC) e (2) cirurgiões visualizaram o formato dos espaços articulares 

resultantes durante as mensurações - método visual (MV). Um tensiômetro 

foi usado para obter a carga correspondente as medições com spreaders 

pelo MC e MV, assim como para aferir os gaps com aplicação de força 

padronizada em 100 N para extensão e 80 N para flexão - método 

tensiômetro (MT). Resultados: Todas as aferições com spreaders 

apresentaram força e espaços articulares superdimensionados e assimétrico 

(p < 0,0001) comparados as mesmas mensurações com tensiômetro e força 

padrão em extensão e flexão. As mensurações pelo MV produziram menos 

assimetria e hiperdimensões em relação ao MT comparado ao MC. 

Conclusão: O balanceamento ligamentar realizado com spreaders e força 

manual empírica produziu espaços superdimensionados e assimétricos em 

comparação ao uso do tensiômetro. Não foi observado viés durante a 

visualização do formato geométrico resultante dos espaços articulares 

durante aferição com spreader. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Ligament balance in total knee arthroplasty (TKA) is the 

most important surgical time to promote joint stability. Objetive: To 

analyze two methods of manual spreader gap assessment accuracy, visual 

vs blinded, compared with a controlled tensioner in total knee arthroplasty. 

Methods: Twenty-two fresh frozen cadaver knees were used to perform 

total knee arthroplasty by 22 surgeons. Extension and flexion gaps were 

measured with empirical manual force application with spreaders in two 

different manners: (1) surgeons were blinded to gap geometry formation d 

blind method group (BM) and (2) surgeons viewed them - viewing method 

group (VM). A tensioner was used to measure the corresponding ligament 

tension applied during spreader measurements and to measure the 

extension and flexion gaps with standard force of 100 and 80 N in each 

femorotibial compartment - tensioner method (TM). Results: All 

measurements with spreaders (VM and BM) presented extension and 

flexion gaps oversized and asymmetric (p<.0001), when compared with the 

same gaps measured with the tensioner. Gaps measured in the VM group 

presented results with slightly less oversizing and asymmetries than the 

measurements in the BM group compared with TM. Conclusion: The 

assessment of extension and flexion gaps with empirical manual applied 

force spreaders produced oversized and asymmetric gaps compared with 

the use of tensioner. No visual influence was observed during the spreader 

applied empirical manual force compared with the blinded assessment.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Artroplastia total de joelho (ATJ) é uma cirurgia que promove 

excelentes resultados funcionais em pacientes portadores de gonartrose, sem 

melhora satisfatória com o tratamento conservador: medicamentoso, 

fisioterápico e mudança do hábito de vida (MATSUMOTO et al, 2009). 

A crescente demanda para ATJ deve-se, principalmente, ao 

envelhecimento da população, além do aumento das sequelas articulares 

devido as lesões esportivas no joelho (KURTZ et al, 2007a). Estima-se que, 

de 2007 a 2030, ocorra um crescimento de 700% para os procedimentos de 

ATJ nos Estados Unidos da América (EUA)
 
(KURTZ et al, 2007b). No 

Brasil, as informações referentes as cirurgias de ATJ são escassas. Os dados 

informados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que refletem a realidade dos 

hospitais públicos nacionais, demonstram um aumento do custo para esta 

cirurgia em 36,6% e do número de procedimentos em 38% entre 2008 e 

2012
 
(FERREIRA et al, 2017); no Estado de São Paulo o crescimento da 

ATJ observado, entre 2003 e 2010, foi de 143% (CARVALHO et al, 2016). 

Dois quesitos técnicos são considerados os principais pilares 

conceituais para o sucesso cirúrgico e longevidade dos implantes em ATJ: 

manter o eixo mecânico dos membros inferiores (EMMI) centralizado no 

joelho, e equilibrar os ligamentos e dimensões entre os compartimentos 

femorotibiais medial e lateral - conceito também denominado balanço 

ligamentar ou equilíbrio dos espaços articulares. (INSALL et al, 1985; 

LURING et al, 2006b). 
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Para a obtenção dos cortes ósseos femoral distal e tibial proximal 

perpendiculares ao EMMI, primeiramente foram descritos o uso de guias 

intramedulares e extramedulares (INSALL et al, 1985). O desenvolvimento 

da cirurgia assistida por navegação computadorizada (CANC) passou a 

contribuir para obtenção dos cortes ósseos mais precisos (MOTA e 

ALBUQUERQUE, 2011; LUZO et al, 2014). 

No entanto, entre os dois principais fatores citados para o êxito técnico 

da artroplastia, o balanço ligamentar merece relevante destaque para o 

sucesso cirúrgico uma vez que, junto com as infecções articulares, a 

instabilidade é uma das principais causas de revisões de ATJ (YERCAN et 

al, 2005; SHARKEY et al, 2014; RISITANO et al, 2017), sendo que, cerca 

de metade de todas as revisões de ATJ poderiam ser prevenidas com o 

balanceamento ligamentar correto (BABAZADEH et al, 2009). 

Ainda que a ATJ seja prioritariamente caracterizada pela substituição 

das superfícies articulares comprometidas pela artrose, INSALL et al (1985), 

FEHRING et al (2001) e MATSUMOTO et al (2011a) enfatizaram a 

relevância do equilíbrio ligamentar para esta cirurgia, e assim, classificaram 

a ATJ “um procedimento de partes moles”, ou seja, exaltaram a importância 

técnica primária em equilibrar as tensões nas estruturas cápsulo-ligamentares 

estabilizadoras do joelho, fator que impõe ao equilíbrio dos espaços 

articulares, os chamados gaps, um tempo cirúrgico relevante na ATJ. 

A expressão gap, embora seja uma palavra de origem inglesa que 

significa “espaço” em português, é utilizada de forma usual pelos cirurgiões 

Brasileiros para denominar os espaços resultantes após a realização dos 

cortes ósseos femorais e tibial na ATJ. 
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O objetivo principal do equilíbrio dos gaps consiste em manter as 

tensões simétricas nas estruturas estabilizadoras dos compartimentos 

femorotibiais medial e lateral do joelho proporcionando uma geometria 

retangular no espaço articular, e consequentemente, estabilidade e melhor 

distribuição de carga nos implantes em toda amplitude de movimento do 

joelho. (INSALL et al, 1985; KIM, NELSON, LOTKE, 2004; GANDHI et 

al, 2006).  

Desta forma, quando presente assimetria nos gaps, devem ser 

utilizados artifícios técnicos para equalizá-los, tais como interferir no 

tamanho do implante femoral ou cortes ósseos, liberação das partes moles 

contraturadas, ou retensionamento ligamentar no compartimento frouxo para 

obter gaps retangulares e simétricos.  

Uma dificuldade comum nas ATJ consiste em determinar a acurácia 

do balanceamento ligamentar durante a cirurgia, visto que o resultado é 

diretamente dependente da técnica aplicada para a mensuração, que, por 

muitas vezes, é conduzido de maneira “artesanal” pela experiência e 

“sensação” do cirurgião, e não por critérios objetivos (KRACKOW, 

MIHALKO, 1999; MATSUMOTO et al, 2009). 

O balanço ligamentar é tradicionalmente realizado com instrumentais 

que permitem aplicar distração nos gaps após a realização dos cortes 

ósseos. No Brasil, os instrumentais disponibilizados pelos distribuidores de 

implantes para aferir os gaps são, principalmente, os distratores tipo 

laminar spreaders e os blocos espaçadores (Figura 1A e 1B). GAMADA et 

al (2008) demonstrou que a cinemática da ATJ equilibrada com spreaders 

se apresentou mais fisiológica comparado ao uso dos blocos espaçadores. 
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Figura 1. A, mensuração do gap de flexão com distratores spreaders com simetria de 

tensão medial e lateral e espaço retangular; B, mensuração do gap de flexão com bloco 

espaçador para avaliação se simetria de tensão entre os compartimentos; C, Tensionador 

Ligamentar Modular-TC
®
 (Smith & Nephew

®
, Aarau, Switzerland). 

 

A crítica presente a estes dois instrumentos de balanceamento 

ligamentar baseia-se na incapacidade de precisar a tensão aplicada nos 

compartimentos femorotibiais durante a equalização ligamentar (GRIFFIN, 

INSALL, SCUDERI, 2000). A subjetividade na análise do equilíbrio dos 

gaps com spreaders é corroborada pelas diferentes descrições observadas na 

avalição intra-operatória com estes instrumentos expostas por GRIFFIN, 

INSALL, SCUDERI (2000) e IN et al (2009) que descreveram aplicação de 

força manual máxima para as aferições dos gaps e POLITI  & SCOTT 

(2004) e TANZER, SMITH, BURNETT (2002) que não relataram o 

parâmetro de força aplicada durante o equilíbrio dos gaps. 

A fim de minimizar a subjetividade nas mensurações dos gaps 

avaliados com spreaders e blocos espaçadores foram desenvolvidos 

instrumentais capazes de proporcionar ao cirurgião o controle da força 

aplicada, e, desta forma, permitir aplicar tensão pré-estipulada e simétrica. 

Estes dispositivos são denominados dinamômetros ou tensiômetros (MORO-

OKA et al, 2010) (Figura 1C).  
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Outro método objetivo na mensuração do equilíbrio ligamentar 

durante a ATJ é utilizar os dispositivos digitais de mensuração (DDM). 

Trata-se de sensores colocados nos polietilenos de teste que captam as forças 

compressivas articular durante toda amplitude de movimento 

(CAMARATA, 2014; NIELSEN et al, 2018). Sensores digitais de 

mensuração não estão disponíveis para uso no Brasil, até o presente 

momento. 

Ao mesmo tempo que a realidade Brasileira disponibiliza para o 

balanceamento ligamentar instrumentos vinculados a subjetividade para 

equalizar os ligamentos em ATJ, não se encontram estudos que avaliaram a 

quantidade de força manual empírica aplicada pelos cirurgiões ao utilizar 

spreaders para as mensurações dos gaps e sua correspondência com as 

simetrias do balanceamento ligamentar (SASAKI, 2018). Portanto, não há 

resposta se o uso dos spreaders pode incorporar viés no equilíbrio dos gaps.  

Alguns fatores podem influenciar nas mensurações dos gaps como a 

via de acesso no mecanismo extensor (NIKI et al, 2012), assim como a 

altura e o posicionamento patelar durante as aferições (SASAKI et al, 2012; 

YOON et al, 2014). No entanto, outro potencial fator de viés, ainda não 

estudado, repousa na hipotética influência que a visualização da geometria 

em formação dos gaps durante a aplicação de força manual empírica com 

instrumentais spreaders pode agregar durante o balanceamento ligamentar. 

Alinhado com todos os conceitos previamente descritos, fez-se este 

estudo, a fim de compreender melhor as mensurações dos gaps realizadas 

com instrumentais spreaders e aplicação de força manual empírica. 
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2. OBJETIVO 

 

 

 

 

 

Primário: avaliar a força manual empírica aplicada durante a mensuração dos 

gaps com instrumentais spreaders na artroplastia total de joelho 

(ATJ) e suas implicações relacionadas as dimensões e simetria dos 

espaços articulares em extensão e flexão de 90º. 

 

Secundário: avaliar se a visualização do formato geométrico do gap durante 

a aplicação de força manual empírica nas mensurações com 

instrumentais spreaders influencia na tensão aplicada durante o 

balanceamento ligamentar em ATJ. 
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 FREEMAN, SWANSON, TODD (1973) descreveram os princípios 

para o procedimento de artroplastia total de joelho (ATJ). (1) O implante da 

prótese deve exigir a remoção de osso não mais do que uma artrodese 

primária e deve deixar grandes superfícies planas de osso esponjoso. (2) As 

chances de soltura devem ser minimizadas: a) Os componentes femoral e 

tibial devem estar constritos de forma incompleta um em relação ao outro, 

de modo que os momentos de torção, varo ou valgo não possam ser 

transmitidos entre a prótese e o esqueleto; b) O atrito entre os componentes 

deve ser minimizado; c) Qualquer limitador de hiperextensão deve ser 

progressivo e não em ação repentina; d) O implante deve ser ajustado ao 

osso de modo que ele distribua as cargas sobre a maior área possível da 

interface osso-prótese. (3) A produção de detritos de desgaste deve ser 

minimizada e os detritos produzidos devem ser o mais inócuo possível, o 

que leva a uma preferência por superfícies de rolamento de metal sobre 

plástico, que devem ser tão grandes quanto possível para manter a tensão 

superficial baixa. (4) A probabilidade de infecção deve ser minimizada pela 

presença de componentes protéticos compactos com poucos espaços 

mortos. (5) As consequências da infecção devem ser minimizadas 

evitando-se hastes intramedulares longas e cimento intramedular. (6) Um 

procedimento de inserção padrão deve estar disponível. (7) A prótese deve 

permitir um movimento de 5º de hiperextensão a pelo menos 90º de flexão. 

(8) Alguma liberdade de rotação deve ser resistida. (9) Movimentos 

excessivos em qualquer direção devem ser resistidos pelos tecidos moles, 

particularmente os ligamentos colaterais. 
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 INSALL, BINAZZI, SOUDRY, MESTRINER (1985) publicaram 

uma revisão conceitual sobre os princípios técnicos para a cirurgia de 

artroplastia total de joelho (ATJ). Enfatizaram a necessidade de correção 

das deformidades angulares nos membros inferiores com o 

restabelecimento do eixo mecânico centralizado no joelho ao término da 

cirurgia, assim como expuseram a relevante importância que deve ser 

dedicada para o balanceamento ligamentar através da liberação gradual das 

estruturas contraturadas, tanto nas deformidades em varo como e valgo 

para a obtenção e gaps simétricos – técnica dos gaps. Os autores descrevem 

o uso de um tensionador mecânico para a mensuração dos gaps, no entanto, 

não há relato sobre o padrão de tensão aplicada para a equalização 

ligamentar.   

 HUNGERFORD, KRACKOW, (1985) relataram bons desfechos, em 

quatro anos de pós-operatório, de ATJ não cimentadas em pacientes 

submetidos a cirurgias com preservação do ligamento cruzado posterior 

(LCP) em que o conceito técnico do alinhamento anatômico foi usado – 

técnica da ressecção mensurada. A altura da linha articular foi preservada e 

o valgo femoral anatômico foi fixado em 9º a 10º enquanto a ressecção 

proximal da tíbia foi realizada com 3º de varo mantendo assim a 

obliquidade articular fisiológica. O alinhamento anatômico resultante de 6 

graus de valgo foi mantido. Além disso, a inclinação anatômica posterior 

do planalto tibial foi mantida.  

 ATTFIELD et al (1994) utilizaram em oito pacientes submetidos a 

ATJ um dispositivo desenvolvido com eletrodos, denominado Manual 

Derby Balancer, para mensurar a simetria dos gaps em acordo com a 

angulação formada pelos cortes tibial proximal e femoral distal. Os 
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resultados demonstraram que a análise de desvio angular entre os cortes 

ósseos pode ser utilizada para definir a equalização ligamentar. No entanto 

não foi citado a tensão aplicada durante a mensuração dos gaps. Também 

ressaltaram a dificuldade existente para obter critérios objetivos na 

equalização ligamentar com instrumentos de força manual não controlada 

como espaçadores e spreaders, já que a propriedade viscoelástica das 

estruturas periarticulares permite ambiguidade de interpretação do 

parâmetro de referência. 

 NORTHMORE-BALL, FREEMAN, BARNES (1995) dissertaram 

sobre o potencial desgaste do polietileno proporcionado pelo 

posicionamento rotacional incongruente entre os componentes femoral e 

tibial (polietileno). Sete porcento das revisões de ATJ realizadas nos 

primeiros quatro anos e meio de pós-operatório corresponderam a 

problemas nas superfícies de contatos dos implantes. Os autores ressaltam a 

importância do alinhamento congruente, principalmente, o posicionamento 

rotacional tibial com o plano de movimento do joelho para evitar a 

desarmonia de contato entre os componentes femoral e polietileno, e assim, 

minimizar as falhas por desgaste precoce.   

 KRACKOW, MIHALKO (1999) estudaram, em 12 peças 

anatômicas, a influência da liberação das estruturas estabilizadoras laterais 

e sua repercussão nos gaps de extensão e flexão durante o balanço 

ligamentar em joelhos. Concluíram que o ligamento colateral fibular (LCF) 

deve ser a primeira estrutura a ser liberada para corrigir a assimetria em 

valgo seguido do tendão do poplíteo (TPO) e do trato iliotibial (TIT). No 

entanto, não foi citada a força de distração articular aplicada durante as 

liberações das estruturas laterais do joelho para a análise dos gaps. 
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 GRIFFIN, INSALL, SCUDERI (2000) estudaram a acurácia do 

balanceamento ligamentar com aplicação de força manual máxima em 

instrumentais spreaders. Um único cirurgião avaliou a dimensão e simetria 

dos gaps de extensão e flexão de 104 joelhos sem desvio significativo do 

EMMI, 16 em valgo e 63 em varo. Apenas 7,7% de todos os 104 joelhos 

estudados apresentaram gaps de extensão e flexão com a mesma dimensão 

e simetria. Os gaps de flexão apresentaram 47,1% completamente 

retangulares, 89,4% apresentaram assimetria em até 1mm, 99,0% 

assimetrias até 2 mm e 100% em até 3 mm. Os gaps de extensão foram 

perfeitamente retangulares em 50% dos pacientes, 83,7% demonstraram 

assimetria em até 1 mm, 97,1% em até 2 mm e 100% em até 3 mm. Os 

autores observaram que os gaps laterais se apresentaram maiores nas 

assimetrias. Constataram que o parâmetro anatômico mais consistente para 

determinar a rotação do componente femoral quando a ATJ foi realizada 

pela técnica do gap e via de acesso parapatelar medial com preservação do 

ligamento cruzado posterior (LCP) foi o eixo biepicondilar seguido do eixo 

de Whiteside e côndilos posteriores. Em autocrítica a metodologia aplicada 

nas mensurações dos gaps, os autores sugeriram que o uso de um 

tensiômetro poderia agregar maior valor no balanceamento ligamentar.  

 KATZ et al (2001) estudaram, em oito joelhos de cadáveres, a 

acurácia dos parâmetros para determinar a rotação do componente femoral 

pela simetria do gap de flexão. Concluíram que o eixo anteroposterior de 

Whiteside e corte tibial proximal foram os mais fidedignos para esta 

finalidade. No entanto, não foi descrito a técnica nem o instrumento 

utilizado para as mensurações dos gaps. 
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 PETERS, MOHR, BACHUS, (2001) comparam dois métodos de 

liberação de partes moles lateral para o balanceamento ligamentar em 14 

peças anatômicas de joelho com deformidade em valgo. A diferença entre 

as técnicas consistia na liberação da cápsula posterolateral antecedendo a 

liberação do TIT por secção ou perfuração das estruturas. Foram divididos 

em dois grupos: método A seccionou as estruturas e o método B perfurou. 

As mensurações dos gaps foram realizadas por dois médicos que utilizaram 

distratores com força manual empírica – um estudo piloto mostrou método 

reprodutível com margem de 5%. Os resultados permitiram a conclusão 

que os gaps equalizados com a secção da cápsula posterolateral seguido de 

perfuração do TIT formaram gaps melhor balanceados.  

 FEHRING et al (2001) revisaram os mecanismos de falha em 279 

pacientes submetidos a ATJ no período de cinco anos de pós-operatório. 

Constataram que 38% das revisões foram devido a infecção, 27% por 

instabilidade, 13% por falência de integração nas artroplastia sem cimento, 

8% por problemas patelofemorais, 7% por desgaste do polietileno ou 

osteólise, 3% por soltura asséptica na interface do cimento e os outros 4% 

por problemas diversos. Os autores exaltaram o fato de que as ATJ não são 

apenas procedimentos de “carpintarias ósseas”, e advertiram que, se todas 

as ATJ no grupo de pacientes analisados tivessem sido cimentadas e 

balanceadas cuidadosamente, potencialmente o número total falhas gerais 

teriam sido reduzido em 25%. 

 TANZER, SMITH, BURNETT (2002) compararam o desfecho 

cirúrgico, através do Knee Society Clinical and Radiographic Scoring 

Systems, em 40 ATJ randomizadas em duas técnicas diferentes: com 

preservação e ressecção do LCP. Todas as cirurgias foram performadas 
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pelo mesmo cirurgião. Não foi descrito o instrumental ou o parâmetro de 

equalização ligamentar utilizado. O resultado demonstrou que não houve 

superioridade de uma técnica sobre a outra quando os mesmos parâmetros 

de balanceamento ligamentar foram aplicados. Foi considerado 

alinhamento pós-operatório aceitável do eixo mecânico dos membros 

inferiores (EMMI) resultante em até 3ºde desvio em varo e valgo.   

 WINEMAKER (2002) comparou o desfecho clínico em 83 ATJ 

consecutivas realizadas por dois métodos diferentes para determinar o 

posicionamento rotacional do componente femoral, técnica da ressecção 

mensurada e técnica do gap. No grupo da ressecção mensurada os 

parâmetros anatômicos foram utilizados como referência, já a técnica do 

gap utilizou um tensiômetro sem graduação de força capaz de determinar a 

dimensão dos compartimentos medial e lateral e a variação angular do gap 

(Tensor/Balancer device - Stryker Howmedica Osteonics, Allendale, New 

Jersey) (Figura 2A e 2B). Foram considerados simétricos os gaps com 

variação até 3º (quer seja varo ou valgo) e 3 mm. Na técnica da ressecção 

mensurada a avaliação foi realizada através de manobra de estresse manual 

em varo e valgo. Os resultados demonstraram que o uso do tensiômetro 

permitiu melhor mapeamento angular, rotacional e para dimensão dos gaps. 

Os joelhos que apresentaram maior rotação femoral e assimetria estavam 

relacionados com as maiores deformidades de EMMI mensuradas em 

radiografias pré-operatória. Os desfechos clínicos não apresentaram 

superioridade de uma técnica em relação a outra após seis semanas de 

cirurgia. 
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  Figura 2. A e B, tensiômetro (Tensor/Balancer device - Stryker Howmedica 

Osteonics, Allendale, New Jersey) utilizado para mensurar a dimensão e assimetria 

angular durante o balanceamento ligamentar. WINEMAKER (2002) 

 

 ISHII et al (2003) utilizaram o artrômetro Telos (Fa Telos, 

Medizinisch-Technische, Griesheim, Germany) com aplicação de 150 N em 

77 joelhos com ATJ operados pelas técnicas de preservação e ressecção do 

LCP para avaliar a frouxidão articular pós-operatória em varo e valgo. 

Concluíram que 4º de desvio angular foi um resultado aceitável para 

sobrevida do implante em cinco a nove anos. Todos os procedimentos 

cirúrgicos foram realizados por dois cirurgiões que determinaram o 

equilíbrio ligamentar intra-operatório com técnica e instrumental não 

descritos no estudo.  

 YAGISHITA, MUNETA, IKEDA (2003) estudaram em 45 ATJ o 

comportamento gradual da liberação de partes moles no compartimento 

medial em joelhos com deformidades em varo. Dois cirurgiões utilizaram 

instrumentais spreaders com torquímetro e aplicaram 5 Nm de força 

(Figura 3A e 3B) nas mensurações dos gaps de extensão e flexão de 90º e, 

sequencialmente, realizaram as liberações das estruturas estabilizadoras 

mediais. Os resultados demonstram que a remoção do LCP aumentou em 
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média, 1,8 mm o gap medial e 1,9 mm o lateral em extensão e 2,7 mm 

medialmente e 2,9 mm em flexão. A liberação da cápsula posteromedial 

proporcionou aumento de 1,4 mm medialmente e 1,2 mm lateralmente em 

extensão e um aumento de 1,9 mm e 1,7 mm em flexão. A exérese dos 

osteófitos mediais resultou em aumento de 1,9 mm no gap medial e 0,7mm 

lateralmente em extensão e 1,7mm e 1,3mm em flexão. A liberação 

completa da inserção distal do ligamento colateral tibial (LCT) resultou em 

aumento de 2,0 mm no gap medial e de 0,3 mm lateralmente em extensão e 

2,4 mm e 0,9 mm em flexão. O corte gradual de LCT no nível da linha 

articular resultou em um 2,8 mm no gap medial e 0,4 mm no lateral com o 

joelho em extensão e um aumento de 4,1 mm e 2,0 mm em flexão. Foi 

demonstrado que 29% e 22% dos joelhos não foram considerados 

balanceados em extensão e flexão para assimetrias até cinco milímetros 

entre os compartimentos medial e lateral. Os resultados demonstraram que 

não ocorreu um aumento linear preciso durante o balanceamento 

ligamentar em joelhos em varo. Os resultados das medições mostraram que 

cada procedimento, passo-a-passo, apresentou tendência de aumento dos 

gaps. 

 

Figura 3. A e B, instrumental spreader com torquímetro para mensuração dos gaps. 

YAGISHITA, MUNETA, IKEDA (2003). 
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 ASANO, HOSHINO, WILTON (2004) estudaram em 77 ATJ a 

relação das tensões ligamentares periarticulares com a mobilidade articular 

pós-operatória. Foi utilizado um instrumental tensionador (Stryker 

Howmedica Os-teonics, Allendale, New Jersey) (Figura 2A e 2B) para as 

mensurações. O critério angular de tolerância para assimetria dos gaps foi 

de 3º. Não existiu padrão de tensão constante nas mensurações das tensões 

de partes moles em extensão e flexão. O menor valor de tensão aplicado 

para os gaps de extensão e flexão foi 70.8N e os maior 180N, com 

resultado médio de 126.8 ± 23.6 N para extensão e 120.7 ± 22.7 N para 

flexão.  A diferença média na tensão aplicada entre os gaps de extensão e 

flexão foi de 23 ± 23.9N. Pôde-se observar que não houve correlação 

significativa entre a tensão nos estabilizadores do joelho e o ângulo de 

flexão pós-operatório alcançado. 

