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RESUMO 

 

Introdução: Diversos procedimentos cirúrgicos já foram descritos para 

correção da instabilidade patelar crônica. Embora estudos clínicos tenham 

demonstrado bons resultados a curto prazo, o efeito da técnica cirúrgica 

sobre a biomecânica patelofemoral precisa ser melhor investigada. 

Objetivos: Avaliar a influência da técnica de reconstrução dos 

estabilizadores mediais estáticos da patela na pressão de contato 

patelofemoral, assim como na translação lateral da patela. Métodos: Oito 

joelhos de cadáveres foram avaliados em cinco condições: nativo, lesão dos 

restritores mediais estáticos da patela, reconstrução anatômica do ligamento 

patelofemoral medial usando autoenxerto do tendão do músculo grácil 



 

 XV 

“LPFM-G", reconstrução do ligamento patelofemoral medial utilizando a 

transferência do tendão do músculo quadríceps “LPFM-QD” e 

reconstrução do ligamento patelotibial medial com transferência do 

ligamento patelar “LPTM”. A pressão de contato patelofemoral foi 

avaliada em 30, 60 e 90 graus de flexão do joelho. A translação lateral 

patelar foi avaliada em 30
 

graus de flexão em todas as condições 

experimentais. Resultado: Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre as médias das pressões de contato 

patelofemoral nas cinco condições analisadas (p>0,05). Em relação à 

translação lateral da patela, a reconstrução do LPTM não conseguiu 

restaurar a estabilidade patelar (lateralização média da patela [mm]: nativo: 

9,48, lesão: 22,05, LPFM-G: 8,1, LPFM-QD: 11,32, LPTM: 23,44), 

(p<0,001). Conclusões: As técnicas cirúrgicas “LPFM-G” e “LPFM-QD” 

foram efetivas para restaurar a estabilidade medial patelar sem afetar as 

pressões de contato patelofemoral. Em contrapartida, a reconstrução do 

LPTM utilizando o ligamento patelar não foi capaz de restaurar a 

estabilidade patelar em 30
 
graus de flexão, embora não tenha alterado a 

pressão de contato patelofemoral. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Several procedures have been described to treat chronic 

patellar instability. We evaluated restoration of patellar stability and 

changes in patellofemoral contact pressures. Objectives: To evaluate the 

effect of the reconstruction of the medial static restrain of the patella 

regarding the patellar stability and changes in patellofemoral contact 

pressures. Methods: Eight human cadaveric knees were evaluated in five 

different conditions: native, medial static patellar restrain lesion, medial 

patellofemoral ligament reconstruction with gracilis tendon free autograft 

“MPFL-G”, medial patellofemoral ligament reconstruction using 

quadriceps tendon transference “MPFL-QD”, medial patellotibial ligament 
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reconstruction using patellar tendon transference “MPTL”. Contact 

pressures were measured at 30, 60 and 90 degrees of flexion. Patellar 

lateral displacement was evaluated with the knee positioned at 30 degrees. 

The same protocol was used for all conditions.  Results: No statistical 

difference was found for mean contact pressures among all techniques. 

However, while both techniques of MPFL reconstruction were able to 

restore the medial restraint, MPTL failed to restore patellar lateralization to 

the native condition (Mean lateralization of the patella [mm]: NATIVE: 

9.48; lesion: 22.05; MPFL-G: 8.1; MPFL-QD: 11.32; MPTL-PT: 23.44) 

(p<.001). Conclusion: Both “MPFL-G” and “MPFL-QD” are effective in 

restoring medial patellofemoral stability without affecting patellofemoral 

contact pressures. Although the MPTL did not increase contact pressures, it 

failed to restore patellar stability at 30
 
degrees of flexion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A instabilidade patelofemoral (PF) é uma das afecções mais comuns 

que acometem o joelho. A luxação aguda da patela é responsável por dois a 

3% de todas as lesões no joelho, sendo a segunda causa de hemartrose 

traumática no joelho (Stefancin, Parker 2007). Na população em geral, a 

incidência de luxação aguda da patela é de 5,8/100.000 habitantes, subindo 

para 29/100.000 habitantes quando considerada apenas a faixa etária entre 

10 e 17 anos de idade (Hawkins et al. 1986; Fithian et al. 2004).  

A luxação patelofemoral é um fenômeno mecânico no qual a patela 

perde o contato com a tróclea femoral, deslocando-se lateralmente. O 

primeiro episódio, normalmente, ocorre devido a trauma de alta energia, 

seguido por edema e efusão no joelho acometido. Inicialmente, no primeiro 

evento, o tratamento não cirúrgico é usualmente recomendado (Weber et al. 

