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RESUMO 
 

Introdução: O potencial do transplante de aloenxerto meniscal lateral em 

melhorar a estabilidade do joelho e a função de absorção de carga do menisco 

após meniscectomia é fundamental para o sucesso cirúrgico. Objetivo: 

Quantificar os efeitos de duas técnicas de transplante de menisco lateral –

com bloco ósseo e apenas com sutura– na estabilidade do joelho 

translacional e rotacional e nas forças resultantes no aloenxerto meniscal e 

na força in-situ no ligamento cruzado anterior (LCA). Método: Foi utilizado 

um sistema de testes robóticos para aplicação de cargas (134 N de carga tibial 

anterior + 200 N de compressão axial 200 N, 5 Nm de torque tibial interno 

+ 5 Nm de torque em valgo e 5 Nm de torque tibial externo + 5 Nm de torque 

em valgo) de forma independente e contínua durante a flexão de dez joelhos 

cadavéricos congelados a fresco. Dados cinemáticos e de forças foram 

registrados em quatro situações experimentais do joelho: intacto, 

meniscectomia total lateral, transplante meniscal lateral com bloco ósseo e 

transplante meniscal lateral apenas com sutura. Uma análise de variância de 

medidas repetidas (ANOVA) com correção post-hoc de Bonferroni foi usada 

para analisar as variações na cinemática e nas forças a 0º, 30º, 60º e 90º de 

flexão do joelho. A significância foi estabelecida em p <0,05. Resultados: 

Quando foram aplicadas cargas anteriores, ambas as técnicas de transplante 

meniscal lateral, com bloco ósseo e apenas com sutura, diminuíram a 

translação medial da tíbia que estava aumentada após meniscectomia total 

lateral a 30º, 60º e 90º de flexão de joelho em 54,2%, 48,0% e 50,0% e 

50,0%, 40,0% e 34,6%, respectivamente (p <0,05). Forças resultantes no 

aloenxerto meniscal foram 50-60% das forças resultantes no menisco lateral 

intacto em resposta a todas as condições de carga, em todas as angulações 

testadas do joelho (p <0,05). A força in-situ no LCA diminuiu em até 27,3% 
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após a meniscectomia total lateral (p <0,05), mas nenhum aumento foi 

observado após as duas técnicas de transplante meniscal lateral testadas (p 

>0,05). No geral, não foram observadas diferenças significativas entre as 

técnicas de transplante meniscal lateral em relação à cinemática, às forças 

resultantes no aloenxerto meniscal e às forças in-situ no LCA (p >0,05). 

Conclusão: O transplante meniscal lateral reduziu a translação medial da 

tíbia que aumentou após a meniscectomia total lateral em resposta às cargas 

anteriores. Forças resultantes no aloenxerto meniscal foram 50-60% das 

forças do menisco lateral intactas. Na maioria das condições de teste, não 

foram observadas alterações significativas na força in-situ no LCA. Ambas 

as técnicas de fixação do transplante meniscal lateral funcionaram de forma 

semelhante em resposta às condições de carga. 
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ABSTRACT 
 

Background: The ability of lateral meniscal allograft transplantation (MAT) 

to improve knee stability and the load-bearing function of the meniscus in a 

meniscectomized condition is critical for surgical success. Purpose: The 

purpose of this study was to compare the effects of two lateral MAT fixation 

techniques –bone block and suture-only– on translational and rotatory knee 

stability, resultant forces in the meniscal allograft, and in-situ force in the 

anterior cruciate ligament (ACL). Methods: Using a robotic testing system, 

loads (134 N anterior tibial load + 200 N axial compression, 5 Nm internal 

tibial torque + 5 Nm valgus torque, and 5 Nm external tibial torque + 5 Nm 

valgus torque) were independently and continuously applied during flexion 

of ten fresh-frozen cadaveric knees. Kinematics and forces data were 

recorded for four knee states: intact, total lateral meniscectomy, lateral MAT 

bone-block, and lateral MAT suture-only fixation techniques. A repeated 

measures analysis of variance (ANOVA) with a post-hoc Bonferroni 

correction was used to analyze the variations in kinematics and forces at 0º, 

30º, 60º, and 90º of knee flexion. Significance was set at p <0.05.  Results: 

When anterior loads were applied, both lateral MAT bone-block and suture-

only fixation techniques decreased medial translation of the tibia that was 

increased after total lateral meniscectomy at 30º, 60º and 90º of knee flexion 

by 54.2%, 48.0%, and 50.0%, and 50.0%, 40.0% and 34.6%, respectively (p 

<0.05). Resultant forces in the meniscal allograft were 50-60% of the 

resultant forces in the intact lateral meniscus in response to all loading 

conditions at all knee flexion angles (p <0.05). In-situ force in the ACL 

decreased up to 27.3% after total lateral meniscectomy (p <0.05), but no 

increase was observed after either lateral MAT technique (p >0.05). Overall, 



 XV 
 

no significant differences between lateral MAT techniques were observed 

regarding kinematics and meniscal allograft and ACL forces (p >0.05).  

Conclusion: Lateral meniscal transplantation reduced medial translation of 

the tibia that was increased after total lateral meniscectomy in response to 

anterior loads. Resultant forces in the meniscal allograft were 50-60% of the 

intact lateral meniscus forces. In the majority of testing conditions, no 

significant changes of the in-situ force in the ACL were observed after total 

lateral meniscectomy. Both lateral MAT fixation techniques functioned 

similarly in response to the loading conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 O transplante de aloenxerto meniscal é mais comumente realizado 

para aliviar a dor em pacientes jovens, sintomáticos e que já foram 

submetidos à meniscectomia subtotal ou total (GETGOOD et al., 2016; 

ROSSO et al., 2015). Meniscectomias subtotais ou totais, apesar de 

raramente serem realizadas atualmente, podem ser inevitáveis nos casos de 

lesões meniscais extensas, complexas, e naquelas consideradas irreparáveis 

(KIM et al., 2012). Nesse cenário, o transplante meniscal é um procedimento 

cirúrgico factível, com o intuito de reduzir as consequências deletérias da 

deficiência meniscal. Diversos estudos mostraram desfechos clínicos 

favoráveis após o transplante meniscal em termos de alívio da dor e melhora 

funcional (NOYES & BARBER-WESTIN, 2016; NOYES & BARBER-

WESTIN, 2015; VUNDELINCKX, VANLAUWE, BELLEMANS, 2014; 

HOMMEN, APPLEGATE,DEL PIZZO, 2007).  

 Múltiplas técnicas para transplante meniscal lateral têm sido descritas. 

As técnicas mais comumente realizadas para a fixação do transplante 

meniscal lateral são: com bloco ósseo (CHAHLA et al., 2016) ou apenas 

com sutura (MENETREY et al., 1999; GETGOOD et al., 2016). Com base 

nas evidências científicas atuais, não é possível afirmar se uma técnica de 

fixação do transplante meniscal é superior à outra (GETGOOD et al., 2016; 

ROSSO et al., 2015). Menores taxas de complicações e de extrusão meniscal 

–que tem sido relacionada com o desenvolvimento de osteoartrose (LEE et 

al., 2011; BERTHIAUME et al., 2005; GUERMAZI et al., 2015)– foram 

relatadas após a técnica com bloco ósseo (ABAT et al., 2012). Em relação a 

técnica apenas com sutura, foram observados escores histológicos mais altos 



 
 

Introdução 
 

 
 
 

3 

(repopulação celular, organização do colágeno) em aloenxertos biopsiados 

após o transplante –o que corresponde a um tecido meniscal mais semelhante 

ao tecido meniscal nativo– e menor risco de resposta imunológica contra o 

aloenxerto (RODEO et al., 2000), uma vez que a resposta imunológica 

ocorre com maior frequência contra a parte óssea do aloenxerto. Estudos 

biomecânicos observaram que a fixação óssea do transplante meniscal 

restaura melhor as forças de contato tibiofemorais e distribui melhor a carga 

dentro do compartimento do joelho envolvido (ALHALKI, HOWELL, 

HULL, 1999; WANG et al., 2014). Entretanto, não foram observadas 

diferenças na força média de arrancamento da fixação do aloenxerto 

meniscal entre as técnicas quando os aloenxertos meniscais foram 

submetidos à cargas até a falha (HUNT et al., 2008). Além disso, nenhuma 

diferença nos resultados clínicos foi relatada entre as técnicas de fixação do 

transplante meniscal (HOMMEN, APPLEGATE,DEL PIZZO, 2007; ABAT 

et al., 2012). Uma metanálise recente que comparou as técnicas de fixação 

do transplante meniscal não mostrou diferenças nos escores funcionais, na 

redução da dor, nas taxas de ruptura do aloenxerto, na extrusão meniscal ou 

nas taxas de falha (JAUREGUI et al., 2017). 

 Os meniscos medial e lateral têm função primordial quanto a 

estabilidade do joelho (ARNO et al., 2013; MUSAHL et al., 2010; SPANG 

et al., 2010). Portanto, é fundamental um melhor entendimento dos efeitos 

do transplante meniscal na cinemática do joelho. O menisco medial contribui 

principalmente para a estabilidade anteroposterior do joelho 

(SHOEMAKER & MARKOLF, 1986; WATANABE et al., 2004; ARNO et 

al., 2013), enquanto o menisco lateral apresenta um papel mais proeminente 

na manutenção da estabilidade rotatória do joelho (MUSAHL et al., 2010). 

Um estudo científico avaliou os efeitos estabilizadores do transplante 
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meniscal medial com bloco ósseo e demonstrou reduções significativas na 

translação anterior após transplante meniscal medial em comparação à 

meniscectomia medial e sem diferenças para o joelho intacto a 30º e 90º de 

flexão do joelho (SPANG et al., 2010). Em relação ao compartimento lateral 

do joelho, o quanto que o transplante meniscal lateral pode contribuir para a 

estabilidade translacional e rotacional do joelho após a meniscectomia total 

lateral ainda não é bem estabelecido. As meniscectomias parciais e totais 

laterais demonstraram aumentar significativamente a translação medial e a 

rotação da tíbia (MUSAHL et al., 2010; BEVERIDGE, SHRIVE, FRANK, 

2011) e podem aumentar o risco de insuficiência do ligamento cruzado 

anterior (LCA) em 3,5 vezes (ROBB et al., 2015). 

 Uma das principais funções do menisco lateral é distribuir carga 

através do joelho, e, por isso, diversos estudos mensuraram as pressões de 

contato tibiofemoral no compartimento lateral após o transplante meniscal 

lateral. Em resposta à compressão axial, o transplante meniscal lateral 

aumentou a área de contato tibiofemoral (41-64%) e diminuiu a pressão de 

pico de contato (56-60%) em comparação com a meniscectomia total lateral 

(PALETTA et al., 1997). Uma redução significativa no pico de pressão de 

contato, abaixo da pressão no joelho meniscectomizado, foi encontrada em 

outro estudo após aplicação de forças de compressão axial no joelho em 

extensão completa (MCDERMOTT et al., 2008). No entanto, esses estudos 

prévios avaliaram apenas as pressões de contato tibiofemorais em resposta à 

compressão axial após transplante meniscal lateral. Devido ao papel do 

menisco lateral na estabilidade do joelho acima mencionado, é fundamental 

determinar se o aloenxerto meniscal lateral transplantado é capaz de suportar 

cargas significativas em resposta a cargas translacionais e rotatórias, as quais 

os joelhos são submetidos in vivo durante atividades diárias de vida e, 



 
 

Introdução 
 

 
 
 

5 

portanto, seja potencialmente capaz de retardar a progressão da osteoartrose 

comumente observada em joelhos meniscectomizados.



 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 
 

 

 

 

 

Quantificar os efeitos de duas técnicas de transplante meniscal lateral –com 

bloco ósseo e apenas com sutura– na estabilidade do joelho translacional e 

rotacional e nas forças resultantes no aloenxerto meniscal e na força in-situ no 

LCA.  
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3. LITERATURA 

 

 

 MILACHOWSKI, WEISMEIER, WIRTH (1989) relataram o 

primeiro transplante meniscal na literatura. Os transplantes foram realizados 

em 30 ovelhas, divididas em dois grupos com 15 ovelhas cada. Em um dos 

grupos, foi utilizado aloenxerto meniscal liofilizado e, no outro grupo, foi 

utilizado aloenxerto meniscal congelado. Os aloenxertos meniscais 

reduziram de tamanho em ambos os grupos após seguimento médio de 14 

meses. No geral, os transplantes meniscais com aloenxerto congelado 

mostraram melhores resultados do que os transplantes com aloenxerto 

liofilizado. 