 KUSTER, BITSCHNAU, VOTRUBA (2004) analisaram se o 

desfecho clínico pós-operatório em ATJ é melhor em pacientes que 

apresentaram tensões maiores ou menores nos gaps. Vinte e dois pacientes 

submetidos a ATJ bilateral foram avaliados, por um mesmo cirurgião, 

através de radiografias em que foram aplicados estresse manual em varo e 

valgo com o joelho posicionado em 30º de flexão. O critério de tensão ideal 

para simetria foi estabelecido em abertura de 4º, sendo os valores de 

abertura articular menor ou maior que 4º considerado tenso e frouxo. Não 

foi descrito o método ou instrumental utilizado para o balanceamento 

ligamentar durante as cirurgias.  Os próprios pacientes foram utilizados 

como grupo controle, e se observou melhores resultados clínicos nos 

pacientes que apresentaram joelhos com abertura maior que 4º. 
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 POLITI & SCOTT (2004) propuseram um método para realizar o 

equilíbrio ligamentar em joelhos com deformidade em valgo através de 

liberação da porção lateral do retináculo patelar incisionado em aspecto 

cruciforme. O método utilizado pelos autores para avaliar as tensões em 35 

ATJ, e por consequência, realizar o balanço ligamentar foi a aplicação de 

força manual empírica em spreaders. O critério de simetria foi estabelecido 

com tolerância para assimétrica de três a quatro milímetros para o gap de 

flexão. Foi concluído que está técnica permitiu equilibrar deformidades 

angulares em valgo com mais de 15º. 

 TOKUHARA et al (2004) avaliaram o comportamento fisiológico 

das estruturas estabilizadoras mediais e laterais do joelho em 90º de flexão. 

Vinte pacientes voluntários foram submetidos a exames de ressonância 

magnética de joelho, em posição neutra e sob estresse passivo varo e valgo 

em 90˚ de flexão, em que foram constatadas que as estruturas laterais 

apresentaram frouxidão fisiológica de 6,7 mm e as mediais de 2.1 mm, 

demonstrando assim, que o gap de flexão fisiológico sob tensão não é 

retangular.  

 ZALZAL et al (2004) estudaram em 86 pacientes submetidos a ATJ 

as tensões do envelope de partes moles em um joelho com osteoartrite e, 

desta forma, procuraram estimar a tensão ideal a qual se deve esperar com 

a implantação do polietileno definitivo. Foi utilizado um tensiômetro 

manual (Stryker Howmedica Osteonics, Allendale, New Jersey) (Figura 2A 

e 2B) para as mensurações do balanço ligamentar. O parâmetro utilizado 

para estabelecer a tensão máxima nas partes moles foi determinado quando 

não ocorreu acréscimo de tamanho nos gaps mesmo com aumento do 

torque de 5 lbf/in. A rotação do componente femoral foi aplicada pela 

técnica do gap. A escolha do polietileno definitivo foi determinada de 
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modo que a abertura, em varo e valgo, não apresentasse assimetria maior 

que dois milímetros durante a amplitude do movimento do joelho, no 

entanto, não foi citada a forma que foi avaliada. Os resultados 

demonstraram que a rigidez média articular não foi influenciada pela idade, 

sexo e a posição do joelho dentro dos subgrupos que preservaram e 

ressecaram o LCP. Os gaps de flexão e extensão apresentaram rigidez 

média maior quando preservaram o LCP comparado a sua ressecção. O 

desvio padrão das mensurações que preservaram o LCP foram mais amplos 

comparados a técnica de ressecção, e assim, as tensões foram mais 

variáveis com o LCP íntegro e, portanto, o balanço ligamentar nestas 

situações foi mais desafiador. As tensões médias articular não se mostraram 

significativamente diferentes entre os gaps de extensão e flexão nos 

implantes com e sem o LCP. Os autores concluíram que a tensão final em 

uma ATJ é semelhante ao ponto final da relação força vinculado ao 

aumento do gap, e especularam que a força manual empírica pode ser um 

método relativamente acurado para o balanceamento ligamentar com 

spreaders. Os autores acreditam que o uso de um dispositivo tensionador 

de ligamentos pode ser justificado já que as técnicas que utilizam blocos 

espaçadores ou spreaders ainda dependem da "sensação do cirurgião", fato 

desafiador envolvendo principalmente a formação de médicos residentes.  

 YERCAN et al (2005) dissertaram sobre os conceitos teóricos para 

os cortes ósseos e princípios do balanceamento ligamentar que devem ser 

aplicados em uma cirurgia de ATJ com o objetivo de diminuir a grande 

incidência de instabilidade que podem ser responsáveis por 10 % a 22 % 

das causas de revisão.   

 CLARKE et al (2005) acompanharam o desfecho clínico, com 

seguimento médio de 54 meses, de 24 pacientes submetidos a ATJ em 
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membros inferiores com deformidade em valgo. A técnica utilizada para 

liberar os estabilizadores contraturados foi a de múltiplas perfurações das 

estruturas posterolaterais, conhecida pela sua nomenclatura em inglês “pie 

crusting”. A mensuração do balanço ligamentar foi realizada com aplicação 

de força manual empírica em instrumentais spreaders, sem descrição para 

tolerância de assimetria nos gaps. Não ocorreu nenhum caso de soltura 

asséptica, instabilidade ou insatisfação clínica.  

 SUGAMA et al (2005) estudaram o impacto das liberações de partes 

moles para equalizar o gap de flexão e o gap de extensão em 50 joelhos 

com deformidade angular em varo submetidos a ATJ. Os resultados 

demonstraram que o gap de extensão apresentou resultado médio de 

aumento em 2,5 mm quando o gap de flexão é sequencialmente. Para o 

balanceamento ligamentar foram utilizados blocos espaçadores e um 

tensiômetro (V-STAT tensor, Zimmer, Warsaw, Indiana) (Figura 4) com 

aplicação de 40 lb de carga. Os autores descreveram que a equalização 

ligamentar através da formação dos gaps retangulares é o principal objetivo 

técnico em uma ATJ, e concluíram que a preparação do gap de extensão 

primeiramente pode ser alterada com a realização de liberações de partes 

moles potencialmente necessárias para equalizar o gap de flexão após o de 

extensão. 

 LURING et al (2006a) estudaram em oito peças anatômicas de 

joelho a influência do alinhamento coronal em acordo com a liberação de 

partes moles mediais em ATJ com plataforma tibial rotatória pelo método 

de cirurgia assistida por navegação computadorizada (CANC). Foi 

demonstrado que a maior abertura no eixo coronal foi obtida quando as 

estruturas tibiais anteromediais e capsular forma liberadas 
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subperiostealmente seis centímetros abaixo da linha articular em extensão e 

em flexão após a liberação do ligamento colateral tibial (LCT) e LCP. No 

entanto, os autores não explicaram o método aplicado de tensão para 

quantificar a abertura proporcionada pela liberação de partes moles 

seletivas. 

 

 

Figura 4. Tensiômetro V-STAT tensor, Zimmer, Warsaw, Indiana, USA. SUGAMA et 

al (2005). 

 

 LURING et al (2006b) analisaram, em dez joelhos de cadáveres, a 

importância da liberação gradual das estruturas mediais para verificar a 

influência progressiva do aumento dos gaps de extensão e flexão, e por 

consequência, a repercussão sobre o alinhamento axial do membro. As 

cirurgias foram performadas pelo método CANC, e para o balanceamento 

ligamentar utilizaram um tensiômetro (Balansys, Mathys, Bern, 

Switzerland) (Figura 5) com tensão de 150 N em cada compartimento em 
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extensão e 90 N em flexão, justificado pela orientação do fabricante. A 

liberação foi progressiva e sequencial respeitando as estruturas: 

levantamento  subperiosteal das estruturas mediais 2 cm abaixo da linha 

articular, liberação da cápsula  pósteromedial e inserção do músculo 

semimembranoso, liberação subperiosteal das estruturas mediais 4 cm 

abaixo da linha articular, levantamento subperiosteal das estruturas mediais 

6 cm abaixo da linha articular, liberação do LCM no côndilo femoral, 

liberação da metade medial do LCP na tíbia e liberação total do LCP. Os 

resultados demonstraram que o maior efeito valgizante em extensão foi 

observado após a liberação subperiosteal das estruturas mediais 6 cm 

abaixo da linha articular e em flexão após a liberação do LCT. 

                                     

Figura 5. Tensiômetro (Balansys, Mathys, Bern, Switzerland). LURING et al 

(2006b). 

  

 CHRISTEN et al (2007) observaram a relação da tensão no gap de 

flexão e sua influência na translação tibial anterior em 91 ATJ com 

implantes que preservaram o LCP. Utilizaram um tensiômetro (Balansys, 

Mathys, Bern, Switzerland) para mensurar os gaps com três forças de 
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distrações aplicadas, 100 N, 150 N e 200 N, e a translação da tíbia foi 

medida em milímetros. Os resultados demonstraram que quando o gap de 

flexão, em 90º, aumentou em 1mm proporcionou translação anterior tibial 

em relação ao fêmur de 1,25 mm. Os autores chamaram a atenção para o 

cuidado que se deve ter com a escolha do polietileno pois o aumento da 

tensão em implantes que preservam o LCP pode interferir no contato do 

implante femoral, e consequentemente, favorecer o desgaste.   

 

 YAU, CHIU, TANG (2007) compararam em 25 ATJ CANC 

realizadas com ressecção do LCP os métodos do posicionamento rotacional 

do componente femoral e estabeleceram a acurácia para utilização do eixo 

transepicondilar, eixo condilar posterior, linha de Whiteside e o método do 

gap ao eixo transepicondilar aferido por tomografia computadorizada (TC) 

pré-operatória. Foi utilizado um tensionador (Stryker Howmedica 

Osteonics, Allendale, New Jersey) (Figura 2A e 2B) sem descrever a força 

aplicada para mensuração do gap de flexão.  Nas mensurações, os 

intervalos de erro variaram para o eixo transepicondilar em 28º (17º rotação 

interna a 11º de rotação externa), eixo condilar posterior 27º (13º rotação 

interna a 14º rotação externa), linha de Whiteside 32º (17º rotação interna a 

15º rotação externa) e técnica do gap 26º (14º rotação interna a 12º rotação 

externa). Foi demonstrado que 56% das mensurações baseadas no eixo 

transepicondilar, 72% dos eixos condilares posteriores, 60% das linhas de 

Whiteside e 20% do método do gap apresentaram erro maior que 5º em 

relação ao alinhamento neutro. 

 VISKONTAS et al (2007) avaliaram a equalização ligamentar nas 

duas técnicas clássicas de realização de ATJ: ressecção mensurada e 
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técnica do gap. Foram utilizados oito joelhos de cadáveres e cada joelho 

pareado foi operado por uma técnica cirúrgica diferente. O balanço 

ligamentar foi realizado com tensiômetro e distração manual (Stryker 

Howmedica Osteonics, Allendale, New Jersey) (Figura 2) com a tolerância 

para assimetria dos gaps em até dois milímetros. Componente 

eletromagnéticos foram colocados nas superfícies articulares para a 

obtenção da tensão final. Os resultados não demonstraram diferença, entre 

as duas técnicas aplicadas, no equilíbrio e nas tensões nos joelhos.  

 RITSCHL, MACHACEK, FUIKO (2007) dissertaram sobre a 

técnica cirúrgica para realizar ATJ CANC com o Sistema PiGalileo (Smith 

& Nephew
®
, Arau, Switzerland). Para o balanceamento ligamentar foi 

utilizado um Tensionador Ligamentar Modular-TC® (Smith & Nephew®, 

Aarau, Switzerland) (Figura 1C). Aplicaram tensão de distração para o gap 

de extensão de 100 N por compartimento femorotibial, e 80 N por 

compartimento femorotibial em flexão, justificadas pelas propriedades 

elásticas capsuloligamentares em pacientes com ATJ constatadas. 

 MATSUMOTO et al (2007) analisaram 25 pacientes do sexo 

feminino em um estudo para avaliar a relação do gap de flexão com a 

mobilidade do joelho no pós-operatório de ATJ CANC. Utilizaram um 

tensiômetro graduado para mensurações entre 30 lb e 80 lb (Figura 6), e as 

tensão aplicada em todas as mensurações dos gaps foi 40 lb em extensão, 

45º, 90º e 135º de flexão. Todas as aferições foram realizadas de duas 

formas: com a patela evertida e reduzida. Após dois anos os pacientes 

foram submetidos a análise de arco de movimento, e foi concluído que a 

diminuição do côndilo posterior proporciona aumento do gap de flexão e se 

relacionou com a diminuição do arco de movimento de flexão. Observou-se 
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também que a mensuração do gap de flexão com a patela evertida a partir 

de 90º produz mensurações hiperdimensionadas em relação as aferições 

com a patela normoposicionada.  

                                                 

                   Figura 6. Tensiômetro New TKA Tensor. MATSUMOTO et al (2007).                                                                                                                                     

 

 ROMERO et al (2007) pesquisaram o desfecho clínico de 18 

pacientes submetidos a ATJ com preservação do LCP, seguimento médio 

de 42 meses, que apresentaram o gap de flexão assimétrico. As análises 

foram realizadas em radiografias sob estresse manual, em varo e valgo, 

com carga de 15 N e joelho em flexão de 90º. Os resultados demonstraram 

que nos pacientes com maior abertura lateral em relação ao lado medial 

apresentaram correlação com a rotação interna do componente femoral e o 

desfecho clínico foi pior neste grupo em relação ao grupo controle formado 

por 10 pacientes sem assimetria do gap de flexão, no entanto, não foi citado 

neste estudo os parâmetros utilizados para o posicionamento do implante 

femoral e o instrumental de mensuração dos gaps durante o ato cirúrgico.  
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 MINODA et al (2007) constataram em 42 ATJ realizadas com 

acesso midvastus pela técnica da ressecção mensurada e preservação do 

LCP, em joelhos varo, que o balanço ligamentar para equaliza o gap de 

flexão influencia no gap de extensão. O posicionamento rotacional do 

componente femoral foi realizado pela técnica do gap. Foram realizadas 

três aferições do gap de extensão: após o corte femoral distal e tibial 

proximal, seguido de avaliação após o corte posterior femoral e após a 

ressecção dos osteófitos posteriores. Os resultados mostraram que ocorreu 

hiperdimensionamento médio de um 1,1 mm medialmente e 1 milímetro no 

compartimento femorotibial lateral entre a primeira aferição e a terceira. Os 

joelhos com deformidades maiores que 10º de varo apresentaram valores 

maiores comparados aos joelhos com menos de 10º de varo. Todos os gaps 

foram mensurados com o tensiômetro (V-STAT tensor, Zimmer, Warsaw, 

Indiana, USA) (Figura 4) com 40 lb de força de distração.  

 GEJO et al (2008) estudaram a influência do posicionamento patelar, 

evertida e reduzida, nos gaps de extensão até 135º de flexão, em 20 ATJ 

operadas pela via de acesso parapatelar medial e ressecção do LCP. Para as 

mensurações dos gaps foi utilizado um tensiômetro com força aplicada de 

40 lbs (Figura 6). Foi constatado que a patela evertida determina aumento 

crescente do gap de flexão em acordo com o aumento de flexão do joelho. 

No entanto, quando os gaps foram mensurados com a patela reduzida, os 

resultados mostram que o gap de flexão aumenta até 60º de flexão e após 

essa angulação apresenta diminuição crescente, sendo que em 90º de 

flexão, a diminuição média do gap foi de 1,9 mm e em 135º a diminuição 

foi de 5,5 mm. 
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 GAMADA et al (2008) estudaram a influência das mensurações dos 

gaps de extensão e flexão em 90º com blocos espaçadores e tensionadores 

durante ATJ com polietileno rotatório e preservação do LCP. Dezesseis 

pacientes foram randomizados em dois grupos, cada um com oito ATJ, 

balanceadas com blocos ou tensiômetro (laminar spreader, Plus 

Orthopedics AG) com 20 N de carga em cada compartimento femorotibial 

medial e lateral (Figura 7). Os desfechos foram avaliados em radiografias e 

estabelecidos durante atividade de agachamento máximo, durante o ato de 

ajoelhar em um colchão, e durante a subida e descida de degraus. Os 

resultados, entre os grupos balanceados com blocos espaçadores e 

tensiômetro não demostraram diferenças significativas na biomecânica 

articular durante as análises radiográficas durante o agachamento e 

ajoelhar, no entanto, para a atividades nas escadas foram observados 

contato mais posteriores dos côndilos femorais nos joelhos balanceados 

com tensiômetro em relação aos equalizados com os blocos espaçadores, 

fato que conduziu os autores a concluir que a utilização de um tensiômetro 

proporciona um balanceamento dos gaps mais próximo da biomecânica 

natural do joelho comparado as equalizações com blocos espaçadores. 

 BABAZADEH et al (2009) escreveram uma revisão sistemática 

sobre a importância do balanceamento ligamentar em ATJ. Entre as 

vantagens descritas estão a melhora do alinhamento do membro, 

estabilidade articular, propriocepção, arco de movimento do joelho e 

diminuição do desgaste do polietileno e dor. Em relação a mensuração dos 

gaps, o estudo apenas descreveu os instrumentais comumente utilizados 

para este procedimento, tensiômetro e spreaders, e concluiu que o uso de 

diferentes instrumentais para a mensuração dos gaps não demonstrou 
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diferença significativamente consistente comparado aos métodos 

tradicionais.  

 

                                       

         Figura 7. Tensiômetro Plus Orthopedics AG. GAMADA et al (2008). 

 

 HEESTERBEEK, JACOBS, WYMENGA (2009) avaliaram a 

influência do balanço ligamentar no posicionamento rotacional do implante 

femoral em 83 joelhos submetidos a ATJ com implantes que preservavam o 

LCP. Foi utilizado para a mensuração dos gaps um tensionador BalanSys 

TensorTM (Balansys, Mathys, Bern, Switzerland) com aplicação de 200 N 

de carga para a análise do gap de extensão e 150 N para o gap de flexão. A 

determinação da rotação do componente femoral foi primeiramente 

baseada em 3º de rotação externa em relação ao eixo condilar posterior e 

posteriormente comparada ao posicionamento rotacional observado pela 

técnica do gap com a aplicação de distração com o tensiômetro com o 

joelho em 90º de flexão. Os resultados não demonstram diferenças 

significativas para o posicionamento rotacional do implante quando 
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comparados os joelhos que não precisaram de liberação ligamentar para 

equilibrar os gaps em relação aos joelhos, com deformidade em varo e 

valgo, que foram submetidos a liberações para a equalização dos gaps. No 

entanto, 25% dos joelhos sem liberação ligamentar apresentaram rotação 

femoral menor que 3º e apenas um joelho rotação de zero grau em relação 

ao côndilo posterior. Nos joelhos que necessitaram de liberações para o 

equilíbrio dos gaps, 49% apresentaram rotação menor que 3º e oito joelhos 

não precisaram de nenhuma rotação, sendo que os joelhos que 

apresentaram liberações medial demonstraram média de rotação de 2º ± 

4,2º, e joelhos com liberações laterais 7º ± 3,8º. Os autores concluíram que 

determinar a rotação do componente femoral pela técnica do gap pode 

variar de acordo com a liberação ligamentar.  

 MULLAJI et al (2009) estudaram em 15 joelhos de cadáveres as 

consequências da liberação gradual de cada estrutura estabilizadora medial 

e as suas respectivas implicações nas dimensões dos gaps de flexão e 

extensão. As mensurações dos gaps foram realizadas sempre pelo mesmo 

cirurgião de duas maneiras: primeiramente com afastadores spreaders e 

posteriormente usaram um distrator articular spring-loaded distractor 

(Depuy, Leeds, United Kingdom) que aplicou 12 Kg de carga em cada 

compartimento durante as mensurações dos gaps, sem justificar a escolha 

desta carga. Os resultados demonstram que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os dois métodos de mensurações nos 

compartimentos femorotibial medial e lateral. No entanto, após a liberação 

de pata de ganso, o gap de flexão medial aumentou ligeiramente mais com 

a força manual empírica 1,5 mm, contra 0,7 mm com o distrator. O mesmo 

achado foi observado após a liberação do LCT superficial, já que 

apresentaram diferença nas dimensões dos gaps mensurados pelos dois 
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métodos em flexão de 2,6 mm e extensão 1,7 mm – hiperdimensionados 

nas aferições com spreaders em relação ao distrator e força controlada. A 

diferença nas dimensões dos gaps mensurados pelos dois métodos foi mais 

evidente após a liberação da pata de ganso e LCT. 

 HIGUCHI et al (2009) em um estudo prospectivo e randomizado 

estudaram a relação entre a amplitude de movimento articular do joelho 

pós-artroplastia com implantes fixos e rotatórios em 76 pacientes 

submetidos a ATJ. As mensurações dos gaps de extensão e flexão foram 

realizadas com a patela invertida e o uso de um tensiômetro (DePuy 

Orthopaedics Inc., Warsaw, Indiana, USA) com aplicação de força de 80 N 

sem mencionar o critério para essa escolha (Figura 8). Os resultados 

demonstraram que as cirurgias com plataforma rotatória apresentaram 

desempenho superiores para o arco de movimento pós-operatório em 

relação a plataforma fixa. 

 

Figura 8. Tensiômetro (DePuy Orthopaedics Inc., Warsaw, IN, USA). HIGUCHI et al 

(2009). 

 



Literatura 32 

   

 

 SEKIYA et al (2009) analisaram prospectivamente 71 joelhos com 

deformidades em varo submetidos ao procedimento de ATJ com ressecção 

do LCP para verificar se a frouxidão ligamentar no compartimento lateral 

do joelho no pós-operatório imediato regride com três, seis e 12 meses de 

acompanhamento. Os resultados demonstram que ocorre um retesamento 

lateral evolutivo já que a mediana de frouxidão lateral imediata foi de 8,6º e 

após três meses de pós-operatório era 5,1º (p < 0,001). O balanço 

ligamentar dos gaps de extensão e flexão foram realizados com um 

tensiômetro (sem especificar a marca) e aplicado 40 lb de força, e a análise 

pós-operatória do desvio coronal em valgo e varo foram mensurados com 

artrômetro Telos SE (Fa Telos; Medizinisch-Technische, Greisheim, 

Germany) com 7 Kg de carga. 

 IN et al (2009) estudaram a correlação de resultados em três 

diferentes instrumentais comumente utilizados para as mensurações dos 

gaps: spreader sem torquímetro (Aesculap, Tuttlingen, Germany), blocos 

espaçadores e implantes de prova, em 100 ATJ (75 joelhos com 

deformidade em varo e 25 em valgo) com preservação do LCP e acesso 

subvastus. As mensurações foram realizadas, em extensão e 90º de flexão, 

com o spreader e força manual máxima empírica; a assimetria com os 

blocos espaçadores foram avaliadas com estresse manual empírico em varo 

e valgo; e a avaliação com implantes de prova utilizou como critério de 

balanceamento a translação anterior do polietileno em extensão e 

levantamento anterior do polietileno com a flexão. Os resultados foram 

semelhantes nas comparações das mensurações com spreader e blocos 

espaçadores (88% k = 0,688), entre spreader e implantes de prova (85% k 

= 0,606) e entre blocos espaçadores e componentes de prova (91% k = 

0,757). O critério de equalização ligamentar foi assimetria máxima de 02 
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mm entre os compartimentos medial e lateral. As mensurações com os 

implantes de prova foram realizadas com o mecanismo extensor reduzido, 

diferentemente das mensurações pelos os outros dois métodos. Os autores 

concluíram que as três técnicas de balanceamento foram confiáveis, no 

entanto sugeriu que mais de uma técnica deve ser aplicada para diminuir a 

incidência de potenciais desequilíbrios. 

 

 MATSUMOTO et al (2009) compararam a influência do 

posicionamento patelar nas mensurações dos gaps de extensão e flexão 90º 

em 30 joelhos submetidos a ATJ CANC com substituição do LCP. Foi 

utilizado um tensiômetro Offset-type tensor (Figura 9A e 9B) com 

aplicação e 40 lb de distração (justificada como força correspondente a 

espessura dos implantes para um bom equilíbrio ligamentar). As patelas 

foram posicionadas evertidas e reduzidas nas aferições dos gaps. 

Diferentemente das análises em extensão, os resultados mostraram que 

ocorreu diferença nas mensurações dos gaps de flexão com diminuição 

média em 3,1 mm e 3,0° no equilíbrio do ligamento para varo em 90º de 

flexão com a patela reduzida em relação a inversão.    

 LEE et al (2010) estudaram em 116 ATJ CANC randomizadas a 

acurácia do balanceamento ligamentar entre as técnicas do gap (60 joelhos) 

e ressecção mensurada não assistida por navegação computadorizada (56 

joelhos). Todos os pacientes apresentavam EMMI com deformidade em 

varo. Todas as mensurações dos gaps foram realizadas com tensiômetro e 

força aplicada de 40 lb, sem descrer o instrumental utilizado. Os resultados 

mostraram assimetrias maiores que três milímetros para os gaps de 

extensão e flexão em 12% (7 de 60) das ATJ CANC e 25% (14 de 56) nas 
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ATJ convencionais, diferença com relevância estatística. Houve mais 

discrepâncias nos gaps mediais na técnica convencional (23%) comparado 

ao uso de CANC (5%). Os resultados clínicos e radiológicos foram 

semelhantes para os dois grupos. Os autores concluíram que a utilização de 

navegação computadorizada em ATJ otimizou não somente o EMMI mas 

também o balanceamento ligamentar.  