2016).  

Após o primeiro episódio de luxação, apesar do tratamento 

conservador adequado, alguns pacientes evoluem com instabilidade patelar 

recorrente, apresentando novos episódios de luxação até mesmo em 

atividades de baixa demanda. Estudos demonstram que pacientes tratados 

não cirurgicamente apresentam taxa de recorrência entre 15% e 71%, após 

o primeiro episódio, e mais de 50%, após o segundo episódio (Macnab 

1952; Fithian et al. 2004; Camanho et al. 2009; Mäenpää et al. 2009). 

Baseado nestes dados, após o segundo episódio o tratamento cirúrgico é 

recomendado (Weber et al. 2016).  

A causa da luxação lateral recorrente da patela é multifatorial. A 

estabilidade patelar é influenciada pelo alinhamento do membro, 
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morfologia da tróclea e da patela, bem como integridade dos restritores 

mediais da patela. Alterações desses fatores, como displasia da tróclea, 

patela alta, aumento do ângulo Q, genu valgo, anteversão femoral 

aumentada levam ao mal alinhamento do mecanismo extensor e 

incongruência patelofemoral e são, conhecidamente, fatores de risco para 

luxação patelofemoral (Dejour et al. 1994; Fithian 2004; Panni et al. 2011; 

Arendt et al. 2016; Askenberger et al. 2017). O reconhecimento desses 

fatores como causadores desta afecção, e posterior correção no plano de 

tratamento, é essencial para o sucesso do procedimento. 

Os estabilizadores mediais estáticos da patela são o retináculo 

medial, o ligamento patelofemoral medial (LPFM), o ligamento patelotibial 

medial (LPTM) e o ligamento patelomeniscal medial (LPMM). O LPFM, 

principal estabilizador estático contra o deslocamento lateral da patela, atua 

principalmente em extensão. É o responsável por 53-72% da força de 

restrição à lateralização da patela entre extensão completa e 30
 
graus de 

flexão (Conlan et al. 1993; Desio et al. 1998; Hautamaa et al. 1998; 

Sandmeier et al. 2000; Panagiotopoulos et al. 2005; Favaro et al. 2011; 

Philippot et al. 2012). O LPTM e o LPMM são considerados os restritores 

secundários à lateralização da patela, sendo mais requisitados a partir dos 

60
 
graus de flexão (Philippot et al. 2012). Em conjunto, o LPTM e o 

LPMM são responsáveis por 26% da força de restrição, contra à 

lateralização da patela em extensão total e 46% em flexão de 90
 
graus 

(Philippot et al. 2012).  

Considerada lesão essencial na instabilidade patelar, a rotura do 

LPFM está presente entre 96 e 100% dos pacientes que sofreram luxação 

traumática da patela (Sallay et al. 1996; Nomura et al. 2002). 

Frequentemente, após um episódio de luxação patelar, os restritores 
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mediais da patela se tornam insuficientes devido à frouxidão dos tecidos 

moles e, consequentemente, perda da restrição à translação lateral da 

patela. Em vista disso, a restauração da competência dos estabilizadores 

estáticos mediais da patela é considerada um dos pilares do tratamento da 

instabilidade patelofemoral.  

A reconstrução do LPFM é o procedimento mais realizado 

atualmente no tratamento da instabilidade patelar (Kyung, Kim 2015). 

Descrito, primeiramente por Ellera Gomes (1992), a reconstrução do 

LPFM ganhou popularidade e diversas técnicas foram descritas. Uma 

revisão sistemática avaliando a reconstrução do LPFM no tratamento da 

instabilidade patelar, demonstrou que, independente da técnica utilizada, a 

reconstrução do LPFM levou à melhora da função do joelho com baixo 

índice de recorrência (Song et al. 2016). No entanto, o autor destaca como 

importantes limitações do estudo, a falta de padronização da técnica e o 

curto tempo de seguimento.  

Na cirurgia de reconstrução do LPFM, o correto posicionamento do 

enxerto é essencial para restaurar a função e cinemática do ligamento 

nativo (Steensen et al. 2004; Nomura et al. 2005; Gobbi et al. 2016a). O 

mau posicionamento do enxerto pode levar a recorrência da instabilidade, 

luxação medial da patela iatrogênica, aumento da pressão de contato na 

articulação PF e restrição de arco de movimento (Elias, Cosgarea 2006; 

Bollier et al. 2011). Nos últimos anos, diversos estudos dedicaram-se à 

avaliação da anatomia e biomecânica do LPFM e, consequentemente, a 

influência desses fatores na técnica cirúrgica. 