 

 

 POLLARD, KANG, BERG (1995) relataram um método radiográfico 

de mensuração para transplante meniscal. Utilizaram 21 joelhos de 

cadáveres congelados a fresco, nos quais os meniscos medial e lateral foram 

pintados com mistura tântalo-cianoacrílico radiopaca. A largura meniscal 

correspondeu à distância (plano coronal) entre o pico da eminência tibial 

para a periferia da metáfise tibial em radiografia anteroposterior. O 

comprimento meniscal foi mensurado como a distância (plano sagital) entre 

uma linha paralela a tíbia anterior acima da tuberosidade tibial e uma linha 

tangencial a margem posterior do platô, perpendicular a linha articular. Esses 

autores observaram que o comprimento do menisco medial foi de 80% e o 

comprimento do menisco lateral foi de 70% do comprimento sagital 

mensurado do platô tibial. Concluíram que, utilizando estes parâmetros para 
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mensuração do transplante meniscal em radiografias simples, a média de erro 

de mensuração foi de 7,8%. 

 

 

 CHEN, BRANCH, HUTTON (1996) realizaram estudo cadavérico 

para investigar se a fixação dos cornos do aloenxerto meniscal no transplante 

meniscal lateral afetaria a função de absorção de carga do aloenxerto. Seis 

joelhos foram submetidos a cargas de compressão axial de 310 N e a pressão 

de contato intra-articular foi mensurada com filme sensível à pressão. 

Observaram a menor área de contato e o maior pico de pressão de contato 

após meniscectomia total. Transplante meniscal sem nenhum dos cornos 

fixados apresentou resultados semelhantes à meniscectomia total. Quando 

apenas um dos cornos (anterior ou posterior) foi fixado, os resultados 

ficaram entre os resultados do joelho intacto e do joelho após meniscectomia 

total. Quando ambos os cornos foram fixados (com plugs ósseos ou com 

bloco ósseo), os resultados foram semelhantes ao joelho intacto. Concluíram 

que os resultados do estudo mostraram o valor do transplante meniscal lateral 

e a importância da fixação de ambos os cornos do aloenxerto meniscal para 

permitir adequada função de absorção e distribuição de carga pelo 

aloenxerto. 

 

 

 PALETTA et al. (1997) investigaram os efeitos biomecânicos do 

transplante de meniscal lateral na transmissão e distribuição de carga em dez 

joelhos de cadáveres. Foi aplicada uma carga axial de 1800 N e as pressões 

foram mensuradas com filme sensível a pressão. A meniscectomia total 
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lateral diminuiu 45 a 50% da área de contato total, enquanto que o transplante 

meniscal aumentou a área de contato total em 42 a 65% quando comparado 

à meniscectomia total. A meniscectomia total lateral resultou em aumento 

de 235 a 335% do pico máximo de pressão de contato, enquanto que o 

transplante meniscal reduziu estes aumentos em 55 a 65%. Concluíram que, 

comparado à meniscectomia total, o transplante meniscal aumenta 

significativamente a área de contato e diminui o pico da pressão de contato. 

 

 

 ALHALKI, HOWELL, HULL (1999) avaliaram três métodos de 

fixação de aloenxerto meniscal medial para determinar qual método 

restauraria a mecânica de contato (pressão máxima e média, área de contato 

e localização do centro de pressão máxima) tibial mais proximamente ao 

normal. Dez joelhos de cadáveres foram submetidos a três métodos de 

fixação na seguinte ordem: 1) fixação óssea dos cornos anterior e posterior 

combinada com parafusos e cimento de polimetilmetacrilato, 2) fixação 

óssea combinada com fixação do aloenxerto com a periferia do menisco 

nativo com múltiplas suturas verticais e 3) fixação apenas com sutura na 

periferia do menisco e com suturas nos cornos passadas por túneis ósseos. 

Foram aplicadas cargas de compressão axial de 1000 N a 0º, 15º, 30º e 45º 

de flexão do joelho e as pressões mensuradas com filme sensível à pressão. 

Observou-se melhor restauração da mecânica de contato com as técnicas que 

utilizaram fixação óssea. 

  

 

 RODEO et al. (2000) analisaram histologicamente 28 aloenxertos 
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meniscais com pequenas biópsias realizadas em artroscopias de seguimento 

em pacientes submetidos a transplante meniscal cerca de 16 meses antes. 

Utilizaram um escore histológico que graduava o tecido meniscal quanto à 

celularidade, ao tipo celular predominante, à organização do colágeno e à 

morfologia da matrix extracelular, com escore total entre 0 e 6 pontos. 

Quanto maior o escore histológico, maior semelhança entre o tecido do 

aloenxerto meniscal e o tecido meniscal nativo. A média do escore 

histológico dos aloenxertos meniscais transplantados com a técnica de 

fixação sem plug ósseo (3,5 pontos) foi significativamente maior do que dos 

aloenxertos meniscais transplantados com a técnica de fixação com plug 

ósseo (2,3 pontos). 

 

 

 SEKIYA et al. (2006) avaliaram retrospectivamente 25 transplantes 

meniscais laterais (17 com fixação óssea e 8 com fixação apenas com sutura), 

com seguimento médio de 3,3 anos. Observaram que 96% dos pacientes 

referiram que a função e o nível de atividade melhoraram após o 

procedimento. A diminuição do espaço articular do compartimento lateral 

transplantado não foi significativamente diferente em relação ao 

compartimento lateral do joelho contralateral. Pacientes com aloenxertos 

com fixação óssea apresentaram melhor arco de movimento, de acordo com 

critérios do IKDC, em comparação com fixação apenas com sutura. 

Concluíram que o transplante meniscal lateral pode ser um procedimento que 

beneficia pacientes sintomáticos com deficiência do meniscal lateral, e que 

os dados do estudo sugerem que, quanto mais cedo o transplante meniscal é 

realizado–antes do aparecimento de diminuição significativa do espaço 

articular–melhores os resultados. Além disso, afirmaram que o transplante 
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com fixação óssea talvez tenha uma vantagem sobre o transplante com 

fixação apenas com sutura, especialmente em relação ao arco de movimento 

do joelho. 

 

 

 DIENST et al. (2007) investigaram se o tamanho do aloenxerto 

utilizado no transplante meniscal lateral afetaria as pressões e área de contato 

no joelho. Realizaram transplantes meniscais em seis joelhos de cadáveres 

com diferentes tamanhos de aloenxertos e mensuraram as pressões e área de 

contato com filme sensível a pressão, em resposta à carga axial de 1000 N. 

Observaram que aloenxertos 17,5% maiores do que os meniscos nativos 

resultaram em pressões de contato significativamente maiores e que 

aloenxertos 10,5% menores que o menisco nativo resultaram em forças 

aumentadas no menisco, o que poderia predispor à falha precoce do 

procedimento. Concluíram que se deve aceitar uma diferença de tamanho 

entre o aloenxerto meniscal e o menisco nativo de no máximo 10%. 

 

 

 HOMMEN, APPLEGATE, DEL PIZZO (2007) relataram resultados 

de transplante meniscal com aloenxertos criopreservados com dez anos de 

seguimento pós-operatório. No geral, 25% dos aloenxertos meniscais 

mediais e 50% dos aloenxertos meniscais laterais falharam, com taxa de 

falha combinada de 35%. Houve melhora nos escores de Lysholm e nos 

escores de dor em 90% dos pacientes. Concluíram que o efeito protetor 

condral em longo prazo do transplante meniscal permanece questionável. 
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 MCDERMOTT et al. (2008) avaliaram os efeitos do transplante 

meniscal lateral, com as técnicas de fixação com bloco ósseo e apenas com 

sutura, nas pressões de contato tibiofemorais. Oito joelhos de cadáveres 

foram submetidos à carga axial de 700 N e as pressões de contato foram 

mensuradas com utilização de filme sensível à pressão. Observaram que 

ambas as técnicas de transplante meniscal lateral reduziram 

significativamente o pico de pressão de contato em relação à condição 

experimental do joelho após meniscectomia, sem diferença significativa em 

relação ao joelho intacto. Os aloenxertos fixados apenas com sutura 

apresentaram pressão de contato minimamente maior do que os aloenxertos 

fixados com bloco ósseo. Concluíram que o transplante meniscal pode 

apresentar efeito condroprotetor e que há uma pequena vantagem em se 

utilizar fixação óssea do aloenxerto em relação à fixação apenas com sutura. 

 

 

 HUNT et al. (2008) investigaram biomecanicamente a fixação do 

corno posterior do aloenxerto meniscal em transplantes com as técnicas com 

osso e apenas com sutura. Testaram sete pares de tíbia proximal de 

cadáveres. Os espécimes foram testados até a falha. A média da carga de 

falha no grupo de transplante apenas com sutura foi de 111,8 ± 21 N e no 

grupo com fixação óssea de 112,0 ± 32 N, sem diferença significativa entre 

os grupos. Assim, concluíram que não deve ser necessária a fixação óssea 

para transplantes de menisco medial, e que a técnica apenas com sutura é 

mais fácil de ser realizada comparada à técnica com fixação óssea. 
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 GONZÁLEZ-LUCENA et al. (2010) analisaram 33 transplantes 

meniscais com fixação apenas com sutura com seguimento médio pós-

operatório de cinco a oito anos. Os escores Lysholm e Tegner melhoraram 

significativamente de 65,4 para 88,6 e de 3,1 para 5,5, respectivamente. A 

taxa de sobrevivência dos transplantes foi de 87,8% com 6,5 anos de pós-

operatório, enquanto a taxa de complicações foi de 33%. Concluíram que o 

transplante meniscal com fixação apenas com sutura resulta em significativo 

alívio de dor e melhora funcional em médio prazo, apesar de apresentar taxa 

relativamente alta de complicações e cirurgias de revisão. 

 

 

 SPANG et al. (2010) investigaram os efeitos do transplante meniscal 

medial na biomecânica do joelho. Utilizaram dez joelhos de cadáveres e 

aplicaram carga tibial anterior de 150 N. Observaram que o transplante 

meniscal medial diminuiu a translação anterior da tíbia (médias de 10,1 mm 

a 30º, 6,5 mm a 60º e 4,4 mm a 90º), que estava aumentada após 

meniscectomia medial (médias de 10,6 mm a 30º, 7,2 mm a 60º e 5,1 mm a 

90º), sem diferença estatisticamente significante para valores encontrados 

nos joelhos intactos (médias de 9,6 mm a 30º e 4,1 mm a 90º de flexão do 

joelho). Além disso, o transplante meniscal medial reduziu a tensão no LCA, 

que também estava aumentada após meniscectomia medial, para valores 

normais a 60º e 90º de flexão do joelho. Concluíram que o transplante 

meniscal restaurou a translação anterior da tíbia e a tensão no LCA para 

valores normais na maioria dos casos. 
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 LAPRADE et al. (2010) realizaram uma série de casos de transplante 

meniscal com seguimento médio de 2,5 anos. Observaram que o escore 

IKDC subjetivo aumentou significativamente de 54,5 para 72,0, o escore 

Cincinnati modificado aumentou de 55,2 para 75,3 e que o escore IKDC 

objetivo pré-operatório, avaliando derrame articular, também melhorou 

significativamente. Cinco pacientes apresentaram lesões nos aloenxertos 

meniscais e foram submetidos a meniscectomias parciais do aloenxerto. 

Concluíram que o transplante meniscal reduz significativamente dor, 

diminui derrame articular relacionado a atividades e melhora a função em 

pacientes submetidos à meniscectomia prévia. Porém, afirmaram que o 

efeito condroprotetor em longo prazo do transplante menisco permanece 

desconhecido. 