 

 

 Figura 9. A e B, Tensiômetro Offset-Repo tensor (Zimmer, Tokyo, Japan). 

MATSUMOTO et al (2009). 

 

 MURATSU et al (2010) estudaram a relação das mensurações dos 

gaps, com e sem o implante de prova femoral, em 80 joelhos submetidos a 

ATJ com ressecção do LCP. Todas as mensurações foram realizadas com 

tensiômetro New TKA Tensor (Figura 6) e força de distração de 40 lb para 

avaliação dos gaps de extensão e flexão de 90º com a patela reduzida. Os 

resultados mostraram que o gap de extensão diminuiu em média 5,3 mm na 

mensuração com o componente femoral posicionado, ao contrário do gap 

de flexão que não apresentou diferença. O desbalanceamento em varo 
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diminuiu 3,1º em extensão e 1,2º em flexão. Os autores concluíram que o 

contato capsular posterior apresentou impacto na dimensão e 

balanceamento dos gaps.  

 GEJO et al (2010) estudaram, em oito joelhos de cadáveres, a 

influência do posicionamento da patela durante as mensurações dos gaps 

de extensão e flexão com múltiplas tensões aplicadas no mecanismo 

extensor de 0 a 125 N. Três tipos de mensurações foram realizadas: 1º 

aferição com a patela evertida; 2º aferição com a patela reduzida e 3º 

aferição com o mecanismo extensor reparado. Os gaps foram mensurados 

com tensiômetro e carga de 100N (50 N em cada compartimento 

femorotibial) tanto para as avaliações em extensão quanto em flexão. Os 

resultados encontrados com a eversão da patela foram significativamente 

menores, em todos os carregamentos do quadríceps, se comparados as 

mensurações com a patela reduzida e com o reparo da artrotomia. A 

eversão da patela causou um deslocamento lateral, posterior e rotação 

externa da tíbia em comparação com o posicionamento patelar reduzido e 

com o reparo extensor. Pôde-se observar que o posicionamento patelar 

durante as mensurações dos gaps pode influenciar não somente na 

dimensão e simetria dos gaps, mas também no posicionamento rotacional 

do componente tibial.  

 SASANUMA et al (2010) estudaram a relação do balanceamento 

ligamentar dos gaps de extensão e flexão de 90º em 93 ATJ com EMMI 

com deformidades em varo e comparam os resultados encontrados no intra-

operatório com os resultados demonstrados em radiografias no pós-

operatório imediato com 15º de flexão e estresse de 7 Kg aplicado para 

provocar abertura articular em varo e valgo. Todas as cirurgias foram 
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realizadas pelo mesmo cirurgião utilizando a via parapatelar medial e 

implantes com ressecção do LCP. Foram utilizados os parâmetros 

anatômicos para determinar a rotação femoral e as mensurações dos gaps 

foram aferidas com um tensiômetro (Figura 2) com aplicação de carga de 

18 Kg com a patela evertida. No intra-operatório, a frouxidão coronal 

média em extensão e flexão de 90º foram de 2,1º e -1,6º (medial). A 

avaliação imediata após a operação em radiografias mostrou resultados de 

5,8º e 2,9º indicando que a frouxidão lateral foi maior que a frouxidão 

medial. A frouxidão coronal pós-operatória imediata correlacionou-se 

positivamente com a frouxidão coronal intra-operatória em extensão 

diferentemente da análise em flexão de 90º. Os autores concluíram que o 

afrouxamento lateral pós-operatório é maior que durante a avaliação intra-

operatória. 

 MORO-OKA et al (2010) estudaram em 17 ATJ realizadas pela 

técnica do gap modificada e com ressecção do LCP, a relação do 

balanceamento ligamentar intra-operatório com a abertura em varo e valgo 

após seis meses de pós-operatório através de análise de imagens 

fluoroscópicas em atividades de flexão e extensão do joelho, com os 

pacientes ajoelhados e sem sustentação de peso foram realizadas. As 

mensurações dos gaps foram realizadas com um tensiômetro (Expedition 

Knee Balancer, Stryker) e aplicação de 256 N de distração. O critério de 

simetria tolerou diferença de 3º. Os resultados mostraram que a abertura, 

em varo e valgo, no pós-operatório ajoelhado em 90º teve uma forte relação 

com a avaliação intra-operatória, enquanto houve uma relação fraca para o 

movimento sem carga do joelho em extensão e flexão de 90º. Ao autores 

concluíram que as medidas intra-operatórias de frouxidão foram preditoras 
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significativas de frouxidão em atividades que não suportam peso e de 

joelhos no pós-operatório. 

 MOTA, ALBUQUERQUE (2011) dissertou sobre a ATJ CANC, 

exemplificando suas vantagens nas situações em que os parâmetros 

anatômicos articulares e diafisários dificultam a identificação dos 

marcadores para os posicionamentos dos implantes, assim como a obtenção 

de cortes perpendiculares ao eixo mecânico. Outro fator destacado foi a 

vantagem da precisão de quantidade óssea ressecada quando o corte 

femoral distal e tibial proximal são auxiliados por este artifício técnico.  

 

 SCHIRM et al (2011) estudaram, em 14 joelhos de cadáveres, a 

relação da tensão na articulação correspondente ao aumento e diminuição 

do polietileno (graduado em dois milímetros), com quatro tipos diferentes 

de implantes: plataforma rotatória tibial, plataforma tibial fixa com 

preservação do LCP, plataforma tibial fixa com ressecção do LCP e 

componente femoral HiFlex. O parâmetro de força de tensão idealizado 

para a o equilíbrio dos gaps foi de 100N, sem justificativa descrita para 

essa escolha. Para mensurar a pressão foi utilizado uma base tibial com 

sensor de acurácia em 10%. Para simular o aumento do polietileno, a base 

tibial foi elevada e diminuída em dois milímetros para simular o aumento 

do polietileno. Os resultados demonstraram aumento exponencial da tensão 

após 90° de flexão com implante que ressecaram e preservaram o LCP. Em 

todos os quatro tipos de implantes o aumento do polietileno aumentou a 

força de compressão em 54% a 131%, principalmente nos implantes que 

preservaram o LCP e com plataforma rotatória. A força tibiofemoral em 

extensão correlacionou-se com a tensão do implante em todos os desenhos 
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de próteses. Entre 15° e 90° de flexão ocorreram poucas mudanças nas 

tensões. Na flexão maior que 90º, os efeitos do aumento de carga foram 

mais notáveis nas próteses de plataforma rotatória e com preservação do 

LCP se comparado aos resultados nos modelos HiFlex e com preservação 

do LCP.  

 MATSUMOTO et al (2011a) estudaram em 20 ATJ realizadas com 

preservação do LCP, e 20 com ressecção do LCP, a influência do 

posicionamento da patela, evertida ou reduzida, na mensuração dos gaps 

em extensão, 10º, 45º, 90º e 135º de flexão. Todas os procedimentos foram 

realizados pela técnica de ressecção mensurada e via parapatelar medial 

com sutura do mecanismo extensor para a aferição dos gaps. Os valores 

médios do ângulo varo nos implantes que preservaram o LCP com o joelho 

nas posições de 0°, 10°, 45°, 90° e 135° de flexão com a patela evertida 

foram 3,0°, 3,2°, 2,7°, 4,2° e 5,1° e com a patela reduzida foram 3,9°, 4,2°, 

2,5°, 2,0°, e 2,0°. Os valores com implantes sem preservação do LCP nas 

mesmas posições foram de 3,0°, 4,1°, 6,0°, 6,2° e 6,1° com a patela 

evertida e 3,8°, 4,1°, 6,3°, 6,3° e 4,9° com a patela reduzida. Os resultados 

demonstraram que o LCP apresenta relevante papel na contenção do 

varismo em flexão em acordo com o posicionamento patelar. Todas as 

mensurações dos gaps foram realizadas com um tensionador Offset-type 

tensor (Figura 9) com aplicação de 40 lb em todas as avalições. 

 MATSUMOTO et al (2011b) estudaram em 20 pacientes a 

influência da varismo na equalização ligamentar em três grupos de 

deformidade nos EMMI: menor que 10º, entre 10º a 20º e maior que 20º de 

varo. Todas as mensurações dos gaps forma realizadas com um tensionador 

Offset-type tensor (Figura 9). Todas as ATJ foram realizadas pela técnica 
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da ressecção mensurada (rotação femoral: tomografia pré-operatória, linha 

de Whiteside e eixo transepicondilar). Os gaps foram avaliados com a 

patela reduzida e aplicação de distração de 40 lb (baseado em estudo prévio 

do próprio autor) nas posições de extensão, 10º, 45º, 90º e 135º de flexão. 

Foi tolerado assimetria de aproximadamente 4º para deformidades maiores 

de 20º de varo para o gap de extensão e 7º para 90º de flexão. Os autores 

concluíram que, apesar das deformidades maiores que 20° de varo no pré-

operatório possam ter influenciado no equilíbrio do ligamento intra-

operatório, a diferença dos gaps não apresentou relevância significativa 

independentemente da quantidade de deformidade de varismo prévio. 

 HEESTERBEEK, KEIJSERS, WYMENGA (2011) estudaram em 

radiografias pós-operatórias de 49 pacientes a influência do 

posicionamento rotacional do componente femoral e sua relação com a 

instabilidade e inclinação patelar. Todas as ATJ foram realizadas com 

preservação do LCP e assistidas por navegação e o posicionamento 

rotacional foi determinado pela técnica do gap. O balanceamento 

ligamentar foi realizado com tensiômetro bicompartimental BalanSysTM, 

(Mathys Ltd, Bettlach, Switzerland) (Figura 5) com aplicação de 150 N de 

distração para o gap de extensão e 100 N para a flexão, sem justificativa 

para estas escolhas de carga. O achado mais importante deste estudo foi 

que, embora a rotação dos componentes femorais variou de 4º de rotação 

interna a 12º de rotação externa (referenciado pelo eixo dos côndilos 

posteriores), os resultados não foram relevantes estatisticamente à 

inclinação ou deslocamento patelar no pós-operatório. 

 LEE et al (2011a) estudaram, em 47 pacientes com deformidades 

angulares menores que 20º de varo e menos que 30º de flexão fixa, a 
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influência da técnica do gap no posicionamento rotacional femoral durante 

ATJ CANC com preservação do LCP. Para a distração e determinação da 

rotação do componente femoral foi utilizado um tensionador V-STAT 

tensor (Zimmer, Warsaw, Indiana) (Figura 4) com aplicação de 200 N de 

força para a mensuração dos gaps de extensão e flexão, sem justificar a 

carga escolhida. Os critérios de aceitabilidade para assimetria e dimensão 

entre os gaps foram diferenças de 2 mm. Os resultados mostraram que a 

rotação externa média intra-operatória do componente femoral foi de 3,8° 

em relação aos côndilos posteriores, e uma correlação positiva foi 

observada entre o a rotação externa patelar e o alinhamento do varo em 90° 

de flexão. 

 LEE et al (2011b) estudaram, em 108 joelhos submetidos a ATJ 

CANC pela técnica do gap, a influência do balanceamento ligamentar na 

rotação do componente femoral e a repercussão nos gaps de extensão e 

flexão. Todas as cirurgias foram realizadas pela via parapatelar medial e 

com preservação do LCP. As liberações ligamentares foram realizadas 

previamente aos cortes ósseos e posteriormente ao corte femoral distal e 

tibial proximal. A rotação do componente femoral foi determinada após 

distração do gap de flexão com tensiômetro e35 N de carga aplicada 

(justificada em adequação para esta força). Foram aceitas assimetrias em 

até 3 mm para os gaps e 3º em relação ao eixo transepicondilar para a 

rotação do componente femoral analisada em tomografia duas semanas 

após as cirurgias. Os resultados demonstraram que 24 (22%) das rotações 

do implante femoral foram diferentes em mais de 3º com média excedente 

de rotação externa de 1.88º, sendo que 92 joelhos (85%) apresentaram gaps 

de flexão retangulares e 16 (15%) trapezoidal, enquanto 91 joelhos (84%) 

apresentaram gaps de extensão retangulares e 17 (16%) trapezoidal.  
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Concluíram que, na técnica do gap, a rotação do componente femoral é 

mais influenciada pelo gap de flexão do que pelo gap de extensão. No 

entanto, o intervalo de flexão trapezoidal tão quanto os retangulares não 

influenciaram a rotação do componente femoral. 

 NOWAKOWSKI et al (2011) estudaram, em 10 cadáveres frescos, 

as tensões em partes moles periarticulares no joelho antes da realização dos 

cortes ósseos a fim de determinar qual seria a tensão ideal para a avalição 

dos gaps. Para isso, desenvolveram um método de mensuração que aplicou 

distração articular, em extensão e flexão de 90º, em três situações 

sequenciais: preservando ambos os cruzados, ressecando o ligamento 

cruzado anterior (LCA) e ressecando o LCP. Todas as ATJ foram 

realizadas pela via de acesso parapatelar medial e patela subluxada lateral. 

Os resultados demonstraram que os gaps mensurados com 200 N em cada 

compartimento (uma força total de 400 N) não alterou a precisão das 

mensurações em comparação a 100 N (força total de 200 N), no entanto, o 

tamanho dos gaps aumentou significativamente com 200 N fazendo o autor 

concluir que forças aplicadas além de 100 N em cada compartimento 

femorotibial não otimizam os resultados das mensurações dos gaps e 

portanto, os autores sugeriram não utilizar cargas além de 100 N durante o 

balanceamento ligamentar. 

 KAMEI et al (2011) estudaram a relação do posicionamento patelar 

e a sua influência na mensuração do gap de flexão em 24 pacientes 

submetidos ao procedimento de ATJ realizadas pela via de acesso 

parapatelar medial com implantes sem o LCP e a rotação femoral 

determinada pela técnica do gap. O balanceamento ligamentar foi realizado 

com instrumental JDK (Stryker, Mahwah, New Jersey) (Figura 10) com 
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carga de distração de 30 lb e tolerância de assimetria máxima em 3º. A 

justificativa para a escolha de 30 lb foi baseada em estudos clínicos 

preliminares não publicado. As mensurações dos gaps foram realizadas 

após os cortes femoral distal e tibial proximal, portanto sem o implante de 

prova, e a abertura do gap de flexão foi determinada na parte central do 

joelho, e não em cada compartimento femorotibial. Os resultados médios 

para os gaps de flexão central em 90º com a patela reduzida foram de 17.0 

mm e com a patela evertida 15.4 mm (p = 0.048), e a inclinação do gap de 

flexão com a patela reduzida foi de 4.9º e com a patela evertida 4.0º (p = 

0.036). A inclinação do gap de flexão obtida sem eversão patelar foi mais 

acentuada em relação a eversão patelar, fato que induziu um 

posicionamento femoral com excesso de rotação externa. 

 

 

 Figura 10. Tensiômetro JDK (Stryker, Mahwah, New Jersey). KAMEI et al (2011). 

 

 MATSUMOTO et al (2011c) estudaram em 50 pacientes submetidos 

a ATJ com joelho em varo (25 pela via de acesso parapatelar clássica e 25 

por via minimamente invasiva - MI) a comparação nas mensurações dos 

gaps em extensão, 45º, 90º e 135º de flexão. Utilizaram um tensiômetro 
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Offset-type Tensor (Figura 9) com carga estabelecida 40 lb em todas as 

aferições. Todas as mensurações foram realizadas com o mecanismo 

extensor reduzido (na via parapatelar houve sutura parcial do quadríceps). 

Os resultados demonstraram gaps maiores na técnica minimamente 

invasiva quando comparado a via clássica (p < 0.05), no entanto, quando 

foi acrescentado a medida do polietileno não foi demonstrada diferença 

significativa entre as duas técnicas cirúrgicas (sem dados estatísticos, 

apenas citado). Outra constatação observada nos resultados foi o 

desbalanceamento em varo estatisticamente significativo (p < 0.05) em 

todo o arco de movimento com diferença média mais pronunciada em 135º 

de flexão com resultado de 1,5º na técnica minimamente invasiva.  

 HATAYAMA et al (2011) estudaram em radiografias de 70 joelhos, 

um ano após ATJ, a relação do eixo transepicondilar clínico na 

determinação da rotação do componente femoral pela técnica da ressecção 

mensurada. Todos os procedimentos foram realizados com preservação do 

LCP e a mensuração dos gaps de extensão e flexão foram aferidos com um 

tensiômetro (DePuy, Warsaw, Indiana) (Figura 8), no entanto, não foi 

descrito a força aplicada para o balanceamento ligamentar. As avaliações 

dos ângulos de rotação do implante femoral (eixo transepicondilar clínico 

com o eixo condilar posterior) e o ângulo de inclinação (eixo condilar 

femoral posterior com implante tibial) apresentaram resultados médios de 

2.6º e 1.8°. Houve correlação positiva significativa entre os resultados do 

ângulo de inclinação femoral (eixo transepicondilar com eixo condilar 

posterior) e o ângulo de abertura femorotibial (eixo condilar posterior com 

o eixo do platô tibial). 



Literatura 44 

   

 

 NOWAKOWSKI et al (2012) estudaram em dez joelhos de 

cadáveres sem realizar cortes ósseos o impacto da ressecção do LCA e LCP 

nos gaps de extensão e flexão. As mensurações dos espaços articulares 

foram realizadas com 100 N e 200 N. Os resultados com aplicação de força 

de 100 N por compartimento femorotibial produziu gap de extensão médio 

de 5.7 mm medialmente e 6,9 mm lateralmente. Os resultados médios para 

os gaps de flexão foram de 6.8 mm medialmente e 9,2 mm lateralmente. 

Com a aplicação de 200 N por compartimento, os gaps de extensão 

apresentaram 7.8 mm medialmente e 9,5 mm lateralmente, e os gaps de 

flexão apresentaram 9,0 mm medialmente e 11,8 mm lateralmente. Em 

geral, o compartimento lateral apresentou-se maior que o medial com 

relevância estatística. A ressecção do LCA aumentou predominantemente 

os gaps de extensão, enquanto que a ressecção do LCP aumentou os gaps 

de flexão. Com a força de distração de 100 N por compartimento, os gaps 

de extensão mediais aumentaram em média 2,1 mm após a ressecção do 

LCA e mais 0,2 mm após a ressecção LCP. Os gaps de extensão lateral 

aumentaram 2,8 mm após a ressecção do LCA e 0,2 mm após a ressecção 

do LCP. Em contraste, os gaps de flexão aumentaram pouco após a 

ressecção do LCA, medialmente 0,4 mm e lateralmente 0,9 mm, já em 

relação aos gaps de flexão o aumento foi evidente após a ressecção LCP 

com 2,4 mm medialmente e 3,4 mm lateralmente. Proporções semelhantes 

nos gaps foram vistas com a força de 200 N. A conclusão encontrada foi 

que o LCA influencia em maior relevância os gaps de extensão e o LCP os 

gaps de flexão, além de determinar que 100N, por compartimento 

femorotibial, é a força mais apropriada para análise dos gaps. 

 MATSUMOTO et al (2012a) estudaram a correlação do 

balanceamento ligamentar no intra-operatório com o pós-operatório em 
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ATJ realizadas com implantes que preservaram o LCP (19 joelhos) e 

ressecaram o LCP (22 joelhos) com segmento mínimo de cinco anos de 

evolução. Todas as cirurgias foram realizadas pela técnica da ressecção 

mensurada e com via de acesso parapatelar medial. Foi utilizado um 

tensiômetro Offset-type Tensor com aplicação de força de distração 

articular de 40 lb para as mensurações dos gaps em todos os pacientes. As 

tensões pós-operatórias foram avaliadas por radiografias com artrômetro 

Telos SE (FaTelos; Medizi- nisch-Technische, Greisheim, Germany) com 

15 kg de carga aplicada em varo e valgo com os joelhos posicionados em 

10º de flexão e na incidência epicondilar. As angulações formadas pela 

tangente dos côndilos femorais posteriores e o componente tibial 

determinaram o grau de abertura em varo e valgo. Os valores intra-

operatório médios do equilíbrio ligamentar nos joelhos com preservação do 

LCP em extensão, 10°, 45°, 90° e 135° de flexão foram 2.2º, 2.8º, 1.6º, 1.9º 

e 1.4º, e para os implantes sem LCP foram 2.8º, 3.2º, 4.0º 4.6º e 4.8º, todos 

em varo. As mensurações pós-operatórias médias dos gaps nas radiografias 

com 10º de flexão e incidência epicondilar foram 1.6º e 2.1º para os 

implantes preservando o LCP, e 1.8º e 2.6º para os implantes sem LCP, 

todos em varo e sem diferença significativa entre os grupos. Os autores 

concluíram que o equilíbrio ligamentar durante o intra-operatório refletiu 

os valores pós-operatórios, especialmente em ATJ que preservaram o LCP. 

 KWAK et al (2012) desenvolveram um método pneumático, com 

óxido nitroso, para a mensuração dos gaps e denominaram o instrumental 

de “tensiômetro pneumático de carga consistente”. Para a validação do 

novo instrumental, cinco cirurgiões realizaram aplicação de força manual 

empírica com spreaders convencional (Aesculap, Tuttlingen, Germany) em 

um aparelho capaz de aferir as tensões aplicadas - Instron Universal Tester 
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(model 5567; Instron, Norwood, MA, USA). Os resultados médios de força 

aplicada manualmente foram 148 ± 9.1 N (127 N a 159 N). Baseado nestes 

resultados, os autores determinaram a força ideal para a aferição dos gaps 

com este instrumental com 150 N. Cada cirurgião realizou as mensurações 

dos gaps três vezes em cada joelho. Os valores médios de abertura dos 

gaps de extensão, medial e lateral, variaram de 18,6 mm e 18,8 mm a 20,0 

mm e 20,4 mm. As medidas médias de flexão, medial e lateral, variaram de 

17,2 mm e 17,6 mm a 18,1 mm e 18,4 mm. A confiabilidade 

interobservador foi positiva para o dispositivo pneumático com coeficiente 

de correlação entre 0,828 e 0,881. 

 SINGH et al (2012) Comparam os desfechos clínicos entre duas 

técnicas de realização de ATJ CANC, ressecção mensurada e técnica do 

gap. Cinquenta e dois pacientes foram incluídos neste estudo. Todas as 

cirurgias foram realizadas por acesso parapatelar medial com preservação 

do LCP. As mensurações dos gaps foram realizadas com um tensiômetro 

com aplicação de 80 N de força em cada compartimento femorotibial em 

extensão e flexão sem justificativa descrita para esta escolha de tensão. 

Dois anos após as cirurgias, os pacientes foram avaliados cegamente em 

relação a técnica usada, por meio dos questionários Knee Society Score, 

Funtional Knee Society Score e Revised Oxford Knee Score. Melhores 

pontuações pós-operatórias foram observadas nas cirurgias realizadas pela 

técnica do gap, no entanto, sem significância estatística. 

 MATZIOLIS, MATZIOLIS, PERKA (2012) estudaram, 

retrospectivamente, 32 pacientes submetidos a ATJ CANC e analisaram a 

correspondência entre os eixos mecânicos em radiografias panorâmicas de 

membros inferiores no pré-operatório e a assimetria do gap de extensão 
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observada após o corte tibial e sem liberação ligamentar. As mensurações 

dos gaps foram realizadas com instrumentos que permitiram a aplicação da 

mesma força nos compartimentos medial e lateral e, a diferença de abertura 

em cada compartimento, representou a assimetria dos gaps. No entanto, 

não foram descritos o tipo de instrumental usado, a quantidade de força 

aplicada, a via de acesso cirúrgico, o posicionamento patelar durante a 

mensuração e se foi ressecado ou não o LCP. Os resultados encontrados 

demonstraram que os desvios de eixos pré-operatório médio, na população 

de pacientes investigada, foi de 9,8° (20,0° valgo a 14,8° varo). O gap de 

extensão intra-operatório aferido mostrou uma assimetria média de 3,4 mm 

± 2,4 mm. Os autores correlacionaram os dados e elaboraram uma fórmula 

para estimar a diferença potencial encontrada durante a cirurgia por meio 

da equação: assimetria [mm] = 0,35 x desvio de eixo pré-operatório [°] (R 

= 0,855). Quando esta fórmula foi aplicada, produziu um desvio médio de 

assimetria previsto para o gap de extensão de 1,9 mm ± 1,1mm, concluindo 

que para cada grau de desvio de eixo axial pré-operatório pode-se esperar, 

aproximadamente, uma assimetria para o gap de extensão de 0,35mm. Os 

autores sugeriram o planejamento das liberações ligamentares em 

radiografias pré-operatórias por meio do uso desta equação. 