Em relação a cinemática, o LPFM é isométrico entre 0 e 40
 
graus de 

flexão (Smirk, Morris 2003). Ainda, a amplitude do arco de movimento em 

que o ligamento está mais tenso é entre zero e 60
 
graus de flexão, tornando-
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se mais frouxo em graus maiores de flexão (Higuchi et al. 2010; Oka et al. 

2014). Baseado nestes dados, atualmente, recomenda-se a fixação do 

enxerto entre zero e 30 graus de flexão, a faixa onde o ligamento é mais 

isométrico e apresenta maior tensão (Thaunat, Erasmus 2009). 

Adicionalmente, estudos que avaliaram a biomecânica da 

reconstrução do LPFM demonstraram que o posicionamento não anatômico 

do enxerto no fêmur, resulta em significativa perda da isometria do 

ligamento, levando ao aumento da tensão no enxerto durante a flexão 

(Smirk, Morris 2003; Stephen et al. 2012; Gobbi et al. 2016b). 

Similarmente, um estudo que avaliou a pressão na articulação PF após a 

reconstrução LPFM demonstrou que tensão no enxerto maior que 2N, e 

posicionamento da inserção femoral não anatômico causam significativo 

aumento da pressão de contato na articulação PF (Stephen et al. 2014). 

Estes estudos possibilitaram o melhor entendimento da função e 

mecanismo do LPFM e, são de grande valia, para o aperfeiçoamento da 

técnica cirúrgica. 

Em 1922, Galeazzi descreveu a tenodese do tendão do músculo 

semitendíneo para o tratamento da instabilidade patelar em crianças, 

reconhecida como a primeira representação da reconstrução do LPTM. 

Desde então, modificações desta técnica foram descritas, variando o tipo e 

posicionamento do enxerto, assim como a associação com a reconstrução 

com LPFM (Rillmann et al. 1998; Ebied, El-Kholy 2011; Giordano et al. 

2011; Grannatt et al. 2012; Sobhy et al. 2012; Zaffagnini et al. 2013). 

Podemos classificar a reconstrução do LPTM em dois grupos, 

anatômicas e não anatômicas. Na técnica descrita por Galeazzi (1922), a 

extremidade distal do tendão do músculo semitendíneo é mantida inserida 

na tíbia, enquanto a extremidade proximal é transferida para a borda ínfero 
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medial da patela. A inserção anatômica do LPTM é descrita entre 10 e 20 

milímetros (mm) distal ao platô tibial e 15 e 20 mm medial ao ligamento 

patelar (Hinckel et al. 2017b), enquanto a inserção do tendão do músculo 

semitendíneo esta localizada a cerca de 40 mm distal ao platô tibial e 6 mm 

medial ao ligamento patelar (Grassi et al. 2013). Assim, variações desta 

técnica, que mantém a inserção nativa do tendão do músculo semitendíneo, 

podem ser consideradas não anatômicas (Galeazzi 1922; Ebied, El-Kholy 

2011; Giordano et al. 2011; Aulisa et al. 2012; Grannatt et al. 2012; Sobhy 

et al. 2012). Por outro lado, as técnicas baseadas na transferência do terço 

medial do ligamento patelar, medialmente, como descrita por Rillmann et 

al. (1998), Zaffagnini et al. (2013) e Hinckel et al. (2016) posiciona o 

enxerto na área de inserção do ligamento nativo, podendo ser consideradas 

técnicas anatômicas. Adicionalmente, alguns autores descrevem a 

reconstrução do LPTM em associação com a reconstrução do LPFM 

(Ebied, El-Kholy 2011; Giordano et al. 2011; Sobhy et al. 2012; Hinckel et 

al. 2016), enquanto outros recomendam a reconstrução do LPTM isolada 

(Rillmann et al. 1998; Grannatt et al. 2012; Zaffagnini et al. 2013). No 

entanto, falta na literatura evidência em relação a melhor técnica a ser 

utilizada. 

Clinicamente, algumas séries de casos, com luxação recorrente da 

patela, tratados com reconstrução do LPTM com acompanhamento de 

médio prazo, tem demonstrado resultados satisfatórios com melhora dos 

escores funcionais e baixa taxa de recidiva (Rillmann et al. 1998; Ebied, El-

Kholy 2011; Aulisa et al. 2012; Sobhy et al. 2012; Zaffagnini et al. 2013). 