 

 

 ALENTORN-GELI et al. (2011) relataram uma técnica de fixação de 

transplante meniscal apenas com sutura e os resultados com seguimento de 

curto prazo (média de 38,6 meses). Foram realizados 37 transplantes 

meniscais, sendo 24 do menisco medial e 13 do menisco lateral. Observaram 

melhora significativa nos escores de dor, Lysholm e IKDC subjetivos no 

seguimento pós-operatório em relação ao pré-operatório. Concluíram que 

transplante meniscal sem fixação óssea melhorou a função dos joelhos e 

sintomas em pacientes previamente submetidos à meniscectomias parciais 

ou totais. Além disso, as melhoras foram observadas independentemente do 

grau de lesão condral no joelho. 
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 CHOI, YOO, VICTOROFF (2011) avaliaram se a posição do bloco 

ósseo do aloenxerto meniscal no transplante meniscal lateral afetaria a 

extrusão meniscal. Em 23 pacientes submetidos a transplante meniscal 

lateral, foi realizada avaliação com Ressonância Magnética com seis meses 

de pós-operatório. Mensuraram o tamanho total do platô tibial e a distância 

entre a borda lateral do platô tibial lateral e o centro do bloco ósseo. A relação 

entre estas duas medidas foi correlacionada com o valor de extrusão meniscal 

obtido. A posição média do centro do bloco ósseo em relação ao platô tibial 

foi de 42,3% e a média da extrusão meniscal foi de 3,2 mm. O valor de corte 

acima do qual extrusão meniscal maior do que 3 mm não ocorreu foi de 

42,1%. Concluíram que, quanto mais próxima de 50% a relação entre o 

centro do bloco ósseo e o tamanho do platô tibial, menos extrusão meniscal 

foi observada. Portanto, afirmaram ser imperativo a colocação anatômica do 

bloco ósseo no transplante meniscal lateral para prevenção da extrusão do 

aloenxerto meniscal. 

 

 

 YOON et al. (2011) realizaram estudo para avaliar o protocolo de 

mensuração radiográfica do menisco lateral para transplante lateral 

desenvolvidos pelos autores. Utilizaram 25 meniscos laterais frescos 

anexados à tíbia proximal obtidos de artroplastias totais de joelho. Para 

mensuração do comprimento do platô tibial lateral, realizaram radiografias 

com angulação caudal de 10º, e para mensuração da largura, utilizaram o 

método de Pollard. Observaram que o método do presente estudo apresentou 

menor desvio na mensuração do comprimento (1,4mm vs. 4,1mm) e melhor 

acurácia 98% vs. 40%) do que o método de Pollard. Os autores elaboraram 
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a seguinte equação para melhor predizer o comprimento do menisco 

utilizando o método de Pollard: 0,52 x comprimento do platô (pelo método 

Pollard) + 5,2, ao invés do sugerido por Pollard (0,7 x comprimento do 

platô). Com esta equação, chamada de método Pollard modificado, notaram 

um aumento da acurácia para 92%. Concluíram que o comprimento do 

menisco lateral pode ser previsto com precisão com o método proposto pelos 

autores. 

 

 

 ABAT et al. (2012) investigaram a influência do tipo de fixação do 

aloenxerto meniscal no grau da extrusão do aloenxerto. Oitenta e oito 

transplantes meniscais (40 do menisco medial e 48 do menisco lateral) foram 

realizados, dos quais 33 foram fixados com a técnica apenas com sutura e 55 

com fixação óssea. Os pacientes foram acompanhados no pós-operatório por 

no mínimo três anos e submetidos a exame de Ressonância Magnética para 

mensuração da extrusão do aloenxerto meniscal. Observou-se que a 

porcentagem de tecido meniscal extruso nos transplantes meniscais apenas 

com sutura (36,3% ± 13,7%) foi significativamente maior do que nos 

transplantes com fixação óssea (28.1% ± 12.2%). Porém, não houve 

diferença clínica ou radiológica entre os grupos. 

 

 

 LEE et al. (2012) avaliaram, com Ressonância Magnética, o ângulo 

axial da calha tibial em 49 pacientes submetidos ao transplante meniscal 

lateral com fixação óssea. Observaram que o ângulo axial da calha tibial (na 

qual o bloco ósseo do aloenxerto meniscal é inserido na tíbia proximal) é 
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preditor da extrusão meniscal absoluta e relativa. Concluíram que, quanto 

maior a obliquidade da calha tibial no plano axial, acima de 5,64º, maior a 

chance de extrusão absoluta do aloenxerto. Assim, recomendam que o ponto 

de entrada da calha tibial no transplante meniscal lateral deve ser o mais 

central possível.  

 

 

 MARCACCI et al. (2012) realizaram uma série de casos com 32 

transplantes meniscais (16 mediais e 16 laterais) com técnica de fixação sem 

plugs ósseos, com seguimento mínimo de três anos. Quando compararam 

resultados do pós-operatório em relação ao pré-operatório, observaram 

diminuição significativa do escore de dor (de 70,6 para 25,2), aumento do 

componente físico do questionário SF-36 de 37,3 para 49,7 e do componente 

mental de 49,7 para 53,5, aumento do escore Tegner de 3 para 5, aumento 

do escore Lysholm de 59,8 para 84,8 e aumento do escore IKDC subjetivo 

de 47,4 para 77,2. Concluíram que a técnica de transplante meniscal sem 

plugs ósseos reduziu significativamente dor e melhorou a função do joelho 

em 94% dos pacientes com seguimento mínimo de três anos. 

 

 

 ABAT et al. (2013) realizaram estudo prospectivo com 88 

transplantes meniscais (40 menisco medial e 48 menisco lateral) com um 

seguimento médio de cinco anos. Objetivaram comparar as técnicas com 

fixação apenas com sutura (33 transplantes) e com fixação óssea (55 

transplantes). Houve melhora significativa nos escores Lysholm, Tegner e 

escala visual de dor no pós-operatório com ambas as técnicas, sem diferença 
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entre elas. Não houve diminuição do espaço articular em nenhum dos grupos. 

Concluíram que o transplante meniscal com ambas as técnicas apresenta 

bons resultados funcionais e radiográficos com seguimento em médio prazo, 

sem diferença significativa entre as técnicas de fixação. 

 

 

 CHALMERS et al. (2013) objetivaram avaliar os resultados de 

transplantes meniscais em atletas, especificamente em relação ao retorno ao 

nível de atividade pré-lesão. Com uma casuística de 13 pacientes com média 

do escore de Tegner de 8 e seguimento médio de 3,3 anos, observaram que 

77% dos atletas retornaram à atividade esportiva, com médias do escore 

KOOS de 76, do escore IKDC de 77 e do escore Lysholm de 81. Três dos 13 

pacientes (23%), foram submetidos a nova cirurgia, uma revisão de 

transplante meniscal, uma meniscectomia parcial e um reparo meniscal. 

Concluíram que 77% dos pacientes atletas de alto nível retornaram ao nível 

desejado de atividade após transplante meniscal e que os pacientes 

apresentaram melhoras significativas nos escores funcionais. 

 

 

 JIANG et al. (2014) compararam resultados clínicos e radiológicos de 

transplantes meniscais realizados imediatamente após meniscectomia (grupo 

transplante imediato) e transplantes realizados após meniscectomia com 

tempo médio entre os procedimentos de 35 meses (grupo transplante tardio). 

Quatorze pacientes submetidos a meniscectomia no mesmo período foram 

incluídos como controles. O grupo transplante imediato apresentou melhores 

escores de dor (0.4 vs. 2.5), força muscular no isocinético, IKDC (93 vs. 74), 
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menores alterações degenerativas condrais entre pré- e pós-operatório 

(Kellgren-Lawrence escore: mudança de 0.25 vs. 1.0 e Yulish escore: 0.25 

vs. 1.0) em relação ao grupo transplante tardio. Concluíram que, comparado 

com o transplante meniscal tardio, o transplante imediato resultou em 

melhores resultados subjetivos, menos degeneração articular e menos déficit 

de força muscular. 

 

 

 VUNDELICX, VANLAUWEE, BELLEMANS (2014) reportaram 

resultados em longo prazo de pacientes submetidos ao transplante meniscal. 

De 49 pacientes, seis (12,2%) foram submetidos a conversão para 

artroplastia total do joelho durante o período do estudo e foram considerados 

falhas. Além disso, em 17 pacientes (34,7%) foi necessário um segundo 

procedimento cirúrgico. Os escores funcionais Lysholm e KOOS, o 

questionário de qualidade de vida (SF-36) e a escala visual de dor 

apresentaram melhora estatisticamente significante no seguimento final 

(média de 12 anos e 8 meses) em relação aos valores no pré-operatório. 

Porém, houve uma diminuição do espaço articular (4,95 mm) no estudo 

radiográfico durante o período do estudo. Concluíram que o estudo confirma 

os bons e consistentes resultados encontrados na literatura em relação ao 

transplante meniscal quanto à satisfação, a melhora da dor e aos escores 

funcionais com seguimento de longo prazo. 

 

 

 WANG et al. (2014) realizaram estudo biomecânico para quantificar 

a mecânica de contato dinâmico de duas técnicas de fixação do transplante 
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meniscal medial: fixação com plugs ósseos e fixação apenas com sutura. 

Utilizaram sete joelhos de cadáveres e pressões de estresse de contato para 

as condições experimentais do joelho intacto, meniscectomia total medial, 

transplante meniscal com plugs ósseos e transplante meniscal apenas com 

sutura foram mensuradas utilizando um sensor inserido no platô tibial 

medial. Observaram que ambas as técnicas de transplante meniscal 

restauraram parcialmente a área de contato, mas que a fixação com plugs 

ósseos restaurou mais proximamente às condições do joelho intacto. Esses 

autores concluíram que, em resposta a cargas dinâmicas, a fixação do 

transplante meniscal com plugs ósseos proporcionou um distribuição de 

cargas superior no compartimento envolvido após transplante meniscal, 

quando comparado com a técnica de fixação apenas com sutura. 

 

 

 NOYES & BARBER-WESTIN (2015) avaliaram resultados 

funcionais e taxa de sobrevivência de 40 transplantes meniscais com 

aloenxertos criopreservados em longo prazo, com média de seguimento de 

11 anos. Observaram taxas de sobrevivência do transplante de 88% com 5 

anos, 63% com 10 anos e 40% com 15 anos de seguimento pós-operatório. 

Concluíram que, apesar de a maioria dos transplantes meniscais com 

aloenxerto falharem em longo prazo, a resolução dos sintomas e melhora 

funcional por vários anos justifica a realização do procedimento em 

pacientes jovens sintomáticos submetidos a meniscectomia.  

 

 

 ROSSO et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática sobre 
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transplante meniscal com inclusão de 55 estudos. Relataram consenso na 

literatura sobre as indicações para o transplante meniscal: dor na interlinha 

articular após meniscectomia, pacientes jovens, sem lesão de cartilagem grau 

III de Outerbridge ou qualquer lesão grau IV, e um joelho estável e com bom 

alinhamento. Notaram que o método mais utilizado para mensuração do 

aloenxerto foi o método radiográfico. Relataram ainda não haver 

superioridade comprovada entre os tipos de fixação do aloenxerto (com ou 

sem fixação óssea). Observaram que o transplante meniscal apresenta bons 

resultados clínicos em curto e médio prazos, com melhora da função do 

joelho e com taxas de complicações e falha aceitáveis. Entretanto, salientam 

que são necessários mais estudos de alta qualidade para investigar o 

potencial efeito condroprotetor do transplante meniscal. 

 

 

 AHN et al. (2016) analisaram retrospectivamente 72 transplantes 

meniscais laterais, com seguimento mínimo de dois anos, para avaliar fatores 

de risco para extrusão do aloenxerto no pós-operatório. Observaram que 

atraso no tempo entre meniscectomia prévia para transplante meniscal e 

maior ângulo da calha tibial no plano axial foram fatores de risco para 

extrusão do aloenxerto. Além disso, concluíram que a maioria dos 

aloenxertos após transplante meniscal lateral apresentaram extrusão maior 

do que 3 mm. 

 

  

 CHOI et al. (2016) analisaram a relação entre a direção do fio-guia 

para realização do transplante meniscal lateral com bloco ósseo e a linha 
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conectando os centros de inserção de ambos os cornos do menisco lateral. 

Quarenta e quatro platôs tibiais ressecados durante artroplastias de joelho 

foram utilizados para avaliação anatômica e radiológica. O ângulo médio 

entre o fio-guia colocado em direção ao ápice da espinha tibial lateral e o fio-

guia na linha conectando os centros de inserção de ambos os cornos do 

menisco foi de -7,4º ± 9,6º, sendo 75% dos fios-guia fixados com rotação 

interna e 25% com rotação externa em relação a linha conectando os centro 

de inserção dos cornos meniscais. Concluíram que o eixo da espinha tibial 

lateral não é um parâmetro confiável para a realização da calha tibial no 

transplante meniscal lateral. 