 OKA et al (2012) estudaram em 60 pacientes consecutivos, 

submetidos a ATJ pela técnica da ressecção mensurada, 20 por via 

minimamente invasiva e 40 pelo acesso mini parapatelar medial (dois 

centímetros de incisão no tendão quadricipital), a influência de duas 

posições patelares, lateralizada ou reduzida, durante as mensurações dos 

gaps de extensão e flexão de 90º. Todos os procedimentos foram realizados 

com ressecção de LCP. As mensurações dos gaps foram realizadas com um 

tensiômetro Offset-type Tensor (Figura 9) com força aplicada de 40 lb. O 
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resultado demonstrou que o gap de extensão não apresentou alterações 

significativas de dimensão e angulação nas duas posições patelares em 

ambos os acessos. No entanto, o gap na flexão diminuiu significativamente 

com a lateralização da patela em ambos acessos sendo mais evidente com a 

patela lateralizada pela via minimamente invasiva em relação a mini 

parapatelar. Em flexão, o desequilíbrio em varo não mostrou mudanças 

significativas independentemente da posição da patela na via minimamente 

invasiva, no entanto, houve uma diminuição significativa quando a patela 

foi deslocada lateralmente no acesso mini parapatelar. Na comparação 

entre as vias, o desequilíbrio em varo mostrou um valor significativamente 

menor em flexão com a patela lateralizada no acesso poupador do 

quadríceps em comparação com a via mini parapatelar. Concluiu-se que a 

via minimamente invasiva apresenta vetor de lateralização da patela 

contribuidor para diminuir o compartimento femorotibial lateral em flexão, 

com isso, diminui o desbalanceamento em varo que potencialmente pode 

ocorrer, fato que deve ser considerado nas mensurações do equilíbrio 

ligamentar por esse acesso. 

 NIKI et al (2012) estudaram quatro diferentes vias de acesso em 

ATJ, todas realizadas pela técnica de ressecção mensurada, e seus 

respectivos impactos nas mensurações dos gaps em 0, 45º, 90º e 135º de 

flexão, além de analisarem se o posicionamento patelar influenciou nas 

mensurações. Sessenta pacientes consecutivos com joelhos em varo foram 

divididos em três grupos de via de acessos com 20 pacientes cada 

(parapatelar, midvastus e subvastus), e 20 joelhos em valgo foram 

submetidos a via de acesso subvastus lateral. Todas as mensurações dos 

gaps foram aferidas com um tensionador Offset-type Tensor (Figura 9) com 

40 lb de carga. Em 10 joelhos submetidos a via parapatelar e 10 pela via 
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subvastus as mensurações dos gaps foram realizadas com a patela 

lateralizada e reduzida. Os resultados demonstraram que em todas as 

mensurações de 0 a 90º de flexão os gaps aumentaram progressivamente e 

diminuíram em 135º. A via de acesso que apresentou os maiores gaps foi a 

parapatelar medial, seguida da subvastus, midvastus, subvastus lateral. O 

gap médio em 45º de flexão foi significativamente maior com a abordagem 

parapatelar do que com o acesso midvastus. O gap médio em 90º de flexão 

com a abordagem parapatelar foi significativamente maior do que pelas 

vias midvastus e subvastus lateral. A abordagem subvastus lateral mostrou 

um gap e ângulo de varismo significativamente menores em 135º de flexão, 

quando comparado com a abordagem subvastus medial. As três abordagens 

mediais demonstraram cinemática semelhante, com o aumento do ângulo 

de varismo através de todo arco de flexão, no entanto, pela via subvastus 

lateral o ângulo de varismo só foi positivo a partir de 90º de flexão, já que 

entre zero e 45º apresentou assimetria para valgo. A deslocação lateral da 

patela reduziu significativamente as dimensões dos gaps em 45º, 90º e 135º 

de flexão com a abordagem subvastus, enquanto os gaps foram constantes 

com o acesso parapatelar, independente do posicionamento patelar. O 

achado mais significativo deste estudo foi demonstrar a variabilidade do 

comportamento das mensurações dos gaps nas diferentes vias de acesso e 

em relação ao posicionamento patelar durante as mensurações.  

 AUNAN et al (2012) estudaram, em 100 joelho submetidos a ATJ 

consecutivos, um método de mensuração para equalização ligamentar com 

a patela lateralizada, aplicando calços nos compartimentos femorotibiais 

medial e lateral em extensão e, em 90º de flexão. Todas as cirurgias foram 

realizadas com preservação do LCP e pela via de acesso parapatelar 

medial, e a rotação femoral foi determinada pelos parâmetros anatômicos 
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femorais. Os critérios utilizados de aceitabilidade para o balanceamento 

ligamentar foram assimetrias em até 3 mm para os compartimentos 

femorotibiais dos gaps de extensão e flexão de 90º; e assimetria de 

dimensão até 5 mm entre o gap de flexão e de extensão. As mensurações 

dos gaps foram analisadas com a utilização de quatro espátulas com 

espessuras de dois a cinco milímetros, colocadas nos espaços entre o 

implante femoral e o polietileno, após aplicação de força manual empírica 

de estresse em varo e valgo com o joelho em extensão e flexão. Foram 

utilizadas sobreposições de espátulas quando os espaços eram maiores que 

5 mm. Resultados iguais foram alcançados em 60,4% das aferições após a 

colocação dos implantes definitivos. Os autores concluíram que este 

método se apresentou confiável para a equalização ligamentar. 

 SASAKI et al (2012) estudaram a influência da altura patelar na 

mensuração dos gaps, em extensão, 10º, 45º, 90º e 135º de flexão, em 30 

pacientes com deformidades em varo submetidos a ATJ com implantes e 

ressecção do LCP e pela técnica da ressecção mensurada. Dezoito pacientes 

diagnosticados com patela alta e 12, com patela baixa, foram analisados 

com um tensiômetro Offset-type Tensor (Figura 9) com carga de distração 

de 40 lb. Todas as mensurações foram realizadas com a patela reduzida e 

sutura parcial da via de acesso parapatelar medial. Os resultados médios 

obtidos da distância no centro da articulação em extensão, 10º, 45º, 90º e 

135º de flexão foram 10,9 mm, 14,3 mm, 16,6 mm, 18,2 mm e 16,8 mm no 

grupo com patela alta, e 9,6 mm, 13,6 mm, 14,6 mm, 15,5 mm, e 14,0 mm 

no grupo com patela baixa. Os pacientes com patela alta apresentaram 

tendência para gaps maiores em relação aos pacientes com patela baixa, 

especialmente em 90º e 135º de flexão do joelho (p <0,05). O estudo 
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demonstrou que a altura pode influenciar no dimensionamento dos gaps, 

principalmente em ângulos maiores de flexão.  

 MATSUMOTO et al (2012b) estudaram, em 60 pacientes com 

EMMI em varo, a influência da técnica do gap (corte tibial primeiro) na 

dimensão e equilíbrio dos gaps de extensão e flexão de 90º em ATJ CANC 

com preservação do LCP. Utilizaram um tensiômetro Offset type tensor 

(Figura 9) para as mensurações com aplicação de 40 lb. Todas as cirurgias 

foram realizadas pela via de acesso parapatelar medial e as análises dos 

gaps foram realizadas em dois momentos: após o corte tibial proximal com 

o fêmur sem cortes e após os cortes femorais com implantes de prova 

posicionados. As patelas foram reduzidas e as vias de acesso suturadas, 

parcialmente, para as aferições. Os valores médios no centro dos gaps com 

os joelhos em extensão e 90º foram de 12,5 mm e 15,0 mm antes do corte 

femoral e 12,6 mm e 14,1 mm com o implante femoral. A rotação externa 

média dos componentes femorais colocados foram de 3,8º ± 0,2°. Os 

ângulos médios de varismo com o joelho em extensão sem e com o 

implante femoral foram de 1,0° e 1,5°, e em flexão de 90º foram 3,1° e -

0,8°. O autor demonstrou que a técnica do gap pode ter vantagem em 

prever o equilíbrio final dos tecidos moles antes das osteotomias femorais. 

 PAPAS, CUSHNER, SCUDERI (2012) apresentaram uma breve 

passagem pela história do desenvolvimento da ATJ, desde os primeiros 

passos para o desenvolvimento deste procedimento, que pôde ser rastreado 

em 1890 na Alemanha, quando o cirurgião Themistocles Gluck introduziu 

um componente de marfim em uma mulher de 17 anos em 20 de maio, e foi 

considerada uma cirurgia inicialmente bem-sucedida. Seu trabalho com 

componentes de marfim foi posteriormente descartado, pois as próteses, 
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frequentemente, falharam devido à infecção. No início da década de 1950, 

o desenvolvimento de implantes novos e aprimorados cresceu depois que 

Waldius desenvolveu uma articulação fabricada em acrílico, para uso em 

pacientes com artrite reumatoide. Em 1958 a prótese foi redefinida para ser 

fabricada a partir de cobalto e cromo. Em um esforço para criar um 

implante que não tinha restrições e permitiria maior preservação, os 

sistemas condilares foram estabelecidos. A década de 70 foi um período de 

inovação. Primeiramente vieram os designs dos implantes anatômicos e 

paralelamente Michael Freeman e Sav Swanson desenvolveram os 

implantes com conceito funcionais, que serviram de alicerce para o 

desenvolvimento dos implantes por John Nevil Insall e Albert Burstein, 

seguindo uma tendência biomecânica que perdura até os dias atuais.  

 GRAMADA (2012) dissertou sobre a evolução dos instrumentais 

para as mensurações dos gaps, com início mais marcante a partir da década 

de 1990, já que o Reino Unido criou o um grupo de estudo, o Balace Study 

Group, para desenvolver dispositivos capazes de aferir os gaps com maior 

precisão. Apresentou um classificação em quatro subtipos de instrumentais, 

conforme as suas aptidões de mensuração: 1- Tradicional, que mensura os 

espaços articulares de forma independente ou assíncrona e com força 

controlada ou não; 2- Paramétricos, que quantificam as tensões e o ângulo 

femorotibial formado entre os cortes; 3- Fisiológicos, que pode ser 

aplicados em qualquer angulação de flexão do joelho e que permitam a 

mensuração dos gaps com a patela reduzida; 4- Digital, que são capazes de 

quantificar as pressões femorotibial por sensores.  

 PETERS et al (2013) estudaram, retrospectivamente, 1216 pacientes 

(883 varos, 123 neutros e 238 valgos) submetidos a ATJ para avaliar a 
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quantidade e frequência das liberações das partes moles estabilizadoras nos 

joelhos em varo, valgo e neutro. Todas as cirurgias foram realizadas pela 

via parapatelar medial e técnica da ressecção mensurada com preservação 

do LCP. As análises das simetrias e dimensões dos gaps foram obtidas com 

o componente de prova dos implantes posicionados no joelho, sem 

mencionar o uso de qualquer instrumento de tensão para essas aferições. Os 

resultados demonstraram que em 407 joelhos (33,5%) não foi necessária 

nenhuma liberação ligamentar, 686 joelhos (56,4%) exigiram liberações de 

uma ou duas estruturas para a equalização dos gaps e 123 joelhos (10,1%) 

precisaram liberar três ou mais estruturas estabilizadoras. Foram 

necessárias mais liberações para equilibrar os gaps nos joelhos em valgo do 

que nos joelhos com eixos neutros ou em varo. A conclusão do estudo 

descreveu que a liberação seletiva de tecidos moles para o equilíbrio dos 

gaps é uma técnica efetiva que produziu excelentes resultados clínicos e 

radiográficos, independentemente do alinhamento do EMMI no pré-

operatório.  

 KOH, HAE, IN (2013) estudaram o efeito da liberação do tendão do 

músculo semimembranoso nos gaps de extensão, 45º e 90º de flexão em 31 

pacientes submetidos a ATJ com deformidade em varo, e que necessitaram 

desta liberação para o balanceamento ligamentar. Todos os pacientes foram 

operados pela via de acesso subvastus e com implantes sem a preservação 

do LCP. Após a liberação do ligamento colateral medial profundo, a 

sequência da liberação de partes moles, determinada pelos autores, seguia 

com o semimembranoso e, se o desbalanceamento, ainda persistisse, o 

ligamento colateral medial superficial seria liberado pela técnica de pie 

crusting. Todas as mensurações dos gaps foram realizadas com 

instrumental spreaders (Aesculap, Tuttlingen, Germany), em que forças 
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manuais empíricas máximas foram aplicadas. Os resultados mostram que 

os gaps mediais foram significativamente aumentados, após a liberação de 

semimembranoso, em relação ao estado de pré-liberação, com aumento 

médio em extensão de 1,45 mm, flexão de 45° 2,00 mm e flexão de 90° 

2,25 mm (p <0,001). Os gaps laterais também aumentaram, 

significativamente, após a liberação de semimembranoso, sendo na flexão 

de 45° 1,06 mm e flexão 90° 1,41mm, exceto na posição de extensão total 

que demonstrou aumento médio de 0,51 mm, concluindo que a liberação do 

semimembranoso pode influenciar nos gaps do compartimento femorotibial 

medial da extensão a flexão de 90º, além de proporcionar alguma 

influência, também, nos gaps laterais em flexão.  

 WATANABE et al (2013) estudaram, em 63 joelhos submetidos a 

ATJ, a influência da equalização ligamentar dos gaps durante o intra-

operatório e sua repercussão na amplitude de movimento pós-operatória 

com seguimento mínimo de dois anos. Todas as cirurgias foram realizadas 

pela via de acesso mini subvastus com ressecção do LCP. As aferições dos 

gaps foram realizadas com um tensiômetro Offset Repo-Tensor (Figura 9) 

com distração de 40 lb para as mensurações em extensão, 10º, 30º, 60º, 

120º e 135º de flexão com a patela reduzida.  Os resultados demonstraram 

que apenas os gaps em 10º, 120º e 135º de flexão apresentaram correlação 

positiva com flexão pós-operatória assim como os gaps com 10º. No 

entanto, os gaps não se correlacionaram com o Knee Society Scores e 

Escala de Função. Os ângulos de assimetria não afetaram a estabilidade 

pós-operatória, já que 22 pacientes demonstraram instabilidade 

anteroposterior maior que cinco milímetros, dois pacientes apresentaram 

instabilidade mediolateral maior que cinco graus e quatro instabilidade 

anteroposterior e mediolateral. Os autores concluíram que os resultados não 
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mostraram desfechos clínicos superiores nos joelhos com gaps mais 

equilibrados, e que assimetrias em até 4º são consistentes com bons 

resultados clínicos a curto prazo. 

 AHN, BACK (2013) estudaram comparativamente dois métodos de 

equalização ligamentar em ATJ com deformidade em varo maiores que 

10º. A resseção óssea medial vertical da tíbia e a liberação tradicional de 

partes moles foram realizada em 20 pacientes cada, através da via de acesso 

midvastus. Não foram descritas informações sobre o tipo de implante e o 

método de aferição dos gaps no intra-operatório. As avaliações pós-

operatórias foram realizadas em radiografias com zero, 90º e 130º de flexão 

com seis meses de pós-operatório. Os resultados demonstram que o tempo 

cirúrgico total foi menor no grupo da osteotomia vertical, e não houve 

diferença significativa na amplitude de movimento, na pontuação de 

desfecho ou nos gaps em zero e 90º flexão com seis meses de seguimento. 

Os autores concluíram que a ressecção medial da tibial foi um método 

satisfatório para o balanceamento ligamentar.  

 D’ANGELO, BINDA, CHERUBINO (2013) analisaram em 100 

ATJ, realizadas pela via parapatelar medial com ressecção do LCP, que 

utilizaram um dispositivo digital de mensuração (DDM) de gaps chamado 

eLIBRA Dynamic Knee Balancing System (Synvasive Technology, Inc, 

Reno, Nevada) (Figura 11). Trata-se de um dispositivo sensorial que avalia 

as cargas compressivas dos côndilos femorais posteriores medial e lateral e, 

desta forma, permite um equilíbrio proporcional entre os compartimentos e 

que auxilia no posicionamento rotacional do componente femoral. Os 

resultados do Knee Society Score demonstraram melhora clínica e 

funcional. O tempo médio do garrote pneumático foi de 71,2 minutos (36-

121 minutos). Sete pacientes apresentaram invasão da cortical anterior 
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femoral sem comprometimento clínico. O autor concluiu que o uso deste 

DDM auxiliou a quantificar objetivamente o balanceamento ligamentar 

durante a cirurgia. 

 MULLAJI et al (2013) estudaram, retrospectivamente, 1500 

pacientes, 92% com deformidades em varo e 8% em valgo, que foram 

submetidos a ATJ CANC com a finalidade de identificar fatores 

contribuidores para o desalinhamento do EMMI resultante no pós-

operatório. Todos os procedimentos foram realizados com ressecção do 

LCP e via de acesso parapatelar medial. O balanceamento ligamentar 

aceitou assimetria de 2 mm de diferença. As análises dos gaps foram 

realizadas com um dispositivo não especificado pelo autor, sem nenhuma 

menção da força aplicada para nas aferições. Os resultados foram obtidos 

em radiografias panorâmicas de membros inferiores realizadas no pós-

operatório para a mensuração do eixo resultante final, sem descrever o 

período em que foram realizadas. Os eixos com desvios maiores que 3º 

foram considerados desalinhados. Constatou-se que 70 % de membros 

apresentaram varo excessivo e 30 % em valgo excessivo sendo que 7,4 % 

(112 joelhos) apresentaram desvio de eixo superior a 3º correspondendo a 

65 joelhos (58 %) com varo excessivo e 47 joelhos (42 %) com valgo. 

Desvios em até 5º foram observados em 107 joelhos (7,1 %), quatro joelhos 

com desvios entre 5,1º e 6º, e um joelho com mais de 6º. O autor concluiu 

que a deformidade pré-operatória em varo com mais de 20º e curvatura 

femoral diafisária maior que 5º favoreceram o EMMI resultante com 

desvios maiores que 3º. 
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Figura 11. Dispositivo digital de mensuração do gap eLIBRA Dynamic Knee 

Balancing System (Synvasive Technology, Inc, Reno, Nevada). D’ANGELO, BINDA, 

CHERUBINO (2013). 

 

 KOH, IN JUN et al (2013) estudaram, em 911 joelhos submetidos a 

ATJ, a influência da escolha da espessura do polietileno em joelhos com 

assimetrias de gaps de extensão e flexão e sua relação com a contratura em 

flexão. A análise clínica pré-operatória demonstrou que, 729 joelhos (80 

%) apresentavam contratura em flexão com mais de 10º e, 214 joelhos (23 

%), com contraturas maiores que 20º. Todos os procedimentos foram 

realizados com implantes que ressecaram o LCP pela via de acesso 

parapatelar medial. Para cada 10º de contratura em flexão o fêmur distal foi 

cortado 2 mm a mais que a espessura do implante, com limite máximo de 4 

mm. As mensurações dos gaps foram realizadas com spreaders, sem 

qualquer referência a carga aplicada durante essas aferições. O critério de 

escolha da espessura do polietileno foi determinado pela diferença média 

entre as dimensões dos gaps de extensão e flexão, para que não houvesse 

excesso de contratura em flexão ou instabilidade em flexão. Os resultados 

demonstraram que 18 joelhos (2 %) apresentaram contratura em flexão 

maior que 10º no pós-operatório, e todos estes pacientes apresentavam 

contratura em flexão pré-operatória, sendo que 11 pacientes apresentavam 
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no pré-operatório contratura maior que 10º e, sete, contratura maior que 

20º; três pacientes (0,3%) apresentaram contratura pós-operatória maior 

que no pré-operatório. O autor concluiu que a escolha da espessura do 

polietileno, baseado na diferença entre as dimensões dos gaps de extensão 

e flexão foi uma opção satisfatória.  

 YOON et al (2013) analisaram em 100 pacientes, com EMMI em 

varo, submetidos a ATJ CANC a formação dos gaps em diferentes ângulos 

de flexão do joelho: extensão, 45º, 90º e 120º de flexão com o componente 

femoral colocado. Todas as cirurgias foram realizadas pela via de acesso 

parapatelar medial, e as mensurações dos gaps aferidas com um dispositivo 

distractor femorotibial (B. Braun Aesculap, Tuttlingen, Germany) (Figura 

12) com tensão manual máxima até os ligamentos estarem retesados. A 

força de distração aproximada aplicada foi de 40 lb (aproximadamente 178 

N), no entanto, não foi descrito o embasamento para a força manual 

máxima do cirurgião corresponder a essa carga. O critério de gap 

retangular foi estabelecido permitindo assimetria em até 3 mm. Os 

resultados demonstraram que 64 % dos pacientes apresentaram gaps 

simétricos em todos os ângulos mensurados, 20 % apresentaram assimetria 

em 120º de flexão, 8% com assimetria em 45º de flexão e 8% com 

assimetria em 45º e 120º, ou seja, 36% dos pacientes apresentaram alguma 

assimetria além das mensurações clássicas em extensão e flexão de 90º. A 

rotação do componente femoral e as espessuras dos cortes ósseos femoral 

distal e posterior não demonstraram diferença significativa entre os 

pacientes. O autor concluiu que houve poucas correlações entre a 

incidência de instabilidade em média e profunda flexão baseado na 

deformidade de varo pré-operatória. 
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 KAIPEL et al (2013) estudaram o posicionamento rotacional do 

componente femoral em 40 pacientes (36 com deformidade em varo e 

quatro com valgo) que foram submetidos a ATJ CANC, através de 

comparações entre os ângulos formados pelos eixos transepicondilares e 

condilares posteriores no pré-operatório e pós-operatório, em tomografias 

computadorizada. Todas as cirurgias foram realizadas com preservação do 

LCP e por meio da via de acesso parapatelar medial. Um dispositivo tensor 

(B.Braun-Aesculap, Tuttlingen, Germany) (Figura 12) foi utilizado para as 

mensurações dos gaps de extensão e flexão de 90º com 100 N de carga 

aplicada sem descrever a referência para esta força aplicada. Os resultados 

variaram entre 7º de rotação externa e 3º de rotação interna, e mostraram 

que 33 implantes femorais (82,5%) foram colocados em rotação externa em 

relação as mensurações pré-operatórias, quatro (10%) apresentaram a 

mesma rotação, 10 pacientes (25%) apresentaram o valor clássico de três 

graus de rotação externa e três joelhos (7,5%) foram colocados em rotação 

interna em relação ao eixo transepicondilar. Observou-se que a rotação 

femoral deve ser individualizada e não pré-determinada com valores fixos.  

 

 
Figura 12. Tensiômetro com torquímetro (B.Braun-Aesculap, Tuttlingen, Germany). 

KAIPEL et al (2013). 
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 REZENDE et al (2013) estudaram em radiografias panorâmicas de 

66 pacientes brasileiros, 54 mulheres e 12 homens submetidos a ATJ, o 

ângulo médio de corte femoral distal nesta população. Os resultados não 

demonstraram diferenças significativas entre os sexos, e expuseram valor 

médio de 6,02º para as mulheres e 6,17º para os homens. 

 CHRISTENSEN, STEWART, JACOBS (2013) estudaram a relação 

da liberação ligamentar durante a equalização ligamentar em 1500 

procedimentos de ATJ, sendo 1398 liberações mediais e 102 joelhos com 

liberações laterais, a fim de observar a influência do balanço ligamentar no 

posicionamento rotacional do componente femoral quando utilizado a 

técnica do gap. Todos os procedimentos foram realizados com implantes 

com preservação do LCP e pela via de acesso parapatelar medial. A 

simetria e dimensão dos gaps de extensão foram avaliadas com blocos 

espaçadores e os gaps de flexão foram mensurados com o joelho em 90º de 

flexão por meio de um tensiômetro de duplo pistão, (Biomet, Warsaw, IN), 

(Figura 13), com força de distração de 60 lb (267 N) aplicada com cada 

compartimento femorotibial. A rotação femoral foi determinada pela 

técnica do gap. Os resultados demonstram que a aplicação de rotação 

externa no componente femoral foi inversamente proporcional a quantidade 

de liberações progressivas de partes moles mediais, no entanto, quando 

analisado as liberações laterais, de uma e duas estruturas estabilizadoras, 

não foram observado influência na rotação femoral, diferentemente do 

observado quando foram realizadas liberações de três ou mais estruturas 

laterais, fato que produziu aumento da rotação externa femoral. Os autores 

concluíram que a utilização de parâmetros fixos de rotação femoral pode 

produzir assimetria no gap de flexão.  
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 MATSUMOTO et al (2013) estudaram a relação entre os gaps de 

extensão e flexão em 120 pacientes submetidos a ATJ CANC pela técnica 

do gap em dois grupos diferentes: 40 cirurgias com implantes que 

substituíram o LCP e 80 que preservaram o LCP. Todas as mensurações 

dos equilíbrios ligamentares foram realizadas com o tensiômetro Offset 

Repo-Tensor
®
 (Figura 9) com força aplicada de 40 lb. Durante as 

mensurações a patela foi reduzida e a via de acesso parapatelar medial 

reparada parcialmente. Os parâmetros rotacionais do implante femoral 

foram determinados pelos parâmetros anatômicos mensurados em 

tomografia pré-operatória. A tolerância para assimetria dos gaps foi 

estabelecida em 3º. Após a colocação do implante femoral de prova, os 

gaps foram mesurados em extensão, 10º, 30º, 60, 90 e 120º. Os resultados 

mostraram que, tanto as cirurgias com e sem o LCP, mostraram tendências 

de aumento dos gaps a partir de 60º de flexão com aumento relevante nos 

implantes sem o LCP, no entanto, ocorreu diminuição significativa em 120º 

em ambos os implantes. O achado mais importante no estudo foi a 

demonstração que o padrão de equilíbrio ligamentar difere entre implantes 

com e sem o LCP, mesmo quando se utiliza a técnica do gap para a 

realização do posicionamento femoral e cortes ósseos. 
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Figura 13. Tensiômetro duplo pistão (DePuy Orthopaedics Inc., Warsaw, IN, USA). 

CHRISTENSEN, STEWART, JACOBS (2013).   