 

 

 GETGOOD et al. (2016) publicaram um consenso sobre transplante 

de aloenxerto meniscal obtido no Fórum Internacional de Especialistas em 

Reconstrução Meniscal. As principais afirmações do consenso foram:  

1) Indicações para o transplante meniscal:  

- dor unicompartimental na presença de meniscectomia total ou subtotal 

“funcional”. 

- como procedimento concomitante em revisão de reconstrução do LCA para 

auxiliar na estabilidade do joelho nos casos em que se acredita que a 

deficiência meniscal é fator contribuinte para falha. 

- como procedimento concomitante com o reparo da cartilagem articular em 

compartimento com deficiência meniscal. 

2) Em pacientes com deficiência meniscal porém assintomáticos, não se deve 

indicar transplante meniscal como procedimento de rotina. 

3) Joelho com osteoartrose moderada ou grave (Kellgren-Lawrence ≥ 3) é 
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uma contraindicação relativa para o transplante meniscal. 

4) Recomenda-se aloenxertos meniscais não-irradiados congelados ou 

viáveis com ligamentos periféricos meniscotibiais intactos. 

5) Recomenda-se utilização de métodos quantitativos para mensuração do 

tamanho de aloenxerto adequado para o paciente, com Ressonância 

Magnética ou com métodos radiográficos. 

6) O eixo mecânico deve ser avaliado nos pacientes candidatos ao transplante 

meniscal e o realinhamento deve ser considerado nos casos de desvio do eixo 

mecânico. 

7) Baseado nas evidências atuais, aceita-se que não há superioridade de uma 

técnica em relação à outra (com fixação óssea vs. apenas com sutura). 

8) Define-se como falha mecânica do transplante meniscal a remoção 

completa do aloenxerto, incluindo artroplastias. Não houve consenso em 

relação a definição de falha clínica, porém esta deve incluir Ressonância 

Magnética e resultados funcionais. 

 

 

 KALEKA et al. (2016) compararam diferentes técnicas de 

mensuração meniscal (antropométrica e radiográfica) para avaliar qual 

desses métodos era mais confiável e com melhor custo-benefício para 

determinar o tamanho do aloenxerto necessário para transplante meniscal, 

em comparação com a Ressonância Magnética. Em 44 joelhos analisados, 

observaram que o método Pollard para mensuração radiográfica 

superestimou a largura do menisco lateral em comparação com métodos 

antropométricos, considerando a Ressonância Magnética como padrão-ouro. 

O método Yoon e o método antropométrico apresentaram valores menores 
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(subestimaram) em comparação com método de Pollard. Para o  menisco 

medial, o método Pollard foi o mais preciso, com 93,2% de acurácia para 

comprimento e 77,3% de acurácia para largura quando comparado com a 

Ressonância Magnética. Concluíram que, para a mensuração do menisco 

lateral, dados antropométricos são uma boa opção para largura e o método 

Yoon para comprimento. Para o menisco medial, o método Pollard é uma 

alternativa satisfatória. 

 

  

 CHOI et al. (2017) avaliaram 55 transplantes meniscais laterais, 

realizados por artrotomia medial ou por artrotomia lateral, em relação à 

extrusão do aloenxerto meniscal. A média de extrusão do aloenxerto 

meniscal foi de 2,2 mm no grupo da artrotomia medial e de 3,1 mm no grupo 

da artrotomia lateral. Sete (21,9%) dos pacientes apresentaram extrusão do 

aloenxerto (≥3 mm) no grupo da artrotomia medial e 15 (65,2%) dos 

pacientes apresentaram extrusão do aloenxerto no grupo da artrotomia 

lateral. A média de angulação da calha tibial foi de 0,9º no grupo da 

artrotomia medial e de 11,6º no grupo da artrotomia lateral. Concluíram que 

o transplante meniscal lateral por artrotomia medial deve ser preferido para 

diminuir a extrusão do aloenxerto no pós-operatório. 

 

  

 JAUREGUI et al. (2017) realizaram uma metanálise para avaliar 

como deve ser realizada a fixação do transplante meniscal. Foram incluídos 

38 estudos (1637 transplantes meniscais) com seguimento médio de 60 

meses. Não houve diferença estatística entre os transplantes com fixação 
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apenas com sutura e os transplantes com fixação óssea em relação a taxa de 

lesão do aloenxerto meniscal (13,4% vs. 14,9%), taxas de falha (17,6% vs. 

18,8%), escores Lysholm (de 52,3 para 82,4 vs. de 60,7 para 82,9), escores 

de dor (de 65 pontos para 18 pontos vs. de 63 pontos para 13 pontos) e 

porcentagem de extrusão meniscal (40,2% vs. 43,1%). Concluíram que o 

estudo demonstrou melhoras clínicas significativas após transplante 

meniscal com baixas taxas de lesão do aloenxerto e falha, e que os estudos 

analisados não demonstram diferença entre as técnicas de fixação do 

transplante meniscal. 

           

            

 KIM et al. (2017) avaliaram os resultados clínicos e taxas de 

sobrevivência em longo prazo do transplante meniscal com fixação óssea. 

Foram incluídos 49 transplantes de menisco com seguimento médio pós-

operatório de 11,5 anos. A média de pontuação do escore Lysholm aumentou 

significativamente, de 73,2 ± 10,6 no pré-operatório para 89,4 ±13,2 no 

seguimento final. Apenas duas falhas foram observadas, com seis meses e 

com 11,3 anos de pós-operatório. A taxa de sobrevivência do transplante 

meniscal com dez anos de seguimento foi de 98,0% e com 15 anos de 

seguimento foi de 93,3%. Assim concluíram que o transplante meniscal com 

fixação óssea demonstrou altas taxas de sobrevivência clínica em longo 

prazo. 

 

 

 LEE et al. (2017) investigaram os resultados clínicos de 222 

transplantes meniscais de acordo com o grau de lesão articular. Os pacientes 

foram divididos de acordo com o grau e localização das lesões condrais em: 
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baixo grau (grau ICRS ≤2) no fêmur e na tíbia (indicação ideal); alto grau 

(grau ICRS 3 ou 4) apenas no fêmur ou na tíbia (indicação relativa); e alto 

grau no fêmur e na tíbia (indicação de salvamento). Observaram que a 

pontuação do escore Lysholm melhorou significativamente de 63,1 para 85,7 

no grupo indicação ideal, para 84,7 no grupo indicação relativa e para 84,7 

no grupo indicação de salvamento, sem diferença entre os grupos. Porém, a 

taxa de sobrevivência do aloenxerto meniscal acumulada estimada foi 

significativamente menor no grupo indicação de salvamento (62,2%) do que 

no grupo indicação ideal (93,8%) e no grupo indicação relativa (90,9%). 

Concluíram que o transplante meniscal é um tratamento efetivo para alívio 

sintomático, mesmo em joelhos com lesões condrais avançadas bipolares, 

mas com menor sobrevivência do aloenxerto. Afirmaram ainda que o 

transplante meniscal deva ser considerado antes da progressão de lesões 

condrais unipolares para lesões bipolares, para melhor sobrevivência do 

aloenxerto, devendo o transplante meniscal ser realizado cautelosamente em 

joelhos com osteoartrose. 

 

 

 BIN et al. (2018) conduziram uma metanálise para comparar os 

transplantes meniscais laterais e meniscais, em médio e longo prazo, quanto 

às taxas de sobrevivência do transplante e resultados clínicos. Não houve 

diferença entre as taxas de sobrevivência em médio prazo (5-10 anos) entre 

o transplante medial e o lateral (85,8% vs. 89.2%) e em longo prazo (>10 

anos) (52.6% vs. 56.6%). Porém, pacientes submetidos ao transplante 

meniscal lateral apresentaram melhores resultados clínicos, com maior 

diminuição da dor e melhora funcional do que os transplantes mediais. 
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 KIM et al. (2018) avaliaram em 214 transplantes meniscais laterais a 

posição dos cornos do aloenxerto meniscal. Dentre os 214 casos, 54 foram 

classificados como posição não-anatômica, com discrepância maior do que 

5 mm ou 10% de discrepância entre o posicionamento pré- e pós-operatório. 

Observaram que a taxa de falha do grupo não-anatômico foi de 11,1% e do 

grupo anatômico de 3,1%. Concluíram que a discrepância na posição dos 

cornos dos aloenxertos meniscais foi associada com risco aumentado de 

falha precoce do aloenxerto.  

 

 

 KOH et al. (2018) compararam transplante meniscal lateral com 

técnica de fixação óssea (37 pacientes – grupo A) e técnica de fixação apenas 

com sutura (45 pacientes – grupo B) com seguimento médio de 35,8 meses. 

Encontraram significativa melhora nos escores de dor (1,4 grupo A vs. 1,2 

grupo B), IKDC subjetivo (72,9 grupo A vs. 74,2 grupo B), Tegner (4,0 

grupo A e 4,1 grupo B)  e Lysholm (75,5 grupo A vs. 76,2 grupo B) no pós-

operatório, sem diferença estatística entre as técnicas. Na Ressonância 

Magnética, a extrusão meniscal no grupo A foi de 3,1 mm (27,0%) e de 2,9 

mm (26,1%) no grupo B, sem diferença estatística entre as técnicas. 

Concluíram que as técnicas de fixação do transplante meniscal lateral com 

bloco ósseo e apenas com sutura apresentaram resultados comparáveis 

clínicos e radiológicos em curto prazo. 

 

 

 LEE et al. (2018) realizaram revisão sistemática e metanálise para 

avaliar se há diferença nos resultados clínicos entre transplante meniscal 
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isolado e transplante meniscal combinado com outros procedimentos. Em 24 

estudos, não notaram diferença significativa nos escores Lysholm, Tegner, 

IKDC subjetivo e escala visual de dor entre os transplantes isolados e 

combinados. Esses autores concluíram não haver diferença significativa nos 

resultados pós-operatórios em termos de transplante meniscal isolado ou 

combinado com outros procedimentos. 

 

 

 MASFERRER-PINO et al. (2018) conduziram estudo prospectivo 

com 29 transplantes laterais consecutivos para comparar as técnicas de 

fixação do aloenxerto meniscal com bloco ósseo (grupo A – 15 casos) e 

apenas com sutura combinada com capsulodese lateral (grupo B – 14 casos), 

passando dois pontos adicionais na cápsula lateral através de túneis tibiais e 

amarrando entre si na tíbia proximal. Com seguimento médio de 18 meses, 

e considerando os primeiros quatro casos do grupo B como curva de 

aprendizado da nova técnica, observaram significativamente mais extrusão 

meniscal maior do que 3 mm no grupo A, com oito casos (53,3%) do que no 

grupo B, com apenas um caso (7,1%). Os resultados funcionais em relação 

aos escores Lysholm, Tegner, KOOS melhoraram significativamente após 

os transplantes, sem diferença entre as técnicas. Concluíram que a técnica de 

transplante meniscal lateral apenas com sutura combinada com capsulodese 

lateral, se os quatro primeiros casos não fossem incluídos nos resultados 

(considerados curva de aprendizado), teria apresentado melhores resultados 

em relação ao grau de extrusão meniscal no pós-operatório em comparação 

com a técnica com bloco ósseo. Além disso, asseguraram que os resultados 

funcionais foram similares entre os grupos. 
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 GRASSI et al. (2019) realizaram revisão sistemática e metanálise para 

avaliar o retorno ao esporte após transplante meniscal. Nos nove estudos 

incluídos, 77% dos atletas foram capazes de retornar à atividade esportiva, 

sendo que dois terços conseguiram retornar ao nível de atividade pré-lesão. 

Observaram ainda que 13% dos pacientes foram submetidos a re-operação 

relacionada ao aloenxerto meniscal, e 1,2% dos pacientes foram submetidos 

à conversão para prótese parcial ou total do joelho. Concluíram que é 

possível a prática esportiva após transplante meniscal, especialmente 

esportes de baixo impacto.  

 

 

 LIU et al. (2019) realizaram estudo prospectivo com 98 pacientes para 

(1) estabelecer a diferença mínima clinicamente importante (DMCI) e o 

estado sintomático aceitável do paciente (ESAP) em relação aos escores 

funcionais e (2) avaliar variáveis pré-operatórias e intra-operatórias 

correlacionadas com esses valores de corte. Observaram que os valores de 

DMCI e ESAP para o escore Lysholm foram de 12,3 e 66,5, para o escore 

IKDC foram de 9,9 e 36,0, para o escore KOOS Dor foi de 9,9 e não 

disponível, para o escore KOOS Sintomas foram de 9,3 e 73,0, para o escore 

KOOS Atividade de Vida Diária foi de 9,5 e não disponível, para o escore 

KOOS Esporte foi de 1,3 e não disponível e para o escore KOOS Qualidade 

de Vida foram de 14,6 e 53,0. Esses autores, além de estabelecerem o DMCI 

e ESAP para escores funcionais após transplante meniscal, observaram que 

IMC aumentado e pacientes com processos trabalhistas foram associados à 

falha em atingir valores clínicos significantes.  
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 NOVARETTI et al. (2019) realizaram uma revisão sistemática para 

avaliar as taxas de sobrevivência em longo prazo e resultados funcionais de 

transplante meniscal em pacientes com no mínimo dez anos de seguimento 

pós-operatório. Onze estudos foram incluídos, totalizando 658 pacientes e 

688 transplantes meniscais. A taxa média de sobrevivência do transplante 

meniscal foi de 73,5% com 10 anos e de 60,3% com 15 anos de pós-

operatório. Dois estudos com seguimentos de 19 anos e 24 anos de pós-

operatório reportaram taxas de sobrevivência de 50% e 15,1%, 

respectivamente. Encontraram que a pontuação do escore Lysholm pré- e 

pós-operatório variou de 36 a 60,5 e de 61 a 75, respectivamente , enquanto 

a pontuação do escore Tegner pré- e pós-operatório variou de 1 a 3 e de 2,5 

a 4,6, respectivamente. Concluíram que o transplante meniscal apresenta 

boas taxas de sobrevivência em longo prazo, com 73,5% e 60,3% dos 

aloenxertos permanecendo funcionais após 10 e 15 anos, respectivamente. 

Além do mais, os resultados funcionais com dez anos de seguimento pós-

operatório foram razoáveis e melhores quando comparados às pontuações 

dos escores pré-operatórios.



 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MÉTODO



 
 

Método 

 
 
 

33 

4. MÉTODO 

 

 4.1. Desenho do Estudo 

 

 

 Trata-se de um estudo primário, intervencional, pesquisa experimental 

in vitro, analítico e autocontrolado. 

 Este estudo foi realizado no Programa de Pós-graduação em Cirurgia 

Translacional da Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São 

Paulo em parceria com a Universidade de Pittsburgh, EUA, por meio de 

estágio de doutorado (com bolsa do Programa de Doutorado Sanduíche no 

Exterior (PDSE) da CAPES – 88881.135480/2016-01) entre o período de 

abril de 2017 e abril de 2018. Os experimentos foram realizados no 

Laboratório de Robótica Ortopédica (Orthopaedic Robotics Laboratory – 

ORL) da Universidade de Pittsburgh, Pittsburgh, EUA. O estudo seguiu os 

preceitos ético-legais da instituição, sendo autorizado pelo comitê 

responsável local antes do início dos experimentos (Committee for Oversight 

of Research and Clinical Training Involving Decedents – CORID No 501) 

(Apêndice 1) e aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP sob número 

CAAE: 97348918.2.0000.5505 (Apêndice 2). 
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 4.2. Amostra 

 

 Foram utilizados dez joelhos de cadáveres congelados a fresco. Os 

joelhos foram adquiridos do banco de tecidos Research for Life, acreditado 

pela Associação Americana de Bancos de Tecidos. 

 

 

 4.3. Critérios de inclusão 

 

• Doador com mais de 18 anos de idade 

• Sem história de cirurgia prévia no joelho; 

• Sem história de doença reumatológica. 

 

 

 4.4. Critérios de não-inclusão 

 

• Deformidades ósseas 

• Osteoartrose maior do que grau 2 pela classificação de Kellgren-

Lawrence (KELLGREN & LAWRENCE, 1957)  

• Lesões ligamentares 

• Lesões meniscais  

• Lesões condrais maiores do que grau 2 pela classificação da ICRS 

(BRITTBERG & WINALSKI, 2003). 
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 4.5. Exames Complementares 

 

 

 Todos os joelhos foram submetidos a radiografias anteroposterior e 

lateral do joelho, em extensão completa, para avaliação de deformidade 

ósseas, grau de osteoartrose e para mensuração, de acordo com o método de 

POLLARD et al. (1995) das dimensões do aloenxerto meniscal, para que 

então fosse solicitado um aloenxerto de tamanho adequado para cada joelho. 

 Além disso, todos os joelhos foram submetidos à artroscopia 

diagnóstica antes do início dos testes para investigar a presença de lesões 

ligamentares, meniscais e condrais. 

 

   

 4.6. Técnica de preparo e posicionamento dos joelhos no sistema 

de testes robóticos 

 

 

 Os joelhos foram armazenados em freezer a -20o Celsius e 

descongelados em temperatura ambiente 24 horas antes do início dos testes 

(Woo et al., 1986). O fêmur e a tíbia eram cortados a 20 cm da linha articular 

e a fíbula era fixada à tíbia utilizando um parafuso bicortical para manter sua 

posição anatômica. O fêmur e a tíbia eram envasados em um composto epóxi 

(Bondo; 3M) e fixados em braçadeiras de alumínio feitas sob medida. 

 Cada joelho a ser testado era montado em um sistema de testes 

robóticos (modelo MJT FRS2010, Chino, Japão) que consiste em um 
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manipulador de seis graus de liberdade (Figura 1). A braçadeira do fêmur era 

fixada rigidamente à placa inferior do sistema de testes robóticos e a 

braçadeira da tíbia era fixada na placa da extremidade superior do 

manipulador robótico através de um sensor universal de força/momento 

(UFS – Universal Force/Moment Sensor; ATI Delta IP60 modelo SI-660-

60, Apex, EUA), que é utilizado para fornecer feedback ao controlador 

(Figura 2). O sistema é controlado pelo programa LabVIEW (Technology 

Services Inc., Chino, Japão), projetado para testes biomecânicos de joelho, e 

operado em controle de impedância de velocidade híbrida. A repetibilidade 

da posição e orientação do sistema de testes robóticos é menor do que 

0,015mm e 0,01º, respectivamente (BELL et al., 2015). A incerteza de 

medição (precisão) do UFS é de aproximadamente 1% da escala total (BELL 

et al., 2015). A cinemática foi definida com base no sistema de coordenadas 

de GROOD & SUNTAY (1983). Em resumo, uma linha através dos sítios 

de inserção femoral do ligamento colateral lateral (LCL) e do ligamento 

colateral medial (LCM) define o eixo de rotação flexo-extensão e o eixo de 

translação médio-lateral. O longo eixo da tíbia define o eixo de rotação 

interno-externo e o eixo de translação proximal-distal. O produto cruzado 

dos dois primeiros eixos cria o terceiro eixo de rotação varo-valgo e o eixo 

de translação anterior-posterior. O joelho intacto era fletido de extensão total 

a 90º de flexão do joelho para determinar o trajeto de seis graus de liberdade 

da flexão-extensão passiva. As posições que satisfaziam a condição de força 

zero e momento zero em toda a amplitude de movimento eram determinadas 

como o caminho da flexão-extensão passiva. 
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Figura 1: Sistema de testes robóticos modelo MJT FRS2010. 

 

 

Figura 2: Joelho preparado e posicionado no sistema de testes robóticos. 
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Neste sistema de testes robóticos, o joelho de cadáver é posicionado invertido, com a tíbia 

fixada à braçadeira superior e o fêmur à braçadeira inferior. Isto porque é o braço robótico 

superior que aplica as forças no espécime com seis graus de liberdade, e assim como 

ocorre in vivo, as forças são aplicadas na tíbia, que se movimenta em relação ao fêmur. 

 

  

 4.6. Protocolo de Teste e Sequência dos Procedimentos Cirúrgicos 

 

 

 Três condições de carga eram aplicadas ao joelho intacto, enquanto o 

joelho era continuamente flexionado de extensão total a 90º de flexão, e a 

cinemática resultante era registrada. As três condições de carga eram (1) 134 

N de carga tibial anterior combinada com 200 N de compressão axial, (2) 5 

Nm de torque tibial interno combinado com 5 Nm de torque em valgo e (3) 

5 Nm de torque tibial externo combinado com 5 Nm de torque em valgo. As 

magnitudes das condições aplicadas foram escolhidas com base em estudos 

preliminares para obter as maiores mudanças cinemáticas e de forças. Após 

a aplicação das cargas no joelho intacto, uma meniscectomia total lateral era 

realizada artroscopicamente. Uma incisão parapatelar lateral de 2 cm e uma 

artrotomia eram realizadas para remover completamente o menisco lateral. 

A cápsula articular e a incisão na pele eram então fechadas de maneira 

padrão, com fio de sutura inabsorvível nº 2-0. Em seguida, operando em 

modo de controle de posição, o sistema de testes robóticos reproduzia a 

cinemática registrada anteriormente do joelho intacto sob as três cargas 

externas, enquanto o UFS media as novas forças e momentos. Pelo princípio 

da superposição (FUJIE et al., 1995; FUJIE, SEKITO, ORITA, 2004; 

LIVESAY et al., 1995), a mudança na força medida antes e depois da 
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meniscectomia total lateral representa a força resultante no menisco lateral 

intacto. Essa é a força que o menisco carrega em resposta a uma determinada 

carga aplicada ao joelho (ALLEN et al., 2000). A seguir, as três condições 

externas de carga eram aplicadas ao joelho após a meniscectomia total lateral 

pelo sistema de testes robóticos para determinar a cinemática do joelho 

meniscectomizado. 

 O transplante meniscal lateral com bloco ósseo era então realizado 

(veja abaixo). As três condições externas de carga eram aplicadas ao joelho 

pelo sistema de testes robóticos para determinar a cinemática do joelho com 

a técnica de fixação do transplante meniscal lateral com bloco ósseo. A 

seguir, as raízes meniscais (conexões ao bloco ósseo) eram excisadas e o 

transplante meniscal lateral apenas com sutura era realizado, para fixação 

dos cornos anterior e posterior do aloenxerto meniscal (veja abaixo). As três 

condições externas de carga eram aplicadas ao joelho, pelo sistema de testes 

robóticos, para determinar a cinemática do joelho com a técnica de fixação 

do transplante meniscal lateral apenas com sutura. Após a aquisição dos 

dados cinemáticos para a última condição experimental do joelho, o 

aloenxerto meniscal era removido. A cinemática do joelho com as técnicas 

de fixação do transplante meniscal lateral com bloco ósseo e apenas com 

sutura era repetida e as forças e momentos eram registrados. A mudança na 

força medida antes e após os transplantes de menisco representa a força 

resultante no aloenxerto meniscal para as condições experimentais do joelho 

de transplante meniscal lateral com bloco ósseo e de transplante meniscal 

lateral apenas com sutura. As forças resultantes no aloenxerto meniscal são 

as forças que os aloenxertos meniscais carregam em resposta a uma 

determinada carga aplicada ao joelho. Em seguida, todo o tecido mole era 

removido, exceto o LCA. A cinemática das condições experimentais do 
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joelho intacto, meniscectomia total lateral, transplante meniscal lateral com 

bloco ósseo e transplante meniscal lateral apenas com sutura era repetida, e 

as forças e momentos eram registrados. Por último, o LCA era excisado 

completamente de sua origem e inserção com lâmina de bisturi nº 21 e a 

cinemática das condições experimentais do joelho intacto, meniscectomia 

total lateral, transplante meniscal lateral com bloco ósseo e transplante 

meniscal lateral apenas com sutura era novamente repetida, e as novas forças 

e momentos eram registrados. A mudança na força medida antes e depois da 

excisão do LCA representa a força in-situ no LCA em cada condição 

experimental do joelho (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Protocolo de Teste e Dados Coletadosa 

Condição Experimental 

do Joelho / Procedimento 

Condições de Carga / 

Repetições 

 