 

 JOSEPH et al (2013) realizaram um estudo randomizado para 

analisar os resultados das mensurações do balanceamento ligamentar em 41 

pacientes submetidos a ATJ, com e sem assistência CANC. Todas as 

cirurgias foram realizadas com implantes que ressecaram o LCP e pela via 

de acesso parapatelar medial. Os gaps foram mensurados com tensiômetro 

Stryker (Stryker Orthopaedics, Mahwah, NJ), (Figura 2), e aplicação de 

força de 135 N, justificada por ser tensão suficiente para superar a laxidão 

nos tecidos moles. Foi aceito assimetria em até 2 mm para os gaps. Os 

resultados demonstraram que a avaliação do gap de flexão não produziu 

resultados com diferença significativa entre as técnicas avaliadas, 

diferentemente da análise do gap de flexão, que no método assistido por 

navegação, demonstrou maior precisão, e assim, os autores concluíram que 

a utilização do tensiômetro associado a CANC produziu maior controle no 

balanceamento ligamentar em extensão. 

 NISHIZAWA et al (2013) randomizaram em dois grupos 40 

pacientes submetidos a ATJ, para avaliar a influência da altura patelar no 
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balanceamento ligamentar em implantes, com e sem a preservação do LCP. 

Todas as cirurgias foram realizadas pela via de acesso parapatelar medial e 

os gaps mensurados com um tensiômetro Offset Repo-Tensor
®
 com carga 

de 40 lb. Os resultados demonstraram que a altura patelar apresentou 

correlação positiva somente com o implante com ressecção do LCP em 90° 

e 135° de flexão, no entanto, não foi observado nenhuma correlação com os 

outros parâmetros examinados em implantes que preservaram o LCP. Os 

autores postularam que, o equilíbrio dos tecidos moles durante a flexão do 

joelho, estava associado ao comprimento do ligamento patelar ou a altura 

da patela na ausência do LCP, e atribuíram a este ligamento o mais 

relevante papel para influenciar o equilíbrio ligamentar, durante a flexão 

com implantes que preservam o LCP. 

 LEE et al (2014) estudaram em 25 joelhos submetidos a ATJ CANC, 

pela via de acesso parapatelar medial com implantes que sacrificaram o 

LCP, a influência do posicionamento da articulação do quadril, durante a 

mensuração do gap de flexão. As mensurações do gap foram realizadas 

com o quadril fletido em 45º e 90º e os resultados demonstraram que não 

houve diferença significativa nas dimensões dos gaps medial e lateral em 

ambas as posições do quadril. Não foi descrito pelos autores os 

instrumentos que foram utilizados para as mensurações.  

 LUZO et al (2014) analisaram os eixos resultantes dos membros 

inferiores e a relação do balanceamento ligamentar em 200 ATJ 

consecutivas, operadas com a assistência por navegação. Os resultados para 

mensuração dos gaps realizada com spreaders, sem descrição do padrão de 

força manual aplicada, demonstraram que 96,4% dos pacientes 

apresentaram gaps de extensão e flexão balanceados, no entanto, não foi 

descrito o critério de aceitabilidade de assimetria para considerar os gaps 
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equilibrados. Em relação ao eixo mecânico resultante, 86.7% apresentaram-

se dentro da margem de aceitação descrita de 3º para desvio em varo ou 

valgo. Todos os pacientes apresentaram melhora clínica pós-operatória 

baseada na Knee Society Score. 

 MATSUI et al (2014) desenvolveram um tensiômetro paramétrico, 

(Figura 14), capaz de mensurar os gaps em ATJ com o componente de 

prova do polietileno acoplado ao dispositivo, condição que facilita a 

acomodação do componente femoral ao tensiômetro durante o 

balanceamento ligamentar em múltiplas angulações de aferição. Os autores 

realizaram as mensurações, em quatro cadáveres com aplicação de 120 N, 

sem justificar essa escolha, em diferentes ângulos de flexão: extensão, 30°, 

45°, 60°, 90° e 120° de flexão, e concluíram que o instrumental apresentou 

precisão e reprodutibilidade nas mensurações dos gaps.   

 

 
 Figura 14. Tensiômetro descrito no estudo de MATSUI et al (2014). MATSUI et al 

(2014). 

 

 SCHNASER et al (2014) utilizaram um DDM correspondente a um 

polietileno de prova denominado VERASENSE (Knee System-Orthosensor 
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Inc., Dania Beach, Florida, USA) (Figura 15) em 56 pacientes submetidos 

a ATJ com via de acesso parapatelar medial e ressecção do LCP, para 

observar a carga compressiva aplicada nos compartimentos femorotibiais 

medial e lateral em diferentes ângulos de flexão e posicionamento patelar. 

As mensurações foram realizadas após o balanceamento ligamentar dos 

gaps serem realizados com blocos espaçadores e tolerância para assimetria 

de 3 mm. Foram comparados os comportamentos dos gaps em cinco 

posições: 1- membro em extensão suspenso pelo tornozelo e joelho 

pendente, 2- membro estendido em repouso sobre a mesa cirúrgica, 3- 

joelho flexionado 45º, 4- joelho flexionado 90º com membro pendente e 

segurado pela mão do médico assistente pelo tornozelo e 5- membro com o 

quadril e joelho flexionados em 90º. Todas as posições articulares foram 

mensuradas com a patela em quatro situações: reduzida com e sem 

fechamento retinacular, e com a patela deslocada evertida e não evertida. 

Os resultados demonstraram que no compartimento femorotibial medial, as 

menores compressões foram observadas com a patela deslocada (evertida 

ou não), e as maiores com a patela reduzida na tróclea (com e sem o 

fechamento retinacular medial). As cargas com a patela deslocada (evertida 

ou não) continuaram a diminuir com a flexão máxima, enquanto as cargas 

com a patela reduzida (com e sem o fechamento retinacular) não 

diminuíram após 90° de flexão. No compartimento femorotibial lateral, 

foram observadas cargas elevadas com o joelho pendente em extensão, 

independente do posicionamento patelar, que reduziram quando o joelho 

foi colocado em extensão relaxada sobre a mesa cirúrgica. No entanto, 

quando o joelho foi flexionado em 45° ocorreu aumento da pressão neste 

compartimento, sendo mais observado quando a patela foi deslocada 

(evertida ou não), se comparado ao posicionamento patelar reduzido (com 

ou sem fechamento retinacular). A partir de 45° de flexão houve uma 
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redução progressiva nas cargas, mais evidentes com a patela lateralizada 

(evertida ou não), se comparado com a patela reduzida, independente do 

fechamento retinacular. Pode-se observar por esse estudo, que o 

posicionamento patelar influencia nas tensões das estruturas estabilizadoras 

dos gaps, em diferentes angulações do joelho.  

 NAGAI et al (2014) estudaram em 78 joelhos com deformidade em 

varo, submetidos a ATJ pela via de acesso parapatelar medial e ressecção 

do LCP, a relação da dimensão central dos gaps em múltiplos ângulos de 

flexão, assim como a variação angular articular quando aplicado força de 

distração de 20 lb, 40 lb e 60 lb. Foi utilizado um tensiômetro Offset Repo-

Tensor
®
, (Figura 9), para aplicar as três cargas diferentes nas angulações do 

joelho em extensão e com 10º, 30, 45, 60°, 90°, 120° e135° de flexão. Os 

resultados mostraram padrões de dimensão e angulação em varo 

proporcionais nas diferentes aferições, porém com amplitudes maiores, 

conforme era aumentada a carga de distração, ainda que a diferença entre 

20 lb e 40 lb tenham sido maiores que as encontradas quando comparado 

40 lb e 60 lb. As principais conclusões do estudo demonstraram que o 

centro do gap e o equilíbrio ligamentar em varo, aumentaram 

significativamente com o aumento da força de distração aplicada, e 

demonstrou que a rigidez do compartimento lateral foi significativamente 

menor do que a rigidez do compartimento medial em cada ângulo de 

flexão, e portanto, os cirurgiões devem considerar esta condição para evitar 

rotação externa excessiva quando usado a técnica do gap para definir o 

posicionamento do componente femoral. 
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Figura 15. Dispositivo digital de mensuração dos gaps VERASENSE (Knee System-

Orthosensor Inc., Dania Beach, FL) demonstrando os pontos de contato femoral no 

polietileno durante o movimento articular assim como as pressões recebidas em cada 

compartimento femorotibial. SCHNASER et al (2014). 

 

 HUANG et al (2014) estudaram, retrospectivamente, 51 joelhos com 

deformidade em valgo submetidos a ATJ com preservação do LCP por 

duas diferentes técnicas, CANC e técnica tradicional sem navegação, a fim 

de observar a existência de superioridade de uma sobre a outra. Todas as 

cirurgias foram realizadas pela via de acesso parapatelar medial e as 

simetrias dos gaps foram mensuradas com blocos espaçadores. Os 

resultados demonstraram que as cirurgias realizadas pela técnica tradicional 

apresentaram maior número de liberação retinacular patelar lateral, 

diferença no posicionamento rotacional femoral e desvio de eixo no plano 

sagital, com diferença significativa comparado a CANC, no entanto, sem 

diferença para o desfecho clínico. 

 ROCHE, ELSON, ANDERSON (2014) publicaram um estudo 

descritivo sobre um método de mensuração do equilibro ligamentar em 

ATJ, que utilizou sensores microeletrônicos alocados no interior do 

componente polietileno de prova para a mensuração das cargas nos 

compartimentos femorotibiais medial e lateral em toda a amplitude de 

movimento. Outra vantagem, relatada para este sistema de aferição, foi a 

possibilidade destes sensores demonstrarem o eixo da excursão do 
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componente femoral sobre o polietileno, e desta forma, permite auxiliar no 

posicionamento rotacional do componente tibial. Foi descrito neste estudo 

que um critério de desbalanceamento ligamentar é constatado quando 

ocorre uma diferença de pressão maior ou igual a 15 lb, entre os 

compartimentos femorotibiais.  

 YOON et al (2014) estudaram em 50 pacientes submetidos a ATJ 

CANC, a relação do posicionamento patelar com a formação dos gaps de 

extensão e flexão em 90º. Todas as cirurgias foram realizadas pela via 

parapatelar medial e ressecção do LCP. Foi utilizado um tensiômetro 

Offset-type-force-controlled-spreader-system (B. Braun Aesculap, 

Tuttlingen, Germany), (Figura 16), com 150 N de carga de distração em 

cada compartimento femorotibial, baseado em estudos prévios que 

sugeriam essa carga para as mensurações dos gaps em três 

posicionamentos distintos: a patela evertida, lateralizada ou reduzida. Os 

resultados demonstraram que a patela evertida diminuiu os gaps de 

extensão e flexão comparado aos demais posicionamentos estudados, com 

diferença significativa para o gap de flexão lateral, que demonstrou 

diferença de 4 mm para a patela reduzida e 2 mm para a patela lateralizada. 

Os autores creditam esses resultados ao deslocamento lateral e à rotação 

externa da tíbia que pode ser visto durante a eversão da patela.  

 



Literatura 69 

   

 

Figura 16. Tensiômetro Offset-type-force-controlled-spreader-system (B. 

Braun Aesculap, Tuttlingen, Germany). YOON et al (2014). 

 DEBIEUX et al (2014) estudaram em 132 pacientes, com desvios em 

varo e valgo do EMMI, e submetidos a ATJ CANC, a acurácia para 

equilibrar os gaps de flexão e extensão em até 3 mm, e estabelecer o eixo 

mecânico final do membro em até 3º de assimetria em relação ao eixo 

neutro. Todos os procedimentos foram realizados pela via de acesso 

parapatelar medial, com implantes que ressecaram o LCP. O 

balanceamento ligamentar foi realizado com dois spreaders e aplicação de 

força manual empírica. Os resultados demonstraram que nos membros 

inferiores com desvios em varo, 97,8 % e 100 % dos pacientes 

apresentaram gaps de flexão e extensão equilibrados e 92 % para o EMMI 

dentro do parâmetro aceitável. Já em pacientes com desvios em valgo, 95,1 

% e 97,6 % demonstraram gaps de flexão e extensão equilibrados e 71,4 % 

para o EMMI final dentro do parâmetro aceitável. Os membros inferiores 

com desvios EMMI pré-operatório maiores que 9º se demonstraram mais 

difíceis em obter alinhamento final, com menor variabilidade de assimetria, 

no entanto, não foi observado dificuldade em equilibrar os gaps.   

 ROBKOPF et al (2014) estudaram a relação do posicionamento do 

componente femoral para equilibrar os gaps de flexão e extensão. Foram 

realizadas 130 ATJ CANC com preservação do LCP, em que 120 pacientes 

permaneceram com o componente femoral colocado propositalmente, em 

média, 2.9º flexionados para otimizar a equalização e simetria entre os gaps 

de extensão e flexão. Todos os equilíbrios ligamentares foram realizados 

com instrumentais spreaders sem descrição de qual força padronizada foi 

aplicada. Os resultados demonstraram que a flexão intencional do 

componente femoral restabeleceu o equilíbrio dos gaps em mais de 90 %. 
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 CAMARATA (2014) dissertou sobre o método de aferição de 

balanceamento ligamentar através do DDM eLibra Dynamic Knee 

Balancing System (Zimmer, Warsaw, Indiana), (Figura 11), capaz de aferir 

a pressão nos compartimentos femorotibiais medial e lateral, e por 

consequência, permitir liberações das estruturas estabilizadoras 

contraturadas, assim como interferir na rotação no componente femoral a 

fim de restabelecer o equilíbrio tensional no gap de flexão.  

 OKA et al (2014) randomizaram 40 pacientes para analisar a relação 

da inclinação tibial na formação dos gaps. Todos as cirurgias foram 

realizadas pela via de acesso parapatelar e os gaps foram mensurados com 

um tensiômetro Offset Repo-Tensor
®
 (Figura 9) com aplicação de 40 lb de 

distração. Os resultados mostraram que, nos implantes com preservação do 

LCP, a inclinação tibial não influenciou no dimensionamento dos gaps, no 

entanto, quando analisado os resultados com implantes que ressecaram o 

LCP, notou-se correlação positiva entre o aumento da inclinação tibial 

associado ao aumento do gap de flexão.   

 GUSTKE et al (2014) utilizaram em 150 pacientes submetidos a ATJ 

com DDM VERASENSE (Knee System-Orthosensor Inc., Dania Beach, 

Florida, USA), (Figura 15), para mensurar o balanceamento ligamentar e 

determinar o conceito de joelho balanceado, assim como a obtenção do 

desfecho clínico avaliado após seis meses da cirurgia. Foi estabelecido a 

carga de contato de 15 lb no compartimento femorotibial como limite 

superior tolerável para classificar as tensões nas estruturas estabilizadoras 

mediais e laterais no joelho como balanceadas. Os autores concluíram que 

os desfechos clínicos em pacientes com joelhos balanceados por este 

critério foram satisfatórios. 
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 NAKAJIMA et al (2014) analisaram a relação das mensurações dos 

gaps de extensão e flexão com sua correspondência no período pós-

operatório. Vinte e um pacientes submetidos a ATJ pela técnica do gap 

com preservação do LCP foram balanceados com um tensiômetro (Figura 

2), com aplicação de distração de 40 lb com o joelho em extensão e flexão 

de 90º. Os resultados cirúrgicos foram confrontados com os achados em 

radiografias realizadas com quatro a seis semanas de pós-operatório e 

mostraram diferença significativa para valgo na comparação para o gap de 

extensão, no entanto, para o gap de flexão não se observou diferença 

relevante. Os autores ressaltaram a importância para evitar o excesso de 

liberação medial nas deformidades em varo, pois as tensões pós-operatórias 

das estruturas, em extensão, podem variar em relação as determinadas no 

ato cirúrgico.  

 MATSUMOTO et al (2014) compararam em 135 ATJ CANC 

realizadas em pacientes com EMMI em varo o balanceamento ligamentar 

pela técnica do gap em implantes com e sem a preservação do LCP. O 

balanceamento ligamentar foi realizado com tensiômetro Offset Repo-

Tensor
®
 com aplicação de 40 lb de força. Os autores toleraram assimetria 

em até 3º para os gaps. Os resultados demonstraram que, apesar dos 

implantes com preservação do LCP apresentarem 66,7 % de simetria para 

os gaps de extensão e flexão comparados a 44,4 %, técnica de resseção do 

LCP, os desfechos clínicos não se mostraram diferentes em dois anos de 

seguimento pós-operatório.  

 MATSUZAKI et al (2014) analisaram a relação entre o 

balanceamento e a cinemática da rotação interna tibial em 30 ATJ CANC 

com preservação do LCP em membros EMMI em varo. Os critérios 

estabelecidos para gaps equalizados toleraram diferenças em até 3 mm e 3º 
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de assimetria. Todos os gaps foram mensurados com a patela reduzida e 

usado um tensiômetro Offset Repo-Tensor
®
 (Figura 9) com aplicação de 40 

lb de força. Os resultados mostraram correlação positiva entre o equilíbrio 

do ligamento em varo e a rotação interna da tíbia, e corroboraram com o 

conceito de que a assimetria com discreto afrouxamento do compartimento 

femorotibial lateral em flexão, entre 60º e 90º de flexão, otimiza a 

mobilidade rotacional e produz rotação interna tibial aumentada, fator este 

contribuinte para o facilitar a mobilidade em flexão no pós-operatório em 

ATJ. 

 WATANABE et al (2014) analisaram a influência do balanceamento 

ligamentar com a cinemática pós-operatória, obtida em radiografias durante 

agachamento, em 44 ATJ realizadas pela via de acesso midvastus e com 

ressecção do LCP. Utilizou-se para as mensurações dos gaps, um 

tensiômetro Offset Repo-Tensor
®
 (Zimmer, Tokyo, Japan), (Figura 9), com 

aplicação de 40 lb de força. As diferenças nos gaps entre a extensão e 135º 

de flexão foram correlacionadas positivamente com a amplitude de flexão 

pós-operatória, além de observarem que a assimetria de tensão entre os 

compartimentos femorotibial medial e lateral, afetam a cinemática durante 

o agachamento. Joelhos equilibrados mostraram menor translação anterior 

do côndilo femoral medial em flexão média a profunda, rotação externa 

femoral consistente e assimetria para varo e valgo. Os autores concluíram 

que os gaps equilibrados em toda amplitude articular, inclusive além da 

flexão de 90° são importantes para o restabelecimento da biomecânica do 

joelho e consequentemente facilitou a flexão pós-operatória, já que o 

desequilíbrio afetou negativamente a cinemática na atividade de 

agachamento. 
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 SHARKEY et al (2014) estudaram, retrospectivamente, 10.003 ATJ 

para identificar a epidemiologia das revisões. Constataram que 7,8% das 

cirurgias (781 joelhos) foram submetidos a revisão sendo que 38% dos 

casos necessitaram troca de todos os componentes. O tempo médio para as 

falências precoces foi de 0.89 ano, e o tempo médio de falha tardia foi de 

6,9 anos. A principal causa de falência total foi a soltura asséptica, 

correspondendo por 51,4 % das falhas tardias. A infecção foi a principal 

causa de revisão precoce respondendo por 37,6 % das revisões realizadas 

em até dois anos de pós-operatório e 21,9 % das revisões tardias.  

 STIEHL, HECK (2015) demonstraram que o uso da CANC é um 

bom método para obter joelho balanceados durante ATJ, em um estudo que 

utilizou seis membros inferiores de cadáveres e blocos espaçadores para a 

distração dos gaps.   

 NAKANO et al (2015) estudaram a amplitude de flexão final dos 

joelhos em 55 ATJ CANC com implantes que preservaram o LCP. Todos 

os procedimentos foram realizados pela via de acesso parapatelar medial e 

os gaps mensurados com um tensiômetro Offset Repo-Tensor
®
, (Figura 9), 

e aplicação de 40 lb de força com a patela reduzida e os joelhos 

posicionados em extensão, 10º, 30º, 60º, 90º e 120º de flexão. O critério 

utilizado para determinar equilíbrio ligamentar para os gaps permitiu 

assimetria em até 3º. Os resultados das mensurações dos gaps foram 

confrontados com radiografias pós-operatórias e mostraram correlação 

positiva entre o equilíbrio ligamentar em varo e a flexão do joelho pós-

operatória, concluindo que o afrouxamento controlado até 3º do 

compartimento femorotibial lateral pode facilitar a amplitude de flexão 

final do joelho. 
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 MINODA et al (2015) estudaram o afrouxamento ligamentar do 

joelho na posição de meia flexão em 259 joelhos submetidos a ATJ com 

implantes que ressecaram o LCP. Foi utilizado um tensiômetro True Tensor 

(Biomet Japan, Inc., Tokyo, Japan) (Figura 17) com distração de 120 N 

sem explicar esta escolha. Os resultados demonstraram que os gaps de 

flexão maiores que os de extensão, mensurados após os cortes ósseos e sem 

os implantes, apresentaram maior afrouxamento entre 30º a 120º de flexão, 

e desta forma, os autores concluíram que é possível estimar o afrouxamento 

em meia flexão do joelho apenas com as mensurações dos gaps ainda sem 

os componentes de prova implantados.  

 

 

Figura 17. Tensiômetro True Tensor (Biomet Japan, Inc., Tokyo, Japan). MINODA 

et al (2015). 

 

 NAGAI et al (2015) estudaram a relação do gap de extensão e a 

estimativa da extensão final articular em 73 ATJ realizadas pela via de 

acesso parapatelar medial e ressecção do LCP. Todas as mensurações dos 

gaps foram realizadas após os cortes ósseos femorais e tibial com um 
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tensiômetro Offset Repo-Tensor
®
, (Figura 9), e aplicação de distração de 40 

lb. Os resultados demonstraram que a mensuração do gap de extensão 

realizado com os cortes ósseos não é um método representativo para 

estimar a extensão final ativa do joelho com quatro semanas de pós-

operatório, e sugere que o implante de prova femoral esteja posicionado 

para avaliar a extensão final fisiológica.  

 HASEGAWA, TAKAGITA, SUDO (2015) avaliaram a perspectiva 

em estimar a amplitude de flexão articular após ATJ CANC que ressecaram 

o LCP. As 31 cirurgias foram realizadas pela via de acesso midvastus e o 

balanceamento ligamentar realizado com tensiômetro Offset Repo-Tensor
®
, 

(Figura 9), sem descrição da carga aplicada e com a patela reduzida. Os 

resultados demonstraram que entre 90º e 120º de flexão, um afrouxamento 

de 1.8º mostrou correlação positiva com a amplitude de flexão. Não foi 

observado correlação com a flexão final do joelho baseado na variação dos 

gaps entre 0 até 90º, assim como com o ângulo de extensão pós-operatório 

não apresentou correlação com ângulos de extensão pré-operatórios e intra-

operatório.   

 MATSUDA, ITO (2015) dissertaram sobre o balanceamento 

ligamentar ideal em ATJ. Foram abordados conceitos descritos em estudos 

sobre os parâmetros ideais de equalização ligamentar para os gaps. Os 

autores sugeriram: a) manter o gap de extensão medial com afrouxamento 

entre 1 mm a 3 mm para evitar contratura em flexão e instabilidade; b) o 

gap de flexão medial deve ser igual ao de extensão medial (ou divergir em 

uma dois milímetros), c) o gap de extensão lateral pode ser assimétrico em 

até 3º em relação ao medial se o alinhamento mecânico for neutro; d) o 

componente femoral não deve ser posicionado em rotação interna em 

relação ao eixo transepicondilar para equalizar o gap de flexão; e) a 
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liberação medial deve ser minimizada ao máximo para evitar a frouxidão 

do gap de flexão medial. Para a obtenção destes parâmetros intra-

operatório, os autores descreveram a utilização de um tensiômetro com 

distração de 89 N para a mensuração do gap de extensão.  

 MENEGHINI et al (2015) analisaram a performance de três 

cirurgiões em relação ao julgamento de balanceamento ligamentar com a 

utilização de um DDM imediatamente antes do fechamento do mecanismo 

extensor. Um total de 189 ATJ foram balanceadas com VERASENSE 

(Ortho-Sensor, Sunrise, Florida, USA), (Figura 15), e os desfechos clínicos 

foram avaliados com quatro meses de pós-operatório. As forças nos 

compartimentos, medial e lateral médias, foram 70,7 lb e 44,0 lb. A 

diferença intercompartimental variaram, em média, 26,6 lb. Quinze por 

cento de todas as ATJ foram equilibradas com diferença até 15 lb entre os 

compartimentos femorotibiais, 57%, entre 15,1 lb e 75 lb, e 28% com mais 

de 75,1 lb. Os resultados das cargas associados aos desfechos clínicos 

demonstraram que diferença entre os compartimentos femorotibiais em até 

60 lb não diferenciaram os desfechos, ainda que os melhores resultados 

foram registrados em diferenças menores que 15 lb. 

 CARVALHO et al (2016) estimaram a frequência de ATJ no SUS do 

Estado de São Paulo no período entre 2003 e 2010. No total, 10.592 ATJ 

foram realizadas (média anual de 1.369 procedimentos), com 9.271 (85%) 

ATJ primárias e 1.691 (15%) revisões. A relação média de ATJ para 

revisão de ATJ foi de 5.5:1. O crescimento de ATJ observado no período 

estudado foi de 133% em mulheres e 153% em homens. 

 TSUKEOKA, TSUNEIZUMI (2016) estudaram em 26 pacientes, 

que já possuíam ATJ e se submeteram ao procedimento no joelho oposto, a 
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influência da anestesia raquimedular na estabilização articular em varo e 

valgo. Os joelhos com implantes foram posicionados em 15º de flexão e 

avaliados por radiografia Telos-Stress-Device (METAX GmbH, 

Obbornhofen, Germany) com aplicação de 100 N de carga antes e depois 

do bloqueio medular. Os resultados mostraram que este tipo de anestesia 

pode interferir no balanceamento ligamentar durante a ATJ, já que a 

frouxidão aumentou de 3º para 3,6º no compartimento medial e de 4,7º para 

5,7º no lado lateral.  