Dados Coletados 

 

Intacto 134 N CTA + 200 N CA 
(I); 5 Nm TTI + 5 Nm TV 
(II); 5 Nm TTE + 5 Nm 

TV (III) 

Cinemática – joelho 
intacto (1) 

Remoção do menisco 

lateral 

Repetição 1 Força resultante no 
menisco lateral – joelho 

intacto 
 I, II e III Cinemática – 

meniscectomia total lateral 
(2) 

 
Transplante meniscal 

lateral com bloco ósseo 
I, II e III Cinemática – transplante 

meniscal lateral com bloco 
ósseo (3) 

Transplante meniscal 
lateral apenas com sutura 

I, II e III Cinemática – transplante 
meniscal lateral apenas 

com sutura (3) 
Remoção do aloenxerto 

meniscal 
Repetição 3 Força resultante no 

aloenxerto meniscal – 
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transplante meniscal lateral 
com bloco ósseo 

 Repetição 4 Força resultante no 
aloenxerto meniscal – 

transplante meniscal lateral 
apenas com sutura 

Remoção das partes moles 
exceto LCA 

Repetição 1 Força inicial – joelho 
intacto  (a) 

 Repetição 2 Força inicial – 
meniscectomia total lateral 

(b) 
 Repetição 3 Força inicial – transplante 

meniscal lateral com bloco 
ósseo (c) 

 Repetição 4 Força inicial – transplante 
meniscal lateral apenas 

com sutura (d) 
Remoção do LCA Repetição 1 Força in-situ no LCA – 

joelho intacto 
 Repetição 2 Força in-situ no LCA – 

meniscectomia total lateral 
 Repetição 3 Força in-situ no LCA – 

transplante meniscal lateral 
com bloco ósseo 

 Repetição 4 Força in-situ no LCA – 
transplante meniscal lateral 

apenas com sutura 

aLCA, ligamento cruzado anterior; CTA, carga tibial anterior; CA, 

compressão axial; TTI, torque tibial interno; TTE, torque tibial externo; TV, 

torque em valgo 

 

 

 4.8. Seleção e Preparação dos Aloenxertos Meniscais 

 

 Foram utilizados neste estudo aloenxertos meniscais laterais 

congelados a fresco (JRF Ortho, Centennial, EUA). Radiografias 

anteroposterior (AP) e lateral, em extensão total, foram obtidas de todos os 
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espécimes para o dimensionamento do aloenxerto e uma diferença inferior a 

10% entre as medidas foi aceita (DIENST et al., 2007). Os meniscos laterais 

foram medidos conforme descrito por POLLARD et al. (1995). Usando uma 

radiografia AP, a largura do menisco era calculada como a distância do pico 

da eminência tibial lateral até a periferia do compartimento tibial lateral. O 

comprimento do menisco era calculado como 70% do comprimento sagital 

medido do planalto tibial nas radiografias laterais. Os aloenxertos eram 

descongelados em solução salina à temperatura ambiente. Excessos de osso 

e tecido mole eram excisados da porção óssea do aloenxerto. O bloco ósseo 

era então medido com um dispositivo de medição feito especificamente para 

medir tanto o comprimento quanto a largura da porção do bloco ósseo do 

aloenxerto meniscal, para um ajuste adequado na calha tibial (Figura 3). 

Além disso, uma sutura com fio nº 5 Ti-Cronâ (Covidien, Dublin, Irlanda) 

era colocada através de cada corno do aloenxerto meniscal, pela técnica de 

Bunnell modificada, para posterior fixação do aloenxerto quando a técnica 

apenas com sutura era realizada (Figura 4). 

 

Figura 3: Mensuração do bloco ósseo do aloenxerto meniscal. 
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Figura 4: Aloenxerto meniscal preparado para transplante. 

Aloenxerto meniscal preparado para transplante após colocação de suturas nº 5 através 

de cada corno do aloenxerto, com técnica de Bunnell modificada, para posterior fixação 

do aloenxerto. 

 

 4.9. Transplante Meniscal Lateral com Bloco Ósseo 

 

 

 Para a realização do transplante meniscal lateral com bloco ósseo, a 

artrotomia anterolateral era reaberta. Um fio-guia era inserido cerca de 8 mm 

abaixo da superfície articular do planalto tibial lateral, em direção às 

inserções das raízes anterior e posterior do menisco lateral (Figura 5A). 

Imagens fluoroscópicas eram usadas para guiar e confirmar a posição 

adequada do fio-guia nos planos coronal e sagital. Uma broca com diâmetro 

1 mm menor que a largura do bloco ósseo do aloenxerto era perfurada sobre 
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o fio-guia para criar uma calha tibial, para que o bloco ósseo do aloenxerto 

meniscal fosse encaixado posteriormente, com o cuidado de não penetrar a 

parede cortical tibial posterior (Figura 5B). Em seguida, um osteótomo de 

igual tamanho de largura do bloco ósseo era usado para completar a calha 

tibial (Figura 5C). Um dilatador raspador também era usado para alcançar a 

dimensão desejada e suavizar a calha tibial. A calha tibial era mensurada 

para confirmar que o tamanho da mesma era igual ao tamanho do bloco ósseo 

do aloenxerto meniscal (Figura 5D). O aloenxerto era então inserido com o 

bloco ósseo sendo encaixado dentro da calha tibial, para uma fixação por 

pressão (Figuras 5E e 5F). 

A)  
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Proximal

Distal
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B)  

C)  
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D)  

 

E)  
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F)  

Figura 5: Transplante meniscal com bloco ósseo.  

(A) colocação do fio-guia para confecção da calha tibial para o bloco ósseo do aloenxerto 

meniscal; (B) Perfuração da calha tibial; (C) Finalização da calha tibial com osteótomos 

apropriados; (D) Mensuração da calha tibial; (E) Calha tibial preparada; (F) Inserção do 

aloenxerto meniscal com o bloco ósseo na calha tibial. 

 

 

 Um torque em varo era aplicado ao joelho a 30º de flexão para redução 

do aloenxerto. Uma incisão longitudinal lateral era realizada imediatamente 

posterior ao ligamento colateral lateral e centralizada sobre a linha articular, 

para a passagem de suturas meniscais pela técnica inside-out, de dentro para 

fora do joelho. O intervalo entre a banda iliotibial e o tendão do bíceps 

femoral era dissecado e o músculo gastrocnêmio lateral era dissecado da 

cápsula articular, para acesso à cápsula e retirada das agulhas das suturas 

colocadas através do aloenxerto meniscal. Para completar a fixação do 

aloenxerto, suturas verticais (nº 2-0 Ti-Cronâ; Covidien, Dublin, Irlanda) 
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Proximal
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eram inseridas artroscopicamente com cânulas específicas para cada zona 

meniscal (Linvatec, Largo, EUA) (Figuras 6A e 6B). As suturas eram 

distribuídas ao longo do aloenxerto meniscal com 5 mm de distância entre 

elas e alternando entre a superfície superior e inferior do aloenxerto, no 

sentido de posterior para anterior. Após a passagem de todas as suturas, as 

mesmas eram amarradas, de posterior para anterior, com 45º de flexão do 

joelho. A cápsula e as incisões da pele eram então fechadas de modo padrão. 
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B)  

Figura 6: Suturas artroscópicas para fixação do aloenxerto meniscal. 

Suturas verticais por técnica artroscópica inside-out de sutura meniscal com cânulas 

específicas para cada zona meniscal, alternando entre (A) superfície superior e (B) 

superfície inferior do aloenxerto meniscal. 

 

  

 4.10. Transplante Meniscal Lateral Apenas com Sutura 

 

 

 Após o teste da técnica de transplante meniscal lateral com bloco 

ósseo, era realizada a técnica de transplante meniscal lateral apenas com 

sutura. A artrotomia anterolateral era novamente reaberta. Uma lâmina 

artroscópica era utilizada para excisar, do aloenxerto meniscal, as inserções 

da parte meniscal com o bloco ósseo (Figura 7A). Usando um guia tibial 

artroscópico de LCA (Smith & Nephew, Andover, EUA), dois fios-guia de 

2,4 mm eram colocados na inserção das raízes anterior e posterior do 
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menisco lateral. Uma broca de 5 mm era perfurada sobre os fios-guia para 

criar túneis tibiais para fixação das raízes do aloenxerto meniscal. As suturas 

inicialmente colocadas nas raízes anterior e posterior do aloenxerto eram 

passadas através dos túneis tibiais anterior e posterior, utilizando um 

passador de sutura Hewson (Figura 7B). As suturas das raízes eram então 

amarradas umas às outras com 45º de flexão do joelho. A cápsula e as 

incisões da pele eram novamente fechadas de modo padrão. 

 

A)  



 
 

Método 

 
 
 

51 

B)  

Figura 7: Transplante meniscal lateral apenas com sutura.  

Fonte: o autor 
(A) *Conexões dos cornos anterior e posterior do aloenxerto meniscal eram excisadas do 

bloco ósseo com lâmina artroscópica; (B) Túneis separados eram criados nas inserções 

das raízes meniscais anterior e posterior, e as suturas previamente colocadas nos cornos 

do aloenxerto eram passadas pelos túneis e amarradas entre si com 45º de flexão do 

joelho.  
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4.11. Análise Estatística 

 

 

 O cálculo amostral para este estudo foi realizado considerando-se 

como uma diferença significativa na translação anterior da tíbia de 10.1 ± 

0.2 mm, de acordo com estudo prévio que investigou a cinemática do joelho 

após transplante de menisco medial (SPANG et al., 2010). Com base nos 

parâmetros do estudo acima mencionado, foi realizada uma análise do poder 

da amostra para um poder de 80% e 95% de confiança, que mostrou serem 

necessários dez joelhos de cadáveres. 

 A distribuição dos dados foi analisada pelo teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk. Uma análise de variância de medidas repetidas (ANOVA) 

com correção post-hoc de Bonferroni foi utilizada para analisar as variações 

na cinemática e forças com 0º, 30º, 60º e 90º de flexão do joelho. O teste de 

Wilcoxon foi utilizado para dados não distribuídos normalmente. Variáveis 

contínuas são dadas como média ± desvio padrão. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o programa SAS 9.4 (SAS, Cary, NC, 

EUA). A significância foi estabelecida em p <0,05.  

 Uma análise de potência post-hoc utilizando o programa G* Power 

3.1.9.2 (Franz Paul, Kiel, Alemanha) foi realizada para determinar o poder 

do presente estudo. Com base nos valores médios e desvios-padrão da 

translação medial da tíbia em resposta às cargas anteriores, foram calculados 

tamanhos de efeito variando de 0,93 a 2,47. Com estes tamanhos de efeito e 

um nível de significância de 0,05, o poder deste estudo variou de 0,86 a 1,0. 
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5. RESULTADOS 

 

 

 Foram incluídos para a análise final deste estudo dez joelhos de 

cadáveres. Seis joelhos não foram incluídos por: insuficiência do LCA 

(N=2), insuficiência do LCA e osteoartrose compartimento lateral > grau 2 

(N=1), osteoartrose compartimento medial  > grau 2 (N=1), osteoartrose 

compartimento lateral  > grau 2 (N=1) e lesão da raiz posterior do menisco 

lateral e insuficiência do LCA (N=1). A Tabela 2 apresenta os dados 

antropométricos e demográficos dos doadores dos joelhos incluídos neste 

estudo.  

 

 

Tabela 2. Dados demográficos e antropométricos dos doadores. 

Dados demográficos e antropométricos Resultados 

Média Idade [anos] (média/desvio-padrão) 75,0/15,0 

Média Massa [kg] 57,6/14,8 

Média Altura [metros] 1,74/0,1 

Média Índice de Massa corpórea [kg/m2] 19,3/5,5 

Sexo (M/F) 3/7 

M= masculino; F= feminino. 
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 5.1. Translação Medial-Lateral da Tíbia 

 

 

 Em resposta à carga tibial anterior combinada à compressão axial, a 

meniscectomia total lateral aumentou significativamente a translação medial 

da tíbia em 175,0%, 150,0%, 178,5% e 200% em relação ao joelho intacto, 

a 0º, 30º, 60º e 90º de joelho flexão, respectivamente (p <0,05) (Figura 8A). 