 ELMALLAH et al (2016) compararam as mensurações dos gaps 

com força manual empírica e com DDM VERASENSE (Knee System; 

OrthoSensor, Inc, Dania Beach, Florida, USA), (Figura 15), a fim de 

analisar a capacidade subjetiva em avaliar as tensões ideais durante o 

balanceamento ligamentar. Os resultados demonstraram que a 

subjetividade das mensurações com força manual empírica proporcionou 

maior tensão nos compartimentos femorotibiais, assim como maior 

assimetria intercompartimental. Outro achado significativo foi em relação 

ao posicionamento rotacional do componente tibial que, quando 

determinado pelo DDM apresentou posicionamento médio diferente em 10º 

comparado ao posicionamento empírico da base tibial.  

 AHN, LEE, KANG (2016) analisaram em 78 ATJ, com deformidade 

média em varo de 11,8º, a influência da ressecção tibial proximal vertical 

medial na formação dos gaps de extensão e flexão. O balanceamento 

ligamentar, em extensão e flexão, foi realizado com instrumentais 

spreaders com torquímetro sem graduação. Os resultados mostraram que, 

esta técnica para equalização do gap de extensão é válida, uma vez que a 

análise regressiva demonstrou que a cada 2,8 mm de ressecção óssea 

medial o gap de extensão medial é ampliado em 1,0 mm. Não foi 
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encontrado influência significativa desta técnica para o equilíbrio do gap de 

flexão.   

 RISITANO, INDELLI (2017) dissertaram e questionaram sobre o 

conceito de obter gaps simétricos em ATJ. Foram expostos argumentos 

que, em ATJ com implantes com preservação e ressecção do LCP, o 

movimento paradoxal de translação anterior poderia estar relacionado com 

o princípio do balanceamento ligamentar. Ao mesmo tempo, foi relatado 

que os implantes com polietileno mais congruentes no compartimento 

medial, denominados medial pivot, associados a uma tensão estabilizadora 

medial mais restritiva em relação as estruturas laterais, produziram 

movimentos dos joelhos mais fisiológicos. Ainda ressaltaram o fato que, 

até 35% das revisões precoces de ATJ nos EUA, estão diretamente 

relacionadas com o balanceamento ligamentar.  

 GELLER, LAKRA, MURTAUGH (2017) compararam os 

resultados, retrospectivos, de 690 ATJ realizadas sem instrumentos digitais 

de mensuração dos gaps com 252 ATJ que utilizaram o DDM VERASENSE 

(Ortho-Sensor, Sunrise, Florida), (Figura 15), para a mensuração do 

balanceamento ligamentar. O critério de equilíbrio ligamentar estabelecido 

para os gaps dos joelhos mensurados com o DDM foi diferença em até 15 

lb entre os compartimentos femorotibiais medial e lateral, no entanto, não 

foi citado como foram determinados o equilíbrio ligamentar nas ATJ que 

não utilizaram o DDM. Os resultados demonstraram que a porcentagem de 

manipulação sob anestesia para ganho de amplitude de movimento foi 3,2 

vezes menor quando utilizado o DDM para determinar o balanceamento 

ligamentar.  
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 TSUKADA, FUJII, WAKUI (2017) analisaram em 329 ATJ 

realizadas pela via de acesso subvastus em joelhos com EMMI em varo, a 

influência do desequilíbrio ligamentar em valgo em flexão de 90º e sua 

relação com o arco de movimento final. Todas as cirurgias utilizaram um 

tensiômetro Offset knee balancer and JDK-mini torque wrench (Stryker 

Orthopaedics) com média de carga de distração em extensão de 24.6 lb 

(109,43N) e em 90º de flexão de 23.4 lb (104,9N). Os resultados médios 

para o desbalanceamento em valgo encontrado foi, 0.6º em extensão e 1.8º 

em 90º de flexão, ambos sem diferenças significativas, assim como o 

desfecho clínico para a amplitude de flexão final não demonstrou 

correlação com a assimetria em valgo do gap de flexão com dois anos de 

pós-operatório.  

 KIM et al (2017) fizeram um estudo prospectivo, randomizado, em 

150 pacientes submetidos a ATJ (técnica do gap) para analisar a influência 

da força de distração durante o balanceamento ligamentar do gap de flexão, 

assim como comparar o posicionamento rotacional do componente femoral 

em tomografias pós-operatória. Três grupos com 50 pacientes cada foram 

diferenciados pelas tensões de distração: 1- utilizou apenas a força de 

gravitacional do membro para a distração, 2- utilizou 20 lb (88,96 N) de 

distração aplicado em um tensiômetro Buechel–Pappas TKA system 

(Endotec, Orlando, Florida, USA) (Figura 18) e o 3- recebeu carga de 30 lb 

(133,45 N) para a mensuração do gap de flexão. Os resultados mostraram 

que a rotação externa média do componente femoral no 1º grupo foi de – 

0,82°, no 2º grupo − 0,40° e no 3º grupo 1,37°. Os autores concluíram que 

a rotação ideal do componente femoral foi obtida na mensuração do gap de 

flexão com o uso do peso da perna (gravitacional) e com um dispositivo de 

tensão ajustado em 20 lb.  
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Figura 18. Tensiômetro Buechel–Pappas TKA system (Endotec, Orlando, FL, USA). 

KIM et al (2017). 

 

 SEO et al (2017) analisaram em 40 ATJ com EMMI em varo, a 

influência do corte posterior condilar (côndilo femoral e osteófitos) na 

dimensão do gap de extensão. As mensurações dos gaps foram realizadas 

em duas etapas: a primeira antes dos cortes femorais e, a segunda, com o 

implante de prova femoral. Foi utilizado um tensiômetro Offset Repo-

Tensor, (Figura 9), em duas etapas, uma com 20 lb (88,96 N) e outra com 

40 lb (177,93 N) de distração. Os resultados mostraram dimensões centrais 

médias de 13,3 mm e 13,8 mm com cargas de 20 lb, antes e depois do corte 

femoral, e 15,1 mm e 16,1 mm com carga de 40 lb. Os autores concluíram 

que o aumento do gap não apresentou relevância clínica significativa já que 

não apresentou diferença média maior que um milímetro. 

 GUSTKE et al (2017) em um estudo multicêntrico, em 129 

pacientes, submetidos a ATJ com DDM VERASENSE (OrthoSensor, Inc, 

Dania Beach, Florida), (Figura 15), avaliaram as tensões compartimentais 

antes e depois do balanceamento de partes moles, assim como a 
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necessidade de liberações ligamentares para a obtenção do equilíbrio dos 

gaps. Os resultados mostraram que a correção das deformidades ósseas 

determinou, em geral, mudanças maiores no carregamento articular do que 

na correção de partes moles, especialmente em joelho com deformidades 

em varo, e, o balanceamento ligamentar foi realizado em até oito etapas 

para obtenção do equilíbrio. As pressões compartimentais (soma da carga 

lateral medial)aceitas ao término do equilíbrio, em média, se apresentaram 

nas proporções de 24% entre 0-20 lb, 54% entre 21-40 lb e 22% entre 41-

60 lb. 

 GHARAIBEH, CHEN, MACDESSI (2018) fizeram um estudo 

retrospectivo para analisar a curva de aprendizado para o balanceamento 

ligamentar utilizando DDM VERASENSE (Orthosensor, Dania Beach, 

Florida, USA) (Figura 15). Noventa pacientes submetidos a ATJ foram 

divididos em dois grupos, os primeiros 45 pacientes operados com DDM 

em um grupo e os demais 45 restantes operados da mesma foram em outro. 

Todas as cirurgias foram realizadas pela via de acesso parapatelar medial e 

os cortes articulares com guias intramedulares no fêmur distal e tíbia 

proximal. Os critérios de gaps balanceados foram definidos pela diferença 

de pressão entre os compartimentos medial e lateral ≤ 15 lb. Diferença 

intercompartimental > 40 lb ou qualquer pressão compartimental > 60 lb 

determinava a necessidade de realizar mais cortes ósseos. Diferença 

intercompartimental > 15 lb com pressão absoluta no compartimento 

femorotibial < 40 lb exigia apenas liberação de tecido mole. Os resultados 

demonstram que, no primeiro grupo, 11% dos balanceamentos em 10º e 45º 

de flexão e 9% em 90º de flexão permaneceram fora dos critérios 

estabelecidos para gaps equalizados. O tempo cirúrgico não foi relevante, 

com diminuição em dois minutos para o segundo grupo, que não 
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apresentou divergência para os parâmetros de equilíbrio. Os autores 

sugeriram que a curva de aprendizado de utilização do DDM em ATJ seja, 

aproximadamente, 30 cirurgias com base no platô da curva de tendência. 

 NIELSEN et al (2018) comparam, em um calibrador, a acurácia das 

mensurações dos gaps de três dispositivos diferentes: tensiômetro graduado 

em 20 lb, 40 lb e 60 lb e a cada 2,5 mm (DePuy,Warsaw, Indiana), (Figura 

8), tensiômetro graduado a cada 20 N de zero a 140 N e a cada 1 mm  

Tensionador Ligamentar Modular-TC
®

 (Smith & Nephew, Memphis, 

Tennessee), (Figura 1 C), e um DDM (XpandOrtho Inc, La Jolla, 

California) (Figura 18). Também analisaram a influência da liberação do 

LCT e do LCP na sobrecarga articular, e concluíram que o DDM 

apresentou acurácia superior aos tensiômetros, além de demonstrar que a 

liberação medial aumentou o gap de flexão medial e a frouxidão passiva do 

joelho em valgo. A liberação do LCP aumentou os gaps, tanto na flexão 

quanto na extensão, com maior aumento no compartimento femorotibial 

lateral. 

 

 
Figura 19. Dispositivo digital de mensuração de gap (XpandOrtho Inc, La Jolla, CA). 

NIELSEN et al (2018). 
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 SRIPHIROM et al (2018) estudaram em 40 ATJ CANC realizadas 

em joelho com EMMI em varo, o impacto das retiradas dos osteófitos 

condilares posteriores nas dimensões dos gaps de extensão e flexão. Todos 

os gaps foram avaliados com o uso do tensiômetro knee balancer (DePuy 

Orthopedics Inc., Warsaw, Indiana, USA), (Figura 8), com aplicação de 

força de distração de 44 lb em ambos os compartimentos femorotibiais. O 

tamanho médio dos osteófitos analisados foi de 7,55 mm. Os resultados 

mostraram que após a retirada dos osteófitos, o gap de extensão medial, 

extensão lateral, flexão medial e flexão lateral, aumentaram em média 0,74 

mm, 0,53 mm, 0,71 mm e 1,00 mm. Os autores propuseram fórmulas para 

estimar o aumento dos gaps em relação ao tamanho dos osteófitos: gap de 

extensão: 0,06 × espessura dos osteófitos (em mm) + 0,095. Gap de flexão 

medial: 0,06 × espessura dos osteófitos (em mm) + 2,55. Gap de flexão 

lateral: 0,09 × espessura dos osteófitos (em mm) + 0,31. No entanto, 

nenhuma expressão pôde ser usada para prever com segurança a alteração 

do gap de extensão medial.  

 SASAKI (2018) escreveu um editorial, com comentários sobre este 

estudo (FERREIRA et al, 2017), referente a comparação das mensurações 

dos gaps com spreaders e um tensionador Tensionador Ligamentar 

Modular-TC
®

 (Smith & Nephew, Memphis, Tennessee), (Figura 1 C). Foi 

comentado o ineditismo de um estudo comparando os dois instrumentos 

usados para o balanceamento ligamentar, no entanto, ressaltou que a falta 

de padrão das cargas que devem ser aplicadas nas aferições com 

tensiômetro precisa ser melhor estudado. O autor exaltou a contribuição às 

pesquisas ortopédicas que o estudo forneceu.
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

 Estudo experimental laboratorial, transversal, realizado em peças 

anatômicas de membros inferiores – joelhos humanos crio-preservadas. 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

 O estudo foi submetido ao parecer consubstanciado do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de 

Medicina (Unifesp/EPM) e aprovado em 05/08/2015 sob registro CAAE 

44610015.3.0000.5505, Número do Parecer: 1.156.345. 

 

4.3 Local  

 

 O projeto da pesquisa foi desenvolvido no Departamento de Ortopedia 

e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 

São Paulo, e realizado no Laboratório (Cadaverlab) da empresa Smith & 

Nephew
®
, localizado em Goodlett Farms Pkwy 7151, 38016, Cordova, 

Tennessee, Estados Unidos. 

 

1.4 Orçamento  

 

 O estudo foi desenvolvido e contou com a parceria e fomento da 

empresa Smith & Nephew, que forneceu passagens aéreas e estadia para os 

cirurgiões envolvidos no projeto, além dos recursos necessários - peças 
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anatômicas de joelhos preservados, instrumentais cirúrgicos e o 

tensiômetro. Nenhum participante deste estudo recebeu verba pessoal. 

 

4.5 Casuística 

 

Vinte e dois cirurgiões realizaram 22 ATJ. Cada cirurgião operou um 

joelho aleatoriamente selecionado. 

Todos os cirurgiões se declararam com experiência em artroplastias 

totais de joelho. 

 

4.5.1 Critérios de Inclusão 

 

 Peças anatômicas de membros inferiores, de ambos os gêneros, com 

joelhos preservados e correspondentes a idade maior de 18 anos; 

 Peças anatômicas que apresentavam integridade do mecanismo 

extensor e estruturas estabilizadoras mediais e laterais; 

 Peças anatômicas com amplitude de movimento passiva da extensão, 

até no mínimo 90º de flexão. 

 Peças anatômicas sem manipulação cirúrgica prévia nos membros 

inferiores, e deformidades angulares menores que 10º, mensuradas 

clinicamente com goniômetro graduado em um grau. 

 

4.5.2 Critérios de Exclusão 
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 Peças anatômicas que apresentarem ruptura completa intra-operatória 

do tendão quadricipital, ligamento patelar ou estabilizadores mediais e 

laterais (diagnosticados visualmente); 

 Peças anatômicas que apresentaram fratura ou afundamento ósseo 

durante o procedimento cirúrgico de ATJ.  

 

4.6 Procedimentos 

 

Vinte e dois membros inferiores crio-preservados em freezer -20°C 

foram deixadas em temperatura ambiente climatizada de 18º C por 24 horas, 

antes dos procedimentos cirúrgicos. Os membros inferiores, sem 

manipulação cirúrgica prévia ou deformidades angulares clínicas nos 

membros inferiores, foram submetidos ao procedimento de artroplastia total 

de joelho primária com implante Genesis II
®
 com substituição do LCP 

(Smith & Nephew
®
, Memphis, Teenessee, USA), pela via de acesso subvastus 

em uma sala climatizada em 18ºC. Cada cirurgião operou um joelho, 

aleatoriamente, seguindo a sequência estabelecida.  

Após a paramentação com avental, luvas, gorros e mascaras 

descartáveis, os campos para membro inferior foram colocados tal qual em 

um ambiente cirúrgico hospitalar e os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados em conformidade com a rotina cirúrgica de cada cirurgião, no 

entanto, com orientação para seguir os preceitos técnicos descritos por 

INSALL et al (1985). 

As cirurgias iniciaram-se com incisão cutânea mediana e anterior no 

joelho, e o acesso articular profundo foi determinado pela via subvastus. 

Após a lateralização do mecanismo extensor e a exposição articular, os 
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joelhos foram posicionados em flexão de 90º e os ligamentos cruzados 

anterior (LCA) e ligamentos cruzados posterior (LCP) foram excisados. 

Um guia intramedular foi introduzido no canal femoral, com ponto de 

entrada na porção mais distal do sulco troclear sobre a inserção femoral do 

LCP para ser a referência do posicionamento do guia de corte femoral distal, 

definido empiricamente em 6º de valgo (REZENDE et al 2013), 

reproduzindo a ressecção da espessura distal do componente femoral (nove 

milímetros).  

O posicionamento rotacional do implante femoral foi definido pelos 

parâmetros anatômicos clássicos: linha do sulco troclear (Whiteside), eixo 

condilar posterior e eixo transepicondilar.  

O tamanho anteroposterior do implante femoral foi definido pela 

dimensão correspondente ao próprio joelho aferido por um guia, seguido da 

realização dos cortes femorais restantes através da colocação da caixa de 

quatro cortes (chanfros e côndilos posteriores). 

Os cortes tibiais proximais foram realizados perpendiculares ao eixo 

mecânico utilizando um guia extramedular com caixa de corte com 

inclinação posterior de três graus (slope) e 10 mm de espessura baseado no 

ponto mais elevado da superfície do planalto tibial.  

Após os cortes femorais e tibiais realizados, as avaliações dos gaps de 

extensão e flexão (com o joelho estendido na mesa cirúrgica e fletido em 90º 

- clinicamente avaliados) foram realizadas com instrumentais spreaders e 

um tensiômetro em cinco etapas (Figura 1A e 1C) sem qualquer liberação 

ligamentar adjuvante. 
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Durante as mensurações dos gaps com dois spreaders, cada 

instrumento foi posicionado em um compartimento femorotibial, medial e 

lateral, no ponto médio da largura condilar. Os spreaders eram graduados a 

cada dois milímetros de abertura de zero a 60 mm. 

Para as mensurações dos gaps com um tensiômetro foi utilizado o 

Tensionador Ligamentar Modular-TC
®
 (TLM-TC

®
) (Smith & Nephew®, 

Aarau, Switzerland) com graduação em um milímetro até 30 mm para 

análise da dimensão, e graduação de força a cada 20N com limite entre zero 

e 140 N. 

 

As mensurações dos gaps foram realizadas nas seguintes cinco etapas: 

 1º Etapa: MENSURAÇÃO DOS GAPS DE EXTENSÃO E FLEXÃO 

SEM VISUALIZAÇÃO DIRETA DA GEOMETRIA EM FORMAÇÃO 

DURANTE A APLICAÇÃO DE FORÇA MANUAL EMPÍRICA COM 

SPREADERS – MÉTODO CEGO (MC) (Figura 20 A). 

A visualização do joelho foi obstruída por compressa cirúrgica durante 

a aplicação de força manual empírica nos instrumentais spreaders, em cada 

compartimento femorotibial, nas avaliações dos gaps de extensão e flexão de 

forma cega. Os valores de abertura encontrados foram registrados em 

milímetros.  

 2º Etapa: MENSURAÇÃO DOS GAPS DE EXTENSÃO E FLEXÃO 

COM VISUALIZAÇÃO DIRETA DA GEOMETRIA EM FORMAÇÃO 

DURANTE A APLICAÇÃO DE FORÇA MANUAL EMPÍRICA COM 

SPREADERS – MÉTODO VISUAL (MV) (Figura 20 B). 
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A visualização do joelho foi permitida durante a aplicação de força 

manual empírica nos instrumentais spreaders em cada compartimento 

femorotibial, nas avaliações dos gaps de extensão e flexão. Os valores de 

abertura encontrados foram registrados em milímetros. 

 3º Etapa: DEFINIÇÃO DAS FORÇAS MANUAIS EMPÍRICAS 

APLICADAS DURANTE A AFERIÇÃO NA 1º ETAPA. 

As aberturas obtidas em milímetros durante as mensurações com 

spreaders na primeira etapa foram reproduzidas no TLM-TC
®
, a fim de 

obter os valores correspondentes em Newtons (N).  

 4º Etapa: DEFINIÇÃO DAS FORÇAS MANUAIS EMPÍRICAS 

APLICADAS DURANTE A AFERIÇÃO NA 2º ETAPA. 

As aberturas obtidas em milímetros durante as mensurações com 

spreaders na primeira etapa foram reproduzidas no TLM-TC
®
, a fim de 

obter os valores correspondentes em Newtons (N).  

A  B  C  

Figura 20. A, mensuração do gap de extensão sem visualização da geometria em 

formação durante a aplicação de força manual empírica nos spreaders; B, mensuração do 

gap de flexão com visualização da geometria em formação durante a aplicação de força 

manual empírica nos spreaders; C, utilização do dinamômetro para aferir o gap de flexão 

com 80 N.  

 



Métodos 90 

 

   

 

 5º Etapa: MENSURAÇÃO DOS GAPS ASSISTIDA PELO 

TENSIÔMETRO TLM-TC
® 

COM 100 N EM EXTENSÃO E 80 N – 

MÉTODO TENSIÔMETRO (MT), (Figura 20 C). 

Em cada compartimento femorotibial foram aplicados 100 N de carga 

em extensão com posterior registro da dimensão formada nos gaps, e a 

mesma sequência foi realizada em flexão, porém com 80 N.   

O critério escolhido para aplicação de 100 N de tensão em cada 

compartimento femorotibial em extensão e 80 N em flexão de 90º, foram 

pautados nos relatos de RITSCHL, MACHACEK, FUIKO (2007) que 

descreveram estas tensões como ideais para utilizar com o Tensionador 

Ligamentar Modular-TC
®
 (Smith & Nephew

®
, Aarau, Switzerland). Outro 

fator que corroborou para este critério, foi o resultado exposto no estudo 

das tensões fisiológicas ligamentares dos gaps relatado por 

NOWAKOWSKI et al (2011) e KIM et al (2017). 

4.6.1 Desfecho Primário 

Analisar as forças manuais empíricas aplicadas nos instrumentais 

spreaders e sua correspondência na dimensão e simetria dos gaps, em 

extensão e flexão de 90º, em ATJ. 

4.6.2 Desfecho Secundário 

Analisar se a visualização da geometria na formação dos gaps 

determina influência na aplicação de força manual empírica durante o 

balanceamento ligamentar com instrumentais spreader em ATJ. 

4.7 Análise Estatística 
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Não foi utilizado um cálculo estatístico prévio para determinar o 

tamanho da amostra. O estudo utilizou todas as peças anatômicas 

disponíveis para obter o maior número possível de amostras e, com isso, 

aumentar o poder do estudo. Para as comparações utilizaremos o nível de 

significância de 0,05, o que equivale a uma confiança de 95%. 

4.7.1 Força manual empírica aplicada na mensuração dos gaps 

Os resultados obtidos das forças aplicadas em cada compartimento 

femorotibial, em Newton, durante as mensurações dos gaps com spreaders 

(MC) e spreaders (MV) e com o tensiômetro foram comparadas entre si 

por meio do cálculo estatístico do teste dos Sinais. 

As tensões que se apresentaram entre as graduações descritas no 

tensiômetro foram consideradas com o valor médio entre as duas 

graduações adjacentes.  Tensões acima de 140 N foram consideradas de 

160 N empiracamente. 

 

4.7.2 Dimensão dos gaps 

Os resultados obtidos em cada compartimento femorotibial, em 

milímetros, durante as mensurações dos gaps com spreaders (MC) e 

spreaders (MV) foram comparadas entre si por meio do Student t test para 

amostra dependente (Paired T Test) 

Os resultados obtidos em cada compartimento femorotibial, em 

milímetros, durante as mensurações dos gaps com spreaders (MC) e 

spreaders (MV) e com o tensiômetro foram comparadas entre si com o 

teste não Paramétrico de Wilcoxon. 
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4.7.3 Simetria dos gaps 

As medidas, em milímetro, referentes a diferença de dimensão 

encontrada entre os compartimentos femorotibiais medial e lateral durante 

as mensurações dos gaps com spreaders (MC) e spreaders (MV) e com o 

tensiômetro foram comparadas entre si através dos testes não paramétricos 

de Wilcoxon. 

4.7.4  Acurácia das mensurações com instrumentais spreaders 

As medidas, em milímetro, referentes a diferença de dimensão 

encontrada entre os compartimentos femorotibiais medial e lateral, durante 

as mensurações dos gaps com spreaders (MC) e spreaders (MV) e com o 

tensiômetro, foram comparadas entre si por meio do teste exato de Fisher 

para avaliar a acurácia das mensurações pelo MC e MV com poder de 90 % 

para assimetrias com dois, três e quatro milímetros de diferença. 

Em todas as análises estatísticas foram utilizados o software SAS 

versão 9 (SAS Institute Inc, Cary, NC), e versão Minitab 16 (Minitab, Inc, 

State College, PA) com nível de significância estabelecido para todas as 

análises em 0,05. 

Não foi realizado diferenciação de mão dominante dos cirurgiões, 

uma vez que a distribuição aleatória dos joelhos dos cadáveres colocou os 

cirurgiões destros e canhotos para realizar procedimentos em joelhos 

direito e esquerdo, e, portanto, as mãos dominantes mensuraram os 

compartimentos medial e lateral em proporções aleatórias. 
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5. RESULTADOS  

5.1 Forças manuais empíricas aplicadas nas mensurações com 

spreaders 

 

A Tabela 1 demonstra as tensões obtidas durante a terceira e quarta 

etapa de mensuração dos gaps, em que foram obtidas as forças manuais 

empíricas aplicadas pelos 22 cirurgiões durante o balanceamento 

ligamentar, nas duas etapas realizadas com spreaders, método cego (MC) e 

método visual (MV). Não houve perda nas amostras. 

 Dezessete cirurgiões aplicaram força maior que 100 N, sendo 12 

maiores que 140 N para as mensurações do gap de extensão lateral (GEL), 

e 13 mensurações com mais de 100 N, sendo sete maiores que 140 N nas 

mensurações do gap de extensão medial (GEM) pelo MC. Três cirurgiões 

aplicaram forças menores que 100 N para as aferições do GEL e, oito, para 

o GEM pelo MC.  Somente dois cirurgiões avaliaram o GEL com tensões 

de 100 N e, um cirurgião, o GEM com a tensão padronizada neste estudo, 

nenhum cirurgião mensurou os dois compartimentos em extensão com 100 

N simultaneamente spreaders pelo MC.  

Vinte e uma aferições apresentaram força aplicada maiores que 80 N 

nas avaliações do gap de flexão lateral (GFL), sendo 14 mensurações com 

mais de 140 N e, 14 mensurações com mais de 80 N sendo nove maiores 

que 140 N nas aferições do gap de flexão medial (GFM) pelo MC. Nenhum 

cirurgião aplicou força menor que 80 N para as aferições do GFL, no 

entanto, sete aplicaram força menor que 80 N para avaliar o GFM pelo MC. 

Somente um cirurgião avaliou o GFL com tensão de 80 N e um cirurgião o 

GFM com a tensão padronizada neste estudo. Nenhum cirurgião mensurou 
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os dois compartimentos em flexão com 80 N simultaneamente com 

spreaders pelo MC. 

Dezoito cirurgiões aplicaram força maior que 100 N, sendo 10 

maiores que 140 N para as mensurações do GEL e, 17 mensurações com 

mais de 100 N, sendo 11 maiores que 140 N nas mensurações do GEM 

pelo MV. Dois cirurgiões aplicaram forças menores que 100 N para as 

aferições do GEL e, sete, para o GEM pelo MV. Somente dois cirurgiões 

avaliaram o GEL com tensões de 100 N e, um cirurgião, o GEM com a 

tensão padronizada neste estudo, nenhum cirurgião mensurou os dois 

compartimentos em extensão com 100 N simultaneamente com spreaders 

pelo MV.  

Dezoito aferições apresentaram força aplicada maiores que 80 N nas 

avaliações do GFL, sendo 12 mensurações com mais de 140 N e, 15 

mensurações com mais de 80 N, sendo oito maiores que 140 N nas 

aferições do GFM pelo MV. Quatro cirurgiões aplicaram forças menores 

que 80 N para as aferições do GFL e, seis, para o GFM pelo MV. Nenhum 

cirurgião avaliou o GFL com tensão de 80 N e, um cirurgião, mensurou o 

GFM com a tensão padronizada neste estudo, nenhum cirurgião mensurou 

os dois compartimentos em flexão com 80 N simultaneamente com 

spreaders pelo MV. 

Nota-se que nos dois métodos de mensuração com os spreaders, o 

compartimento femorotibial lateral, GEL e GFL, apresentaram percentis 

acima de 140 N mais expressivos que nos compartimentos femorotibiais 

mediais (Gráfico 1).   
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Tabela 1. Resultados, em Newton, das forças manuais empíricas aplicadas durante as 

mensurações dos gaps de extensão e flexão com spreaders com e sem visualização da geometria 

resultante.  

GEL: gap extensão lateral; GEM: gap extensão medial; GFL: gap flexão lateral; GFM: gap 

flexão medial; MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com spreaders; MT: 

método tensiômetro; N: Newtons. 

 

 

No entanto, as mensurações do GEL com spreaders, pelo MC e MV, 

demonstraram que os cirurgiões aplicaram forças manuais empíricas maior 

 

JOELHO 

GEL 

MC 

 (N) 

GEM 

MC 

(N) 

GFL 

MC  

(N) 

GFM 

MC  

(N) 

GEL 

MV  

(N) 

GEM 

MV  

(N) 

GFL 

MV  

(N) 

GFM 

MV  

(N) 

1 100 - 120 120 100 - 120 120 - 140 120 – 

140 

100 - 120 120 > 140 

2 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 

3 > 140 > 140 > 140 > 140 120 - 140 120 - 140 > 140 > 140 

4 > 140 > 140 > 140 > 140 100 - 120 100 - 120 > 140 > 140 

5 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 120 - 140 100 - 120 

6 > 140 120 - 140 > 140 > 140 120 - 140 120 - 140 100 - 120 100 - 120 

7 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 

8 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 

9 > 140 > 140 > 140 120 - 140 > 140 > 140 120 120 - 140 

10 120 - 140 120 - 140 120 - 140 120 - 140 120 - 140 120 - 140 120 - 140 120 - 140 

11 > 140 80 - 100 > 140 80 - 100 > 140 80 - 100 > 140 80 - 100 

12 120 - 140 120 - 140 > 140 > 140 120 - 140 > 140 60 - 80 > 140 

13 100 80 - 100 100 60 - 80 120 - 140 80 - 100 > 140 60 - 80 

14 60 60 – 80 > 140 60 - 80 80 - 100 80 > 140 > 140 

15 120 - 140 100 > 140 80 > 140 100 - 120 100 - 120 60 - 80 

16 > 140 80 - 100 > 140 60 - 80 > 140 80 - 100 > 140 60 - 80 

17 > 140 60 - 80 80 - 100 > 140 > 140 100 > 140 80 - 100 

18 120 120 - 140 80 80 - 100 100 > 140 60 80 

19 100 > 140 > 140 60 - 80 100 > 140 > 140 60 – 80 

20 80 - 100 80 80 - 100 60 - 80 > 140 80 60 - 80 40 – 60 

21 > 140 80 -100 > 140 60 -80 120 - 140 80 60 60 

22 60 - 80 80 - 100 > 140 60-80 80 -100 80 - 100 > 140 80 -100 
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que 100 N em 77,2 % e 81,8 %, e em 59 % e 77,2 % das aferições do 

GEM.  

Com o joelho em flexão, os GFL apresentaram percentis acima de 80 

N, nas aferições MC e MV em 95,4 % e 82,8 % e, o GFM 66,6 % e 68,1 % 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Porcentagem de distribuição de força manual empírica aplicada em cada 

compartimento femorotibial, em extensão e flexão, nas duas etapas das mensurações 

dos gaps com spreaders.  

 

MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com spreaders. 

 

A menor variação média das forças manuais empíricas aplicadas com 

spreaders, pelos MV e MC, se mostrou no compartimento medial em 

extensão, 115,5 N (DP ±24,0) e 115,0 N (DP ±26,3), e a maior variação no 

compartimento femorotibial lateral em flexão 120,9 N (DP ±28,8) e 129,1 N 

(DP ±20,2) (Tabela 2).  

Os GEL e GFL mensurados pelo MC e MV apresentaram diferenças 

significativas de força aplicada para o balanceamento ligamentar comparado 

as mensurações com tensões padronizadas e uso do tensiômetro (p <0.05), 

situação não observada nos gaps do compartimento medial em ambas 

posições (Tabela 2).   
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Os cirurgiões aplicaram as maiores médias de forças no 

compartimento lateral do joelho durante as medições pelos dois métodos 

usando spreaders (Tabela 2). 

Tabela 2. Comparação das forças manuais empíricas aplicadas nas mensurações dos 

gaps nos dois métodos com spreaders em relação a mensuração com força padrão, 100 

N em extensão e 80 N em flexão em cada compartimento femorotibial, utilizadas nas 

aferições com o tensiômetro - Teste dos Sinais. 

GEL: gap extensão lateral; GEM: gap extensão medial; GFL: gap flexão lateral; GFM: 

gap flexão medial; MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com 

spreaders; N: Newtons.  

 

Os resultados comparativos das forças aplicadas em cada 

compartimento femorotibial por um mesmo cirurgião, em extensão e flexão, 

demonstraram diferenças significativas entre a simetria bimanual (p <0.05) 

com maiores diferenças médias nas mensurações em flexão pelo MC e 

extensão pelo MV (Tabela 3).  

Em relação a reprodutibilidade das mensurações com spreaders pelo 

MC e MV, 11 mensurações do GEL apresentaram as mesmas medidas 

pelos dois métodos (50 %), 13 aferições para o GEM (59 %), 11 para o 

GFL (50 %) e 12 para o GFM (54,5 %) (Tabela 1). Ressalta-se que a 

maioria das simetrias se deu com mensurações acima de 140 N, e, portanto, 

Gap Método Spreaders 

Média±DP 

(N) 

Spreaders 

Mediana 

(N) 

Spreaders 

Intervalo 

(N) 

IC 95% 

(N) 

 p 

 

GEL MV 127,3±17,2 130 90 - >140 (130;140)  0.0004 

GEL MC 123,6±24,6 140 60 - >140 (119.7;140)  0.0026 

GEM MV 115,5±24,0 120 80 - >140 (90;140)  0.1892 

GEM MC 115,0±26,3 130 70 - >140 (90;140)  0.3833 

GFL MV 120,9±28,8 140 60 - >140 (119.7;140)  0.0043 

GFL MC 129,1±20,2 140 80 - >140 (139.7 ;140)  0.0001 

GFM MV 106,4±32,6 110 50 - >140 (79.7 ;140)  0.0784 

GFM MC 109,1±32,5 130 70 - >140 (70;140)  0.1892 
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não é possível afirmar que essa margem de medida se encontra dentro da 

qualquer graduação simétrica (Tabela 4 a 7).  

Tabela 3. Comparação entre as forças aplicadas empiricamente pelas mãos direita e 

esquerda durante as mensurações dos gaps nos dois métodos com spreaders - com e sem 

visualização da geometria resultante da formação do gap. Teste dos Sinais. 

GEL: gap extensão lateral; GEM: gap extensão medial; GFL: gap flexão lateral; GFM: 

gap flexão medial; MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com spreaders. 

 

A análise dos percentis de aplicação de força de distração articular 

durante as aferições dos gaps expressa a predominância dos cirurgiões em 

aplicar, tanto no MC como no MV, forças bimanuais acima de 140 N nos 

compartimentos femorotibiais medial e lateral em extensão e flexão (tabela 

4). Ressalta-se o fato que o instrumento de mensuração não foi capaz de 

determinar as cargas acima de 140 N, e portanto, não é possível considerar 

as mensurações simétricas com estas cargas. 

 

Tabela 4. Distribuição das forças (N) medidas nos dois métodos – Extensão/Lateral.  

 

Gap Método Spreaders 

Média±DP 

(N) 

Spreaders 

Mediana 

(N) 

Spreaders 

Intervalo 

(N) 

IC 95% 

(N) 

P 

 

GEL - GEM MV 23.63 ± 25.74 15 0 - 70 (12,23;35,05) 0.0020 

GEL - GEM MC 19.09 ± 25.43 10 0 - 80 (7,82;30,37) 0.0003 

GFL - GFM MV 27.27 ± 29.47 20 0 - 80 (14,21;40,34) 0.0003 

GFL - GFM MC 31.36 ± 34.26 15 0 - 80 (16.17;46.56) 0.0003 

Extensão/Lateral Sem Visualização (N)   
Com visualização 40-60 60 60-80 80 80-100 100 100-120 120 120-140 >140 Total 

           40-60    (N)                     0 
60 

 
  

       
  0 

60-80 
  

  
      

  0 
80 

   
  

     
  0 

80-100 
 

1 1 
 

  
    

  2 
100 

     
1 

 
1 

 
  2 

100-120 
      

  
  

1 1 
120 

       
  

 
  0 

120-140 
     

1 1 
 

2 3 7 
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Tabela 5. Distribuição das forças (N) medidas nos dois métodos – Extensão/Medial. 

 

 

 

Tabela 6. Distribuição das forças (N) medidas nos dois métodos – Flexão/Lateral. 

 

 

 

Tabela 7. Distribuição das forças (N) medidas nos dois métodos – Flexão/Medial. 

 

>140         1       1 8 10 

Total 0 1 1 0 1 2 1 1 3 12 22 

Extensão/Medial Sem Visualização (N)   
Com visualização 40-60 60 60-80 80 80-100 100 100-120 120 120-140 >140 Total 

             40-60   (N)                     0 
60 

 
  

       
  0 

60-80 
  

  
      

  0 
80 

  
1 1 1 

    
  3 

80-100 
    

4 
    

  4 
100 

  
1 

  
  

   
  1 

100-120 
     

1   1 
 

1 3 
120 

       
  

 
  0 

120-140 
        

2 1 3 
>140                 2 6 8 

Total 0 0 2 1 5 1 0 1 4 8 22 

Flexão/Lateral Sem Visualização (N)   
Com visualização 40-60 60 60-80 80 80-100 100 100-120 120 120-140 >140 Total 

        40-60   (N)                     0 
60 

 
  

 
1 

     
1 2 

60-80 
  

  
 

1 
    

1 2 
80 

   
  

     
  0 

80-100 
    

  
    

  0 
100 

     
  

   
  0 

100-120 
      

  
  

2 2 
120 

      
1   

 
1 2 

120-140 
        

1 1 2 
>140         1 1       10 12 

Total 0 0 0 1 2 1 1 0 1 16 22 

Flexão/Medial Sem Visualização (N)   
Com visualização 40-60 60 60-80 80 80-100 100 100-120 120 120-140 >140 Total 

        40-60   (N)     1               1 
60 

 
  1 

      
  1 

60-80 
  

3 1 
     

  4 
80 

   
  1 

    
  1 

80-100 
  

1 
 

1 
    

1 3 
100 

     
  

   
  0 

100-120 
      

  
  

2 2 
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5.2 Dimensões dos gaps 

As dimensões dos gaps obtidas durante o balanceamento ligamentar 

realizados pelos 22 cirurgiões nos três diferentes métodos de mensurações 

(MC, MV e MT), em cada compartimento femorotibial em extensão e 

flexão de 90º estão expostos no Gráfico 2 e Tabela 8.  

Gráfico 2 – Dimensões dos gaps nos três diferentes métodos de mensurações: força 

manual empírica e uso de spreaders com visualização e sem visualização da geometria 

resultante durante a aplicação da distração e com o uso de um tensiômetro e força 

aplicada de 100 N em extensão e 80 N em flexão. 

 

* outlier 

 

Observou-se notória diferença nas dimensões dos gaps quando 

comparados as mensurações em ambos os métodos com spreaders e força 

manual empírica, com as medidas obtidas com o uso de um tensiômetro e 

força controlada, diferentemente da análise comparativa pelos dois métodos 

120 
       

  
 

  0 
120-140 

        
2   2 

>140     1           1 6 8 

Total 0 0 7 1 2 0 0 0 3 9 22 
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de aferições com spreaders, que somente demonstrou destaque para 

diferença para o gap de flexão lateral (Gráfico 2).  

Tabela 8. Resultados das dimensões dos gaps mensurados, em milímetros, nas três 

diferentes etapas sequenciais: sem a visualização da geometria resultante durante a 

aplicação de força manual empírica com spreaders; com visualização da geometria 

resultante da aplicação de força manual empírica com spreaders, e com a utilização do 

tensiômetro e força de distração com 100N em extensão e 80N em flexão em cada 

compartimento femorotibial.  

 

JOELHO 

GEL 

MC 

(mm) 

GEM 

MC 

(mm) 

GFL 

MC 

(mm) 

GFM 

MC 

(mm) 

GEL 

MV 

(mm) 

GEM 

MV 

(mm) 

GFL 

MV 

(mm) 

GFM 

MV 

(mm) 

GEL 

MT 

(mm) 

GEM 

MT 

(mm) 

GFL 

MT 

(mm) 

GFM 

MT 

(mm) 

1 23 22 25 22 24 21 27 30 20 18 19 17 

2 16 20 24 20 18 20 20 17 11 15 13 16 

3 18 18 22 18 16 16 21 16 15 14 15 11 

4 20 17 18 14 18 14 14 14 15 13 10 09 

5 16 13 17 13 13 12 14 09 12 10 11 07 

6 16 12 20 18 10 10 14 12 08 08 11 09 

7 22 26 24 22 22 28 22 22 16 18 19 16 

8 22 20 26 22 20 18 26 24 16 16 18 15 

9 16 14 16 11 16 16 12 10 10 09 09 07 

10 11 13 15 14 10 12 14 15 08 10 10 09 

11 22 14 26 22 22 14 24 22 18 15 19 21 

12 14 20 28 26 14 18 18 24 16 16 23 21 

13 10 8 14 10 12 8 16 14 10 9 13 16 

14 12 12 22 16 18 14 26 22 19 16 15 18 

15 28  22  16  12  28  24  14  10  25 23 12 13 

16 20 14 30 16 24 14 28 16 17 16 20 19 

17 28 12 20 26 26 18 32 22 16 17 19 20 

18 14 18 20 22 12 20 16 20 12 15 20 21 

19 16 14 24 14 16 20 22 14 16 11 15 17 

20 16 6 20 10 18 6 20 10 15 8 19 14 

21 18 12 28 22 14 10 22 20 12 13 25 23 

22 12 12 20 18 16 12 20 18 17 13 15 19 
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GEL: gap extensão lateral; GEM: gap extensão medial; GFL: gap flexão lateral; GFM: gap flexão 

medial; MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com spreaders; MT: método 

tensiômetro; mm: milímetro. 

 

 

Os valores médios das dimensões dos gaps mensurados pelo MC 

com spreaders, com exceção do GEM, foram maiores comparados as 

aferições pelo MV e com o uso do tensiômetro. Mesmo as mensurações 

realizadas com o tensiômetro apresentaram amplo desvio padrão assim 

como alguns resultados outliers, o que sugere duas hipóteses para este 

achado: as tensões periarticulares nos cadáveres apresentavam 

variabilidade ou as espessuras dos cortes ósseos não foram uniformizadas 

e, portanto, interferiram nas dimensões dos gaps (Tabela 9).     

Tabela 9. Dimensões dos gaps com spreaders e o uso de tensiômetro com 100 N em 

extensão e 80 N em flexão e com spreaders e força manual empírica com e sem 

visualização da geometria resultante da formação do gap – Student t test. 

  

GEL: gap extensão lateral; GEM: gap extensão medial; GFL: gap flexão lateral; GFM: 

gap flexão medial; MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com 

spreaders; MT: método tensiômetro; mm: milímetro. 

Gap 

 

Método 

 

Média±DP 

(mm) 

Mediana 

(mm) 

Intervalo 

(mm) 

IC 

95% 

GEL MV 17.6 ± 5.1 17.0 10-28 (15.3 ; 19.8) 

GEL MC 17.7 ± 5.0 16.0 10-28 (15.5 ; 19.9) 

GEL MT 14.7 ± 4,1 15.0 8-25 (12.9 ; 16.5) 

GEM MV 15.7 ± 5.3 15.0 6-28 (13.3 ; 18.0) 

GEM MC 15.4 ± 4.9 14.0 6-26 (13.2 ; 17.6) 

GEM MT 13.8 ± 3,8 14.0 8-23 (12.1 ; 15.5) 

GFL MV 20.1 ± 5.5 20.0 12-32 (17.6 ; 22.5) 

GFL MC 21.6 ± 4.5 21.0 14-30 (19.6 ; 23.6) 

GFL MT 15.9 ± 4,5 15.0 9-25 (13.9 ; 17.9) 

GFM MV 17.3 ± 5.6 16.5 9-30 (14.8 ; 19.8) 

GFM MC 17.6 ± 5.0 18.0 10-22 (15.4 ; 19.8) 

GFM MT 15.4 ± 4,9 16.0 7-23 (13.2 ; 17.5) 
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Observou-se no Gráfico 3, que as medianas demonstradas nas 

mensurações dos GFL pelo MC e MV e no GFM pelo MC com 

dispositivos spreaders apresentaram resultados hiperdimensionados acima 

de quatro milímetros em relação as dimensões aferidas pelo MT. Já as 

mensurações com spreaders pelos MC e MV em extensão no 

compartimento medial proporcionaram a menor discrepância em relação ao 

balanceamento padronizado com uso do tensiômetro. Notou-se grande 

variação de amplitude dos gaps entre os MC e MV com spreaders e o 

tensiômetro. 

Gráfico 3.  A. Diferenças na dimensão dos gaps de extensão e flexão em cada 

compartimento femorotibial nas mensurações com spreaders e força manual empírica 

com e sem visualização da geometria resultante da formação do gap em relação as 

mensurações com força padrão e o uso do tensiômetro – Teste Wilcoxon. 

 
MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com spreaders; mm: milímetro. 
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Comparados os valores das dimensões dos gaps nas mensurações 

pelos dois métodos com spreaders ao método controle com tensiômetro, foi 

exposto que em todos os compartimentos femorotibiais os gaps foram 

hiperdimensionados quando aferidos pelo MC, com a menor relação 

demonstrada para o GEM em relação a aferição utilizando spreaders pelo 

MV com 1,73 mm (DP ±1,67), e a maior diferença demonstrada entre o 

GFL mensurado pelo MT com 5,68 mm (DP ±3,06) (Tabela 10).  

Tabela 10. Comparação entre as dimensões dos gaps mensurados nos três diferentes 

métodos de mensurações: uso de tensiômetro com 100 N em extensão e 80 N em flexão 

em cada compartimento femorotibial e com spreaders e força manual empírica com e 

sem visualização da geometria resultante da formação do gap. Teste Wilcoxon. 

GEL: gap extensão lateral; GEM: gap extensão medial; GFL: gap flexão lateral; GFM: 

gap flexão medial; MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com 

spreaders; MT: método tensiômetro. 

 

 

As comparações entre os resultados obtidos mostraram diferença 

significativa entre os três diferentes métodos em todos os compartimentos 

femorotibiais em extensão e flexão (p<0.01), e se observou que as 

Gap 

 

Método Média±DP 

(mm) 

Mediana 

(mm) 

Intervalo 

(mm) 

IC 

95% 

P 

GEL MV – MC 2,05 ± 1,84 2,0 0-6 (1,23 ; 2,86) <0.01 

GEL MV – MT 3,23 ± 2,58 2,5 0-10 (2,08 ; 4,37) <0.01 

GEL MC – MT 4,27 ± 2,76 4,0 0-12 (3,05 ; 5,50) <0.01 

GEM MC – MV 1,73 ± 1,67 2,0 0-6 (0,99 ; 2,47) <0.01 

GEM MV – MT 3,00 ± 2,60 2,0 1-10 (1,85 ; 4,15) <0.01 

GEM MC – MT 3,27 ± 1,75 3,5 1-8 (2,50 ; 4,05) <0.01 

GFL MV – MC 3,32 ± 3,03 2,0 0-12 (1,97 ; 4,66) <0.01 

GFL MV – MT 5,27 ± 2,98 4,5 1-13 (3,95 ; 6,59) <0.01 

GFL MC – MT 5,68 ± 3,06 6,0 0-11 (4,32 ; 7,04) <0.01 

GFM MV – MC 2,23 ± 2,29 2,0 0-8 (1,21 ; 3,24) <0.01 

GFM MV – MT 3,77 ± 2,84 3,0 1-13 (2,51 ; 5,03) <0.01 

GFM MC – MT 4,18 ± 2,32 4,5 1-9 (3,15 ; 5,21) <0.01 
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mensurações com spreaders pelo MV demonstraram menores diferenças 

em relação as medidas com tensiômetro se comparado aos resultados pelo 

MC (Tabela 10). 

 

5.3 Simetria entre os gaps mensurados pelos três métodos 

 

Em relação a simetria dos gaps mensurados com spreaders, tanto no 

MC e MV, notou-se que o balanceamento com o joelho posicionado em 90º 

de flexão produziram gaps menos assimétricos com medianas abaixo de 

dois milímetros, se comparados as mesmas mensurações com o joelho em 

extensão conforme exposto no Gráfico 4.  

Gráfico 4. Comparação dos resultados para a simetria entre os gaps de extensão e 

flexão mensurados com spreaders e força manual empírica, com e sem visualização da 

geometria resultante da formação do gap, em relação aos resultados padronizados 

através da mensuração com tensiômetro e força controlada. Teste Wilcoxon. 

  

 

           MC: método cego com spreaders; MV: método vendo com spreaders. 
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Comparados aos resultados de simetria pelo uso do tensiômetro, as 

mensurações obtidas como instrumentais spreaders pelo MV apresentaram, 

em média, menores assimetrias para o gap de extensão com 2.68 mm (DP 

±2.38), e flexão 2.41 mm (DP ±3.00) em relação as mensurações com 

spreaders e MC com 3.09 mm (DP ±3.21) e 2.59 mm (DP ±3.10), ainda 

que todas as aferições com spreaders apresentaram diferenças 

significativas em relação ao balanceamento com o tensiômetro (p<0,01) 

(Tabela 11).  

Tabela 11. Comparação entre as simetrias dos gaps de extensão e flexão mensurados 

com spreaders com força manual empírica, com e sem visualização da geometria 

resultante da formação do gap, em relação a mensuração com força padrão de 100 N em 

extensão e 80 N em flexão em cada compartimento femorotibial utilizadas nas aferições 

com o tensiômetro. Teste Wilcoxon. 

 

GE: gap extensão; GF: gap flexão; MC: método cego com spreaders; MV: método 

vendo com spreaders; MT: método com tensiômetro. 

 

As assimetrias encontradas nos gaps de extensão e flexão durante as 

mensurações com spreaders foram distribuídas para quantificar a 

porcentagem de assimetrias até dois, três e quatro milímetros em relação as 

mensurações com o tensiômetro. 