A técnica de transplante meniscal lateral com bloco ósseo diminuiu a 

translação medial da tíbia após meniscectomia total lateral em 54,2%, 48,0% 

e 50,0%, a 30º, 60º e 90º de flexão do joelho, respectivamente (p <0,05) 

(Figura 8A). Da mesma forma, a técnica de transplante meniscal lateral 

apenas com sutura diminuiu a translação medial da tíbia observada após 

meniscectomia total lateral, com uma diferença de 50,0%, 40,0% e 34,6%, a 

30º, 60º e 90º de flexão do joelho, respectivamente (p <0,05) (Figura 8A). 

 Em resposta às condições de carga rotatória –torques interno e valgo 

da tíbia e torques externo e valgo da tíbia– a meniscectomia total lateral 

levou a um aumento significativo na translação medial da tíbia em todos os 

ângulos de flexão do joelho testados (p <0,05) (Figuras 8B e 8C). No entanto, 

nenhuma diferença significativa na translação medial-lateral da tíbia foi 

observada após nenhuma das técnicas de transplante meniscal lateral em 

todos os ângulos de flexão do joelho testados em resposta às condições de 

carga com torques tibiais interno e externo (p >0,05) (Figuras 8B e 8C). 

 Nenhuma diferença entre as técnicas de transplante meniscal lateral 

foi observada em resposta a qualquer das cargas combinadas, em todos os 

ângulos de flexão do joelho testados (p >0,05). (Figuras 8A-C). 
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Figura 8: Translação medial da tíbia (média ± desvio padrão) a 0º, 30º, 

60º e 90º graus de flexão do joelho em resposta a (A) 134 N de carga 

tibial anterior + 200 N de compressão axial, (B) 5 Nm de torque tibial 

interno + 5 Nm de torque em valgo e (C) 5 Nm de torque tibial externo 

+ 5 Nm de torque em valgo. *p <0.05.  

 

 

 5.2. Rotação Interna-Externa da Tíbia 

 

 

 Em resposta à carga tibial anterior combinada à compressão axial, a 

meniscectomia total lateral aumentou a rotação interna da tíbia em 0,8º, 0,2º, 

1,2º e 1,9º em relação ao joelho intacto, mas as diferenças não foram 

estatisticamente significantes (p >0,05). Além disso, não foram observadas 

diferenças significativas na rotação interna-externa da tíbia entre a condição 

experimental do joelho intacto e as condições experimentais dos joelhos com 
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as técnicas de transplante meniscal lateral em todos os ângulos de flexão do 

joelho testados (p >0,05). 

 Em resposta aos torques interno e valgo tibiais combinados, a 

meniscectomia total lateral levou a um aumento significativo na rotação 

interna da tíbia em 9,5% do joelho intacto a 90º de flexão do joelho (p <0,05) 

(Figura 9A). Ambas as técnicas de transplante meniscal lateral reduziram a 

rotação interna da tíbia para a do joelho intacto a 90º de flexão do joelho (p 

>0,05) (Figura 9A). 

 Em resposta aos torques externo e valgo tibiais combinados, a 

meniscectomia total lateral aumentou significativamente a rotação externa 

da tíbia em 48,9%, 28,0%, 27,8% e 23,2% do joelho intacto a 0º, 30º, 60º e 

90º de flexão do joelho, respectivamente ( p <0,05) (Figura 9B). No entanto, 

nenhuma das técnicas de transplante meniscal lateral diminuiu a rotação 

interna-externa da tíbia para a do joelho intacto (p <0,05) (Figura 9B). 

Nenhuma diferença foi observada entre as técnicas de transplante meniscal 

lateral em resposta a qualquer das cargas combinadas, em todos os ângulos 

de flexão do joelho testados (p >0,05). 
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Figura 9: Rotação da tíbia (média ± desvio padrão) a 0º, 30º, 60º e 90º 

graus de flexão do joelho em resposta a (A) 5 Nm de torque tibial interno 

+ 5 Nm de torque em valgo e (B) 5 Nm de torque tibial externo + 5 Nm 

de torque em valgo. *p <0.05.  
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  5.3. Forças Resultantes no Menisco Lateral e no Aloenxerto 

Meniscal 

 

  

 Em resposta a uma carga tibial anterior combinada à compressão 

axial, as forças no aloenxerto meniscal após a técnica de transplante meniscal 

lateral com bloco ósseo foram 63,2% (p <0,05), 56,3% (p >0,05), 47,5% (p 

<0,05). ) e 44,6% (p <0,05) das forças no menisco lateral intacto a 0º, 30º, 

60º e 90º de flexão do joelho, respectivamente (Figura 10A). Da mesma 

forma, as forças no aloenxerto meniscal após a técnica de transplante 

meniscal lateral apenas com sutura foram 39,1% (p <0,05), 51,2% (p <0,05), 

40,5% (p <0,05) e 34,1% (p <0,05) das forças no menisco lateral intacto a 

0º, 30º, 60º e 90º de flexão do joelho, respectivamente (Figura 10A). Não 

foram observadas diferenças entre as duas técnicas de transplante meniscal 

lateral em todos os ângulos de flexão do joelho testados (p >0,05). 

 Em resposta aos torques interno e valgo tibiais combinados, as forças 

no aloenxerto meniscal após a técnica de transplante meniscal lateral com 

bloco ósseo foram 66,1% (p >0,05), 55,1% (p <0,05), 57,8% (p <0,05) e 

58,8% (p <0,05) das forças no menisco lateral intacto a 0º, 30º, 60º e 90º de 

flexão do joelho, respectivamente (Figura 10B). Enquanto isso, as forças no 

aloenxerto meniscal após a técnica de transplante meniscal lateral apenas 

com sutura foram de 35,9% (p <0,05), 36,6% (p <0,05), 45,3% (p <0,05) e 

50,1% (p <0,05) das forças no menisco lateral intacto a 0º, 30º, 60º e 90º de 

flexão do joelho, respectivamente. Na extensão total, as forças de aloenxerto 

meniscal após a técnica de transplante meniscal lateral com bloco ósseo 

foram significativamente maiores do que as forças após a técnica de 

transplante meniscal lateral apenas com sutura (p <0,05). No entanto, não 
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foram observadas diferenças entre as técnicas de transplante meniscal lateral 

a 30º, 60º e 90º de flexão do joelho (p >0,05). 

 Em resposta aos torques externo e valgo tibiais combinados, as forças 

no aloenxerto meniscal após a técnica de transplante meniscal lateral com 

bloco ósseo foram de 83,3% (p >0,05), 65,8% (p >0,05), 52,2% (p <0,05) e 

43,6% (p <0,05) das forças no menisco lateral intacto a 0º, 30º, 60º e 90º de 

flexão do joelho, respectivamente (Figura 10C). Enquanto isso, as forças no 

aloenxerto meniscal após a técnica de transplante meniscal lateral apenas 

com sutura foram de 60,7% (p >0,05), 37,1% (p <0,05), 40,9% (p <0,05) e 

27,1% (p <0,05) das forças no menisco lateral intacto a 0º, 30º, 60º e 90º de 

flexão do joelho, respectivamente (Figura 10C). Nenhuma diferença entre as 

duas técnicas de transplante meniscal lateral foi observadas em todos os 

ângulos de flexão do joelho testados (p >0,05). 
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Figura 10: Forças resultantes no menisco lateral e no aloenxerto 

meniscal (média ± desvio padrão) a 0º, 30º, 60º e 90º graus de flexão em 

resposta a (A) 134 N de carga tibial anterior + 200 N de compressão 

axial, (B) 5 Nm de torque tibial interno + 5 Nm de torque em valgo e (C) 

5 Nm de torque tibial externo + 5 Nm de torque em valgo. *p <0.05. 
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  5.4. Força in-situ no LCA 

 

  

 Em resposta a uma carga tibial anterior combinada à compressão 

axial, a meniscectomia total lateral diminuiu significativamente a força in-

situ no LCA em 27,3% e 17,6% do joelho intacto a 30º e 60º de flexão do 

joelho, respectivamente (p <0,05) (Figura 11A). Nenhuma  das técnica de 

transplante meniscal lateral aumentou as forças in-situ no LCA para as forças 

in-situ no LCA no joelho intacto (p >0,05). 

 Em resposta aos torques interno e valgo tibiais combinados, 

diminuições de até 25,8% nas forças in-situ no LCA foram observadas após 

meniscectomia total lateral em comparação ao joelho intacto, porém sem 

diferença estatisticamente significativa em todos os ângulos de flexão do 

joelho (p >0,05). 

 Em resposta aos torques externo e valgo tibiais combinados, a 

meniscectomia total lateral diminuiu significativamente a força in-situ no 

LCA em comparação com o joelho intacto em extensão completa do joelho 

(p <0,05) (Figura 11B). Não foram encontradas diferenças entre o joelho 

intacto e ambas as técnicas de transplante meniscal lateral a 30º, 60º e 90º de 

flexão do joelho (p >0,05). 

 Diferenças de até 25% na força in-situ no LCA entre as técnicas de 

transplante meniscal lateral foram observadas, embora sem diferença 

estatisticamente significativa em resposta a qualquer das cargas combinadas, 

em todos os ângulos de flexão do joelho testados (p >0,05). 
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Figura 11: Força in-situ no LCA (média ± desvio padrão) a 0º, 30º, 60º e 

90º graus de flexão do joelho em resposta a (A) 134 N de carga tibial 

anterior + 200 N de compressão axial e (B) 5 Nm de torque tibial externo 

+ 5 Nm de torque em valgo. *p <0.05. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Um dos principais achados deste estudo foi que, em resposta às cargas 

anteriores, o transplante meniscal lateral foi capaz de atenuar cerca de 

metade do aumento da translação medial observada após a meniscectomia 

total lateral. No entanto, o transplante meniscal lateral não restaurou 

completamente a translação medial-lateral da tíbia para a do joelho intacto, 

e nenhuma melhora na translação medial-lateral, nem na rotação interna-

externa, foi observada quando as cargas rotatórias e valgo combinadas foram 

aplicadas. Embora a diferença entre a translação medial-lateral do joelho 

intacto e após o transplante meniscal lateral tenha sido pequena 

(aproximadamente 2 mm), este resultado pode não apenas ser 

estatisticamente significativo, mas também clinicamente relevante, uma vez 

que é a translação medial-lateral que se relaciona com a extrusão do menisco. 

Este resultado pode explicar, em parte, a alta taxa (50%) de extrusão do 

transplante meniscal observada em Ressonância Magnética pós-operatória, 

mesmo logo após a cirurgia, como mostrou um estudo prévio com quase 

metade dos aloenxertos meniscais com extrusões maiores do que 3 mm na 

Ressonância Magnética, já no segundo de dia pós-operatório (LEE et al., 

2012). 

 As forças resultantes no aloenxerto meniscal foram  aproximadamente 

50-60% das forças no menisco lateral intacto em todas as condições testadas. 

Este resultado pode ressaltar a função relevante de suporte de carga dos 

aloenxertos meniscais em resposta a cargas anteriores, compressivas e 

rotatórias, embora não iguais ao menisco intacto. Estudos anteriores com 

modelos de elementos finitos mostraram que a quantidade de menisco 

ressecado em procedimentos de meniscectomia é proporcional à pressão de 



 
 

Discussão 

 
 
 

68 

contato e inversamente proporcional à área de contato do menisco. A 

remoção de apenas 5-10% do menisco medial pode aumentar as pressões em 

até 141% na região central (ZIELINSKA & DONAHUE, 2006). Outro 

estudo observou que o estresse máximo na cartilagem tibial aumentou 178% 

após meniscectomia parcial de 50% do menisco e 752% após meniscectomia 

total (ATMACA et al., 2013). Portanto, a função de suporte de carga 

observada pelos aloenxertos meniscais de 50-60% em relação ao joelho 

intacto no presente estudo pode ser valiosa para reduzir as pressões de 

contato que estão significativamente aumentadas em pacientes 

meniscectomizados. 

  As consequências cinemáticas da meniscectomia total lateral neste 

estudo reafirmam o efeito desestabilizador da deficiência do menisco lateral. 