Gap 

 

Método 

 

Média±DP 

(mm) 

Mediana 

(mm) 

Intervalo 

(mm) 

IC 

95% 

p-value 

 

GE MV - MC 2.32 ± 1.84 2 0-8 (1.50-3.13) <0.01 

GE MV - MT 2.68 ± 2.38 2 0-9 (1,63-3,74) <0.01 

GE MC - MT 3.09 ± 3.21 2.5 0-15 (1.67-4.51) <0.01 

GF MV - MC 1.73 ± 1.42 2 0-4 (1.10-2.36) <0.01 

GF MV - MT 2.41 ±3.00 1 0-11 (1,08-3,74) <0.01 

GF MC - MT 2.59 ± 3.10 1.5 0-13 (1,22-3,96) <0.01 
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Os resultados demonstraram que 77,3% dos gaps de extensão e 

flexão pelo MV com spreaders apresentaram assimetrias em até três 

milímetros e 18,2% assimetrias maior que quatro milímetros. As 

mensurações pelo MC apresentaram gaps de extensão e flexão com 63,6% 

e 68,2% de assimetrias em até três milímetros, e 22,7% das aferições com 

assimetrias maiores que quatro milímetros em relação as mesmas 

mensurações com o tensiômetro (Tabela 12). Observou-se que as 

mensurações com spreaders pelo MV demonstraram menor tendência de 

assimetria em relação ao MC (Tabela 12). 

Tabela 12. Porcentagem de assimetria dos gaps pelos métodos aferidos com 

spreaders comparado as mensurações com o tensiômetro para uma acurácia de 90%. 

Teste de Fisher 

 

GE: gap extensão; GF: gap flexão; MC: método cego com spreaders; MV: método 

vendo com spreaders; MT: método tensiômetro. 

 

 

 

Gap 

 

Método 

 

% até 

2 mm 

P 

value 

% até 

3 mm 

P 

value 

% até 

4 mm 

P 

value 

GE MV - MT 59,1 <0,001 77,3 0.161 81,8 0.270 

GE MC - MT 50,0 <0,001 63,6 <0,001 77,3 0.161 

GF MV - MT 63,6 <0,001 77,3 0.161 81,8 0.270 

GF MC - MT 59,1 <0,001 68,2 0.018 77,3 0.161 
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6. DISCUSSÃO 

 

O balanceamento ligamentar continua sendo um momento desafiador 

durante o procedimento de ATJ, e os resultados deste estudo demonstraram 

que o uso dos instrumentais spreaders, com aplicação de força manual 

empírica, produziram gaps assimétricos e hiperdimensionados comparados 

as aferições com tensiômetro, e por consequência, podem influenciar na 

cinemática pós-operatória do joelho (YOON et al, 2014). 

Vinte por cento dos pacientes submetidos ao tratamento de ATJ 

relatam alguma insatisfação por queixas de dor, instabilidade ou rigidez 

articular, sendo a instabilidade uma das principais causas de revisão de 

ATJ, respondendo por 8,1% e 6,7% das revisões com dez e 15 anos de pós-

operatório (GHARAIBEH, CHEN, MACDESSI, 2018), e pode estar 

relacionas em até 20% (SASANUMA et al, 2010) e 35% (RISITANO, 

INDELLI, 2017) das causas totais de revisões precoces. Nos EUA, 20,3 % 

das revisões de ATJ são realizadas por solturas assépticas e 6,4 % por 

instabilidade articular (DELANOIS et al, 2017). No Japão 40% das 

revisões são por soltura asséptica e 9 % por instabilidade (KASAHARA et 

al 2013).  

Em contraste com os cortes ossos, as liberações dos “tecidos moles” 

para o balanceamento ligamentar não podem ser suficientemente 

planejadas no pré-operatório (MATZIOLIS, MATZIOLIS, PERKA, 2012). 

Esta situação corrobora para o conceito “artesanal” baseado em sensação 

subjetiva e visual para o equilíbrio dos gaps, principalmente quando são 

utilizados instrumentos como spreaders e blocos espaçadores (GUSTKE, 

2012; MATSUMOTO et al, 2011), além de testificar que a ATJ não pode 

ser considerado um “exercício de carpintaria óssea” (FEHING et al, 2001). 
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A atenção adequada ao equilíbrio ligamentar periarticular é 

fundamental para a estabilidade e funcionalidade do joelho no pós-

operatório. O excesso de lassidão articular, ainda que não exista um padrão 

estabelecido de tolerância, pode proporcionar instabilidade clínica. Em 

contraste, um retesamento ligamentar pode melhorar a estabilidade mas 

potencializa as chances de queixas de dor, desconforto e déficits 

funcionais, incluindo redução do movimento, desgaste do polietileno e 

afrouxamento da prótese (SCHIRM et al, 2011; KWAK et al, 2012). 

Desde a fundamentação conceitual para obtenção de gaps de 

extensão e flexão balanceados com resultado geométrico retangular 

(INSALL et al 1985), fez-se necessário a utilização de instrumentais 

precisos para este tempo cirúrgico.  

Somente em meados da década de 1990, as pesquisas de um grupo 

de estudo do Reino Unido, o Balancer Study Group, realizaram pesquisas 

para desenvolver instrumentais de balanceamento ligamentar que pudessem 

oferecer controle objetivo de aferição, e com isso, surgiram os tensiômetros 

capazes de controlar as forças aplicadas durante a mensuração dos gaps. 

(GRAMADA, 2012). 

O equilíbrio ligamentar durante a ATJ geralmente é alcançado com o 

uso de blocos espaçadores, spreaders ou tensiômetros, bem como pela 

colocação dos implantes com polietileno de teste (KWAK et al, 2012). 

Comparados, somente os tensiômetros são capazes de aplicar força 

graduada e controle de reprodutibilidade durante a equalização ligamentar.  

Ainda que o desenvolvimento dos dispositivos para avaliar o 

equilíbrio ligamentar tenha avançado com foco em aumentar a precisão 
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destas mensurações, há dúvida quanto aos critérios aceitos para a assimetria 

dos gaps que não comprometa tecnicamente a estabilidade do joelho.  

Analisados os resultados encontrados neste estudo, referente as 

aferições com spreaders e força manual empírica (FME) pelo MC e MV, 

pôde-se constatar que a reprodutibilidade das mensurações com este 

instrumental foi significativamente diferente (p <0.01), em todas as análises 

de gaps em extensão e flexão. Ressalta-se a relevante ressalva que a maior 

parte das reprodutibilidades iguais foram determinadas com cargas acima 

de 140 N, e, portanto, sem quantificar se existiu paridade na graduação.   

As variações de aplicação de força manual empírica encontradas, 

validam a existência da real dificuldade para se transmitir o ensinamento da 

equalização ligamentar para médicos residentes, com instrumentais que não 

proporcionem objetividade na aplicação de força (GUSTKE 2012).  

A falta de consenso na padronização das forças aplicadas, durante a 

avaliação do balanceamento ligamentar em ATJ, agrega outro desafio a ser 

vencido, já que múltiplas referências de tensões são descritas nos estudos 

sobre este tema para mensurações dos gaps (NOWAKOWSKI et al, 2011).  

GRIFFIN, INSALL, SCUDERI (2000) descreveram o uso de força 

manual empírica máxima para a mensuração dos gaps com spreaders, no 

entanto, questionaram se esta força seria adequada e, questionaram se o uso 

de um tensionador poderia aumentar a acurácia da mensuração.   

MATSUMOTO et al (2011) através de um tensiômetro (Offset Repo-

Tensor) descreveu que 40 lb corresponde a tensão ideal para a mensuração 

dos gaps com este instrumento.  
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LURING et al (2006) consideraram apropriadas as cargas de 150 N 

para avaliação do gap de extensão e 90 N para o gap de flexão em 90º com 

o tensionador (Balansys, Mathys, Bern, Switzerland), em contraste as 

cargas propostas com o uso do mesmo tensiômetro por HEESTERBEEK et 

al (2009) que aplicaram 200 N em extensão e 150 N em flexão, com base 

na experiência do cirurgião. 

HIGUSHI et al (2009) descreveram uso de 80 N de força de 

distração para avaliação dos gaps de extensão e flexão com um tensiômetro 

(DePuy Orthopaedics Inc., Warsaw, IN, USA).  

ASANO et al (2004) relataram que a aplicação de carga entre 80 N e 

160 N são apropriadas para medir o equilíbrio ligamentar com o 

tensiômetro (Stryker Howmedica Osteonics, Allendale, New Jersey), uma 

vez que as estruturas estabilizadoras íntegras, e tensionadas, não permitem 

o aumento dos gaps, mesmo aplicando forças de aumento de tensão. 

ZALZAL et al (2004), com o mesmo tensiômetro (Stryker), demonstraram 

que a diferença na dimensão dos gaps não aumentou com aplicação de 200 

N de força de distração. Somente tensões maiores proporcionaram gaps 

hiperdimensionados, já que o aumento de aproximadamente quatro 

milímetros foi observado com aplicação de 400 N e, aproximadamente sete 

milímetros, com 800 N.   

RITSCHL, MACHACEK, FUIKO (2007) descreveram, em cada 

compartimento femorotibial, aplicação de 100 N para avaliação do gap de 

extensão e 80 N em flexão de 90º com o uso do Tensionador Ligamentar 

Modular-TC
®
 (Smith & Nephew

®
, Aarau, Switzerland), o mesmo 

instrumento utilizado neste estudo. O valor de 100 N para a aferição em 

extensão foi corroborado no estudo das tensões fisiológicas ligamentares 
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dos gaps publicado por NOWAKOWSKI et al (2011). A utilização de 80 N 

para obter o equilíbrio ligamentar em flexão foi retratado por KIM et al 

(2017), em um estudo sobre a tensão ideal a ser aplicada para determinar o 

posicionamento rotacional do componente femoral, quando utilizado a 

técnica do gap para esta finalidade. Estes resultados serviram de substrato 

para a escolha das tensões aplicadas neste estudo. 

Parte destas divergências de tensões correspondentes para as 

aferições dos gaps baseiam-se nos diferentes tipos de tensiômetros 

encontrados e a forma em que eles mensuram as tensões ligamentares. 

Diferentemente de alguns tipos de tensiômetros que avaliam 

individualmente cada compartimento femorotibial, alguns modelos destes 

instrumentos apresentam distração articular centralizada no gap, ou seja, 

não aplicam forças assíncrona nos compartimentos femorotibiais, e por 

esse motivo podem exigir cargas divergentes de outros instrumentos.  

A opção por utilizar, neste estudo, as tensões de 100 N em cada 

compartimento femorotibial em extensão e 80 N em flexão de 90º foram 

baseadas nos estudos de RITSCHL, MACHACEK, FUIKO (2007) em que 

foi referenciado estas cargas para o uso no Tensionador Ligamentar 

Modular-TC
®
 (Smith & Nephew

®
, Aarau, Switzerland), e corroborado por 

NOWAKOWSKI et al (2011) que analisaram e identificaram estas cargas 

como as tensões fisiológicas nas estruturas estabilizadoras periarticulares.  

Todavia, o excesso de força aplicada durante o balanceamento 

ligamentar não necessariamente espelha impacto clínico nas dimensões dos 

gaps (NOWAKOWSKI et al, 2011 e ZALZAL et al, 2004). 

  Comparadas as dimensões obtidas com o tensiômetro, as diferenças 

encontradas nas análises dos gaps de extensão e flexão pelo MV com 
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spreaders apresentaram hiperdimensão com significância estatística (p 

<.001) pois expuseram resultados médios para o GEL, GEM, GFL e GFM 

de 3,23 mm, 3,00 mm, 5,27 mm e 3,77 mm. O mesmo achado foi 

observado nos resultados pelo MC.  

Entretanto, a repercussão deste hiperdimensionamento não transmite, 

necessariamente, relevância clínica, já que, em princípio, esta grandeza 

poderia ser suprimida com a alteração do tamanho do polietileno. Contudo, 

quando esta situação está presente diante de pouco corte ósseo e os gaps 

demonstram falsa dimensão satisfatória para acomodação dos implantes 

nas avaliações com spreaders, situação que tecnicamente não seria possível 

diminuir o polietileno e, portanto, exigiria aumento dos cortes ósseos em 

busca de espaços satisfatórios para a acomodação dos implantes 

aumentando o tempo cirúrgico.   

A utilização de força manual empírica nas mensurações dos gaps 

com spreaders, produziram maiores diferenças nas dimensões dos 

compartimentos femorotibiais laterais em extensão e flexão, com destaque 

para as aferições em flexão, quando comparados as mesmas medidas nos 

compartimentos mediais. Potencialmente, este fato ocorreu devido a 

assimétrica resistência oferecida pelo afrouxamento fisiológico existente 

nas estruturas estabilizadoras laterais comparado aos estabilizadores 

mediais, principalmente em flexão, portanto, fisiologicamente o gap de 

flexão, em 90º, é trapezoidal (TOKUHARA et al, 2004). Esta característica 

do compartimento lateral se apresentou, hipoteticamente, como um fator 

contribuinte para a dificuldade no controle da aplicação de força simétrica 

bimanual nas análises dos gaps.  
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Este achado alerta para as situações em que se utiliza spreaders para 

determinar o posicionamento rotacional do componente femoral 

exclusivamente pela técnica do gap, pois poderia induzir o cirurgião a um 

posicionamento femoral com excessiva rotação externa, condição capaz de 

produzir conflito de acomodação na interface com o polietileno 

(NORTHMORE, FREEMAN, BARNES, 1995).  

O resultado efetivo da aplicação de força manual empírica para 

determinar o posicionamento rotacional do componente femoral não pôde 

ser avaliada neste estudo, uma vez que foram utilizados os eixos 

anatômicos: de Whiteside, transepicondilar e condilar posterior, para este 

posicionamento. Neste estudo, a opção metodológica pela técnica da 

ressecção mensurada para obtenção do posicionamento rotacional do fêmur 

foi escolhida justamente para que os cortes ósseos não influenciassem nos 

espaços dos gaps, já que a técnica clássica do gap realiza o balanceamento 

do gap de flexão através de uma compensação rotacional do componente 

femoral (Insall et al, 1985).   

Por outro lado, a associação da rotação interna do componente 

femoral, que pode condicionar desconforto pós-operatório e dor na 

metáfise medial da tíbia (ROMERO et al, 2007), hipoteticamente, seria 

menos provável nas mensurações com spreaders, baseado nos resultados 

deste estudo. 

É conceitual afirmar que a melhor técnica para aferir o equilíbrio 

ligamentar e dimensões definitivas nos gaps deve ser realizado com a 

presença do implante femoral posicionado. Desta forma, a anatomia 

articular seria restabelecida, além de proporcionar real influência do 

contato capsular posterior pelo implante femoral estariam definindo a 
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condição encontrada final resultante no pós-operatório (MATSUMOTO et 

al, 2011, IN et al, 2009). Ainda assim, as mensurações neste estudo foram 

realizadas sem os implantes de prova para que a amplitude dos espaços 

formados facilitassem as aplicações de força nos instrumentais, além do 

potencial viés que o peculiar design do implante femoral Genesis II
®
 (Smith 

& Nephew, Memphis, Tn, USA), que apresenta uma compensação no eixo 

condilar posterior em 3º, pudesse carregar viés na análise dos resultados de 

simetria e dimensões dos gaps.  

Os resultados para simetria dos gaps merecem destaque, pois esta 

condição clínica impacta diretamente na estabilidade articular e, por 

consequência, na longevidade dos implantes. As mensurações dos gaps de 

flexão pelo MV apresentaram menores média de assimetrias (2,41 mm) 

comparado aos de extensão (2,68 mm), com diferença estatística 

significante em relação as medidas do tensiômetro. Este dado merece 

relevância, principalmente para procedimentos em que o posicionamento 

rotacional do componente femoral é determinado pela técnica do gap, já 

que o mesmo “erro” de resultado poderá ser aplicado na posição do 

implante femoral, e por consequência, conflitos na articulação 

patelofemoral poderão estar presentes.   

Constatou-se que, apesar dos gaps de flexão terem resultados com 

maior dimensão em relação aos gaps de extensão, as assimetrias médias em 

flexão foram menores, principalmente para assimetrias até dois milímetros. 

Isso demonstra que a aplicação de maiores forças manuais com spreaders 

não necessariamente, agrega maior assimetria nos gaps. É preciso ressaltar 

que a ressecção do ligamento cruzado posterior (LCP) contribuiu para a 

assimetria dimensional entre os gaps de extensão e flexão (SEKIYA et al 

2009). 
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Além da potencial interferência vinculada ao posicionamento 

rotacional, a assimetria dos gaps afeta diretamente a biomecânica articular, 

pois proporciona incongruência de contato e no descarregamento dos 

implantes, e com isso, potencializa o aumento do desgaste do implante 

(LEE et al, 2010). Além disso, a constatação de assimetria pode induzir o 

cirurgião a novas liberações ligamentares na busca de um equilíbrio, 

supostamente ideal.  

Todavia, a diferença estatística presente na análise dos resultados, 

não necessariamente, acarreta prejuízo de desfecho ou impacto na 

estabilidade articular, uma vez que algum grau de assimetria entre os 

compartimentos é fisiológico e tolerável nas ATJ. 

No entanto, ainda não é estabelecido o quanto é permitido tolerar 

para as diferenças de tensões e dimensões não impactarem na estabilidade 

articular. AUNAN et al (2012), IN et al (2009) e LEE IN et al (2011) 

consideram que um gap equilibrado permite assimetria em até dois 

milímetros entre os compartimentos femorotibiais.  

YOON IN et al (2014) e GRIFFIN, INSALL, SCUDERI (2000) 

consideram que assimetria entre os compartimentos de um mesmo gap em 

até três milímetros é aceitável. KUSTER, BITSCHNAU, VOTRUBA 

(2004) consideram tensões que produzam assimetria em até quatro graus, 

aceitável.  

GRIFFIN, INSALL, SCUDERI (2000) estudaram diretamente a 

acurácia das mensurações dos gaps com spreaders e força manual empírica 

em cirurgias realizadas por um único cirurgião e demonstraram que, 100 % 

dos gaps de flexão e extensão, foram equalizados com assimetria até três 

milímetros de abertura intercompartimental. 
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 Por outro lado, a acurácia durante análise dos 22 cirurgiões que 

participaram deste estudo apresentou resultados preocupantes, já que 22,7 

% dos joelhos estiveram com diferenças maior que três milímetros, e 18,2 

%, ou seja, próximo de um quarto das medidas estariam com diferenças 

maiores que quatro milímetros de assimetria entre os compartimentos 

femorotibiais media e lateral.  

Não é possível atribuir linearmente que estes resultados 

determinariam impactos negativamente na estabilidade articular ou no 

desfecho clínico pós-operatório, no entanto, a análise de múltiplos 

cirurgiões produziu resultados diferentes do estudo de GRIFFIN, INSALL, 

SCUDERI (2000) e responde a hipótese narrada por estes autores que o uso 

de um dispositivo tensionador calibrado deve fornecer resultados mais 

precisos. 

A dificuldade para determinar a técnica correta do balanceamento 

ligamentar apoia-se nos diferentes vieses de mensuração que são descritos. 

NIKI et al (2012) demonstraram que a via de acesso profunda, ou seja, a 

agressão do mecanismo extensor durante o acesso articular interfere nos 

resultados obtidos durante as aferições dos gaps. SASAKI et al (2012) 

estudaram a relação da altura patelar, e sua influência nas determinações 

dos gaps, e encontraram resultados sugestivos, que a presença de patela alta 

determina gaps maiores em relação a patela em posição fisiológica. YOON 

et al (2014) avaliaram a interferência do posicionamento patelar durante as 

aferições dos gaps e demonstram que a lateralização e eversão da patela 

durante as mensurações produzem gaps menores, em relação a patela 

normoposicionada. 
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Não havia sido estudado, ainda, a potencial influência que a 

visualização da geometria dos gaps, durante a aplicação de força manual 

empírica nas mensurações com spreaders, pudesse impactar durante o 

balanceamento ligamentar por ação consciente ou inconsciente de 

interferência na aplicação das tensões manuais. Os resultados deste estudo 

demonstram que visualizar o formato do gap durante a mensuração com 

spreaders, não agregou prejuízo ao balanceamento ligamentar, já que todas 

as médias e medianas das dimensões e simetria dos gaps em cada 

compartimento femorotibial, em extensão e flexão, foram mais divergentes 

no MC em relação ao MV, em comparação aos resultados padronizados 

com o tensiômetro.   

Analisado as dimensões, apesar do GEM mensurado com spreaders 

pelo MC ter apresentado valores dimensionais médios menores que os 

obtidos pelo MV, esse resultado não expressou vantagem técnica de 

mensuração pelo MC em relação ao MV já que, quando comparados as 

mensurações com força padronizada e uso do tensiômetro, a hiperdimensão 

média foi 3,00 mm entre o MV e o MT, e 3,27 mm em relação ao MC e o 

MT. 

Contudo, é preciso ponderação em sobrepor os resultados deste 

estudo para a situação rotineira cirúrgica de mensuração dos gaps, pois, nas 

variadas tensões articulares in vivo associada a fragilização causadas pelas 

liberações mediais e laterais de partes moles, durante o balanceamento 

ligamentar, pode influenciar nas resistências das estruturas estabilizadoras, 

e isso poderia modificar a tensão ideal a ser aplicada para a avaliação dos 

gaps (HATAYAMA et al, 2011).  



Discussão 121 

   

 

É preciso cautela ao analisar os resultados demonstrados neste 

estudo, em virtude dos potenciais vieses que a metodologia aplicada possa 

ter influenciado nos resultados obtidos. 

Primeiramente, o estudo foi desenvolvido em joelhos de cadáveres, 

que apresentam diferença na resistência das estruturas ligamentares 

periarticulares, acrescida da total atonia muscular se comparado aos 

pacientes que realizam ATJ. Ressalta-se que a qualidade óssea medular de 

peças anatômicas se fragilizam facilmente, e, portanto, não foi possível a 

realização de múltiplas mensurações para obter acomodação das partes 

moles, e assim, anular potencial lassidão proporcionada pelas mensurações 

sequenciais. Realizar a distração dos gaps, múltiplas vezes, até que o as 

tensões das estruturas estabilizadoras permaneçam constante, seria o 

método ideal para aferir a equalização ligamentar (MATSUMOTO et al 

2011), logo, a metodologia para uma análise mais fidedigna para um teste 

de reprodutibilidade de mensurações potencialmente apresentou esse viés. 

Secundariamente, a incapacidade do tensiômetro utilizado em 

precisar a força aplicada além de 140 N, tensão predominantemente 

aplicada na somatória das amostras, não permitiu analisar se as forças 

aplicadas maiores que esta medida se mantiveram pareadas.  

O fato de 22 cirurgiões terem sido analisados e os resultados 

apresentados interroga dúvida quanto a necessidade de um universo maior 

de amostra para um resultado mais fidedigno. Acrescenta-se, a esta 

situação, a qualidade técnica dos cirurgiões que participaram deste projeto, 

pois o critério de inclusão pautou-se na autoavaliação de experiência 

cirúrgica com artroplastias, e, portanto, nenhum critério objetivo foi 

aplicado para esta qualificação. A presença de resultados outliers durante 
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as mensurações dos gaps, reforça a dúvida sobre a experiência de alguns 

cirurgiões com ATJ.  

Ressalta-se que as aferições não foram realizadas com o implante 

femoral posicionado já que o componente femoral Genesis II
®
 (Smith & 

Nephew
®
, Memphis, Teenessee, USA) possui uma compensação no côndilo 

posterior lateral em relação ao côndilo medial para proporcionar 

incongruência de 3º e compensar o posicionamento em rotação externa. 

Outra condição que diminuiu a qualidade metodológica, foi a 

utilização de instrumentais spreaders graduados a cada dois milímetros, e 

um tensiômetro graduado a cada 20 N com limite máximo de leitura em 

140 N, fatores que corroboraram para obtenção de dados menos precisos 

neste estudo.  

As tensões escolhidas para serem referenciadas como controle, 100 

N para as avaliações em extensão e 80 N para flexão, ainda que baseadas 

em estudos prévios de boa qualidade, demonstrando que estes valores são 

pertinentes para esta finalidade, ainda que sejam consensuais ou 

padronizadas universalmente para o balanceamento ligamentar. 

Ainda assim, diante de todos estes potenciais vieses observados, 

SASAKI (2018) em seu editorial ressaltou o ineditismo na comparação 

entre as mensurações dos gaps com spreaders e o uso de um tensiômetro, e 

comentou a contribuição para as pesquisas ortopédicas que este estudo 

forneceu. 

A busca pelo aprimoramento do balanceamento ligamentar em ATJ 

permanece florescendo com o desenvolvimento de novos dispositivos para 

esta finalidade. Desde 1994, ano em que sensores digitais de captação de 
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pressão articular foram desenvolvidos (GRAMADA 2012), o processo 

evolutivo para esta forma mais acurada de aferição estabelece-se 

atualmente nos dispositivos digitais de “segunda geração” (Figura 15).  

Estes dispositivos possuem sensores colocados dentro dos 

polietilenos de teste, com a finalidade de observar as forças compressivas e 

o posicionamento de excursão dos implantes, durante toda amplitude de 

movimento. O grande viés para o uso deste instrumental é o custo elevado, 

além de não permitir avaliação universal a todos os tipos de fabricantes de 

próteses disponíveis no mercado (NIELSEN et al, 2018), e não estar 

disponível no Brasil, até a finalização deste estudo.  

Ainda faltam estudos demonstrando o quanto esses dispositivos 

podem contribuir para otimizar os desfechos clínicos nos procedimentos e 

artroplastia total de joelho. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 Os resultados deste estudo expuseram que o uso dos instrumentais 

spreaders, para a mensuração do balanceamento e força manual empírica, 

produziram espaços superdimensionados e assimétricos, em comparação ao 

uso do tensiômetro e o uso de força controlada. Não foi observado viés 

durante a visualização do formato geométrico, resultante dos espaços 

articulares, durante aferição com spreader. 
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