Ao longo de uma série de ângulos de flexão, a meniscectomia total lateral 

resultou em aumentos significativos na translação medial e instabilidade 

rotacional do joelho. Esses resultados corroboram os achados de estudos 

anteriores, que mostraram que o menisco lateral serve como restritor 

secundário à translação anterior da tíbia quando submetido a cargas 

rotatórias e valgo combinadas (MUSAHL et al., 2010; PETRIGLIANO et 

al., 2011). Nestes resultados encontra-se a potencial utilidade do transplante 

meniscal lateral como um procedimento capaz de reduzir a instabilidade do 

joelho associada à deficiência meniscal. 

 Em comparação com o transplante meniscal medial, há dados 

limitados para sugerir que esse tipo de transplante pode diminuir a translação 

no plano sagital da tíbia no contexto de uma deficiência do menisco medial. 

Em um estudo prévio, utilizando-se um aparato de testes capaz de aplicar 

cargas anteriores na tíbia de 150 N, avaliou-se a magnitude da translação 

anterior da tíbia em três condições experimentais: joelho intacto, 
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meniscectomia total medial e transplante meniscal medial (SPANG et al., 

2010). Magnitudes significativamente aumentadas da translação anterior da 

tíbia na condição experimental de meniscectomia total medial (média de 10,6 

± 0,2 mm) em relação à condição experimental de joelho intacto (média de 

9,6 ± 0,6 mm) a 30º de flexão do joelho foram observadas (p = 0,01). As 

diferenças entre o joelho intacto (média de 9,6 ± 0,6 mm) e o joelho após 

transplante meniscal medial (média de 10,1 ± 0,2 mm), apesar de representar 

apenas uma redução de 50% na translação anterior da tíbia do aumento 

observado após a meniscectomia total medial, não foram significativamente 

diferentes (p = 0,12). Esses achados formaram a base para a qual se acredita 

que o transplante meniscal medial pode ser capaz de melhorar a estabilidade 

do joelho nos casos de deficiência meniscal medial.  

 Em contraste, três diferentes condições de carga foram aplicadas no 

presente estudo robótico para uma análise mais minuciosa das mudanças na 

cinemática do joelho após meniscectomia total lateral e transplante meniscal 

lateral: (1) cargas tibiais anteriores foram usadas para testar frouxidão 

anterior do joelho, (2) o torque interno tibial e valgo foram combinados para 

simular uma manobra de pivô-shift, e (3) o torque externo tibial e valgo 

foram combinados para avaliar melhor a estabilidade rotatória do joelho.  

Ainda assim, o transplante meniscal lateral, independentemente da técnica 

de fixação, não restaurou completamente a estabilidade do joelho à condição 

experimental do joelho intacto, especialmente em relação à rotação.  

 Este estudo procurou caracterizar os efeitos da meniscectomia e do 

subsequente transplante meniscal lateral sobre a força in-situ no LCA, uma 

vez que estudos anteriores demonstraram uma relação recíproca entre os 

meniscos e o LCA (PAPAGEORGIOU et al., 2001; SEON et al., 2009). 

Porém, na maioria das condições de teste, não foram observadas alterações 
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significativas na força in-situ no LCA após meniscectomia total lateral. Além 

disso, observou-se que a meniscectomia total lateral diminuiu a força in-situ 

no LCA a 30º e 60º de flexão do joelho em resposta à translação anterior 

tibial combinada à compressão axial. Estes resultados mostram que a 

instabilidade do joelho observada após a meniscectomia total lateral não 

sobrecarregou ou comprometeu o LCA em resposta às cargas translacionais 

e rotatórias. Assim, outras estruturas –como as estruturas posterolaterais do 

joelho e o compartimento lateral– podem estar sobrecarregadas nesses 

cenários. As estruturas posterolaterais do joelho, que atuam como restritores 

primários à rotação externa (LAPRADE, TSO, WENTORF, 2004), perdem 

suas conexões com o menisco lateral após uma meniscectomia total lateral. 

Após uma meniscectomia total lateral, as estruturas posterolaterais podem 

estar carregando forças adicionais. In vivo, embora não totalmente 

restabelecidas pelas suturas do aloenxerto meniscal à cápsula, as conexões 

entre o aloenxerto e as estruturas posterolaterais podem cicatrizar e melhorar 

a distribuição de força em comparação com a distribuição de forças 

observada neste estudo. Além disso, foi demonstrado um aumento na pressão 

no compartimento lateral de até 335% após meniscectomia total lateral 

(PALETTA et al., 1997), portanto o compartimento lateral pode estar 

carregando forças adicionais nesses cenários. Enquanto espera-se que um 

LCA insuficiente resulte no aumento de forças no menisco, a relação inversa 

não deve ser esperada. Os resultados do presente estudo são concordantes 

com este achado e são corroborados por um estudo biomecânico prévio, que 

similarmente não observou aumento na força in-situ no LCA em resposta à 

meniscectomia parcial (SHIRAZI & SHIRAZI-ADL, 2009). 

 A incapacidade do transplante meniscal lateral de restaurar 

completamente a estabilidade e as forças do joelho pode indicar o papel 
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único do menisco lateral e os desafios associados à substituição de uma 

estrutura tão vital. Para esse fim, procuramos replicar os métodos de 

transplante meniscal utilizados na prática clínica com o intuito de otimizar a 

correspondência entre o aloenxerto meniscal e as amostras de joelho, 

reconhecendo que, mesmo os erros de tamanho menores que 10%, aceitos 

na prática clínica, podem levar a uma restauração imperfeita da cinemática 

do joelho intacto. Com as técnicas mais populares de transplante meniscal 

lateral, somente as conexões das raízes anteriores e posteriores meniscais são 

restabelecidas com a tíbia (fixadas no bloco ósseo ou apenas com suturas). 

Embora o menisco lateral seja mais móvel e tenha menos conexões com a 

tíbia em comparação com o menisco medial (especialmente na área do 

tendão poplíteo), ele possui ligamentos meniscotibiais (ligamentos 

coronários) conectando o menisco à tíbia e ligamentos meniscofemorais que 

não são reconstruídos durante o transplante meniscal lateral com as técnicas 

atuais (KIMURA et al., 1992). A colocação de múltiplas suturas entre o 

aloenxerto e a cápsula articular pode não recriar perfeitamente as numerosas 

ligações do menisco intacto ao planalto tibial e tecidos moles adjacentes. 

Portanto, este estudo destaca os limites das técnicas atuais do transplante 

meniscal. Estudos futuros devem ser focados em modificações nas técnicas 

do transplante meniscal (por exemplo, adição de pontos de fixação entre 

aloenxerto meniscal e tíbia) para melhor restauração da cinemática e das 

forças em relação ao menisco lateral intacto.  

 Uma limitação do presente estudo é que, inerente aos estudos 

biomecânicos, as avaliações no tempo zero não podem explicar as mudanças 

observadas in vivo no pós-operatório quando os tecidos reparados e/ou 

reconstruídos cicatrizam; com o tempo, o aloenxerto pode estar mais 

firmemente aderido e os benefícios potenciais do transplante de menisco 
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para a cinemática do joelho podem ser melhor apreciados. Outra limitação 

dos estudos com cadáveres é que as cargas aplicadas aos espécimes podem 

não replicar exatamente as forças a que os joelhos são submetidos quando 

realizam atividades diárias, embora três cargas diferentes tenham sido 

escolhidas para serem aplicadas aos espécimes para realizar uma análise 

mais completa. Além disso, a idade dos doadores dos espécimes era maior 

do que a idade da população que geralmente é submetida ao transplante de 

menisco. No entanto, uma avaliação completa de cada espécime antes do 

teste assegurou que não houvesse mudanças degenerativas importantes nos 

espécimes. O principal desafio técnico durante este estudo foi evitar a quebra 

do córtex posterior do planalto tibial ao realizar a calha tibial. No entanto, 

isso foi cuidadosamente evitado e nenhum espécime foi excluído devido a 

essa possível complicação. Outra limitação foi que a amplitude de 

movimento testada foi de apenas 0-90º de flexão do joelho e não a amplitude 

de movimento normal do joelho. Esse limite foi estabelecido durante os pré-

testes, que observaram que, quando as cargas escolhidas eram aplicadas na 

flexão profunda do joelho, as forças e o movimento do joelho poderiam 

prejudicar o sistema de testes robóticos. Testar no mesmo joelho é uma 

limitação do estudo devido à ruptura dos tecidos moles. Além disso, o teste 

na mesma ordem também é uma limitação, uma vez que a técnica de 

transplante meniscal lateral apenas com sutura não pôde ser testada antes da 

técnica de transplante meniscal lateral com bloco ósseo, porque as conexões 

meniscais ao osso teriam que ser excisadas na técnica apenas com sutura. 

 Em suma, trata-se de estudo pioneiro na avaliação da cinemática, das 

forças resultantes no menisco e no aloenxerto meniscal e das forças in-situ 

no LCA após transplante meniscal lateral, sem relato prévio na literatura. 

Dadas as funções importantes de estabilidade e absorção de choque e 
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distribuição de forças do menisco lateral, um melhor entendimento 

biomecânico do transplante meniscal lateral e potenciais benefícios ao 

exercer as funções do menisco lateral citadas acima, apresentados neste 

estudo, podem contribuir para a literatura atual e auxiliar o cirurgião na 

tomada de decisão no tratamento de pacientes meniscectomizados e 

sintomáticos. Além disso, foram investigados os dois principais tipos de 

técnica de fixação do transplante meniscal lateral e comparados entre si, uma 

vez que ainda não há consenso quanto a superioridade de uma técnica em 

relação a outra. Os resultados do presente estudo sugerem que não há 

diferença biomecânica entre as técnicas, que portanto podem ser indicadas 

de acordo com a preferência do cirurgião. Por fim, o sistema de testes 

robóticos utilizado neste estudo, desenvolvido especialmente para estudos 

biomecânicos, apresenta características únicas em relação aos demais 

sistemas de testes biomecânicos utilizados atualmente, como a aplicação 

combinada de cargas compressivas e cargas de translação e rotação 

continuamente durante a flexão do joelho. Tal característica singular permite 

a avaliação da cinemática de forma dinâmica ao invés de estática, como no 

caso de outros sistemas de testes biomecânicos. Assim, o sistema de testes 

robóticos utilizado neste estudo permite uma avaliação biomecânica mais 

próxima das situações as quais os joelhos são submetidos in vivo durante 

atividades diárias de vida.  

 



 
 

   

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

 

1. O transplante meniscal lateral reduz a translação medial da tíbia 

que aumenta após a meniscectomia total lateral, em resposta às cargas 

anteriores; 

2. As forças resultantes no aloenxerto meniscal são 50-60% das forças 

do menisco lateral intacto; 

3. Na maioria das condições de teste, não foram observadas alterações 

significativas na força in-situ no LCA; 

4. Ambas as técnicas de transplante meniscal lateral funcionam de 

forma semelhante em resposta às condições de carga aplicadas. 
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ANEXOS 

 Nessa sessão, serão apresentados artigo publicado e prêmios 
relacionados à linha de pesquisa. 

ANEXO 1 

Artigo publicado na revista Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic 
and Related Surgery em 2019 

 



 
 

Anexos 

 
 
 

97 

ANEXO 2 

Prêmio de Melhor Estudo Clínico no Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia de 2018 

 

ANEXO 3 

Prêmio de Melhor Estudo Experimental no Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia de 2018 
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Nessa sessão, serão apresentados artigos publicados durante o período de 
matrícula no programa de pós-graduação. 

ANEXO 4 

Artigo publicado na revista The American Journal of Sports Medicine 
em 2018 
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ANEXO 5 

Artigo publicado na revista The American Journal of Sports Medicine 
em 2018 
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ANEXO 6 

Artigo publicado na revista The American Journal of Sports Medicine 
em 2018 
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ANEXO 7 

Artigo publicado na revista Journal of Knee Surgery em 2019 

 



 
 

Anexos 

 
 
 

102 

ANEXO 8 

Artigo publicado na revista Current Reviews in Musculoskeletal 
Medicine em 2018 
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ANEXO 9 

Artigo publicado na revista Sports Health em 2018 
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ANEXO 10 

Artigo publicado na revista Journal of ISAKOS em 2018 
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ANEXO 11 

Artigo publicado na revista Journal of Shoulder and Elbow Surgery em 
2018 
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ANEXO 12 

Artigo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia em 2018 
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ANEXO 13 

Artigo publicado na revista Acta Ortopédica Brasileira em 2018 
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ANEXO 14 

Artigo publicado na revista Journal of ISAKOS em 2017 

 