Entretanto, contrastando com estes resultados, numa série de casos com 28 

pacientes com luxação recorrente da patela tratados com a reconstrução do 

LPTM isolada (técnica de Galeazzi modificada), 87% dos pacientes 



 

 

Introdução 

 

7 

apresentaram recidiva da luxação (Grannatt et al. 2012). Estes resultados 

conflitantes destacam a necessidade do aprofundamento do estudo da 

reconstrução do LPTM. 

Recentemente, estudos anatômicos e biomecânicos proporcionaram 

maior entendimento da importância do LPTM na mecânica da articulação 

patelofemoral (Kaleka et al. 2016; Hinckel et al. 2017a). No entanto, até o 

presente momento, nenhum estudo avaliou a biomecânica da reconstrução 

do LPTM. 

Neste contexto, este estudo foi desenvolvido para avaliar três 

técnicas de reconstrução dos restritores mediais estáticos da patela. A 

primeira técnica selecionada para este estudo foi a reconstrução do LPFM, 

utilizando como enxerto o tendão do músculo grácil. Esta técnica já foi 

avaliada, previamente, em estudos semelhantes, podendo ser considerada 

referência na reconstrução do LPFM. Adicionalmente, a reconstrução do 

LPFM com transferência do tendão do músculo quadríceps foi selecionada, 

pois é uma reconstrução não anatômica largamente utilizada em nosso 

meio. Finalmente, a reconstrução do LPTM foi incluída neste estudo pelo 

recente destaque na literatura, associada à escassez de informações 

referentes à biomecânica da reconstrução do LPTM. Neste estudo, foi 

utilizada a técnica anatômica para reconstrução do LPTM, por entender 

que, assim como o LPFM, o posicionamento anatômico do ligamento é 

essencial para restauração da biomecânica PF. 

Diante disso, este estudo busca avaliar a influência da técnica 

cirúrgica na pressão de contato patelofemoral, visando principalmente 

esclarecer e comparar a recente técnica do LPTM anatômico, ainda não 

estudado, com as já consagradas técnicas de reconstrução do LPFM 

utilizando o tendão do músculo grácil e do músculo quadríceps.  
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2. OBJETIVO 

 

 

 

 

 

1- Avaliação biomecânica de técnicas cirúrgicas utilizadas para reconstrução 

dos estabilizadores estáticos mediais da patela, na pressão de contato 

patelofemoral em 30, 60 e 90
 
graus de flexão;  

2- Avaliar o efeito das reconstruções dos estabilizadores estáticos mediais da 

patela na translação lateral da mesma em 30
 
graus de flexão. 
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3. LITERATURA 

 

 

 Galeazzi (1922) descreveu a tenodese do tendão do músculo 

semitendíneo para o polo inferior da patela para o tratamento da luxação 

lateral da patela em crianças. Esta é considerada a primeira representação 

da reconstrução do LPTM. 

 

 

 Kaplan (1957) descreveu sobre os estabilizadores do joelho, expondo 

três reforços na região anteromedial do joelho. O retináculo vertical, um 

reforço transversal da patela em direção ao menisco, e outro da patela em 

direção ao tendão da cabeça medial do músculo gastrocnêmio. Considera-

se este último reforço, a primeira referência na literatura ao LPFM.  

 

 

 Baker et al. (1972) publicaram os resultados da tenodese do tendão 

do músculo semitendíneo realizada em 58 crianças com seguimento médio 

de cinco anos. Oitenta e um por cento dos casos apresentaram resultados 

bons ou excelentes. Apenas dois casos apresentaram recorrência da 

luxação. 

 

 

 Warren, Marshal (1979) descreveram a anatomia do compartimento 

medial do joelho. Neste estudo clássico, foram dissecados 134 joelhos de 
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cadáver fresco. Os autores detalharam a anatomia das partes moles da 

região medial do joelho, dividindo as estruturas em três camadas. Este 

estudo é o primeiro a descrever e nomear de forma consistente o LPFM e 

sua localização na segunda camada, com origem na patela e inserção no 

epicôndilo medial.  

 

 

 Hall et al. (1979) avaliaram o resultado da tenodese do tendão do 

músculo semitendíneo para o tratamento da luxação recorrente da patela em 

crianças. Foram incluídos neste estudo 17 pacientes (22 joelhos) com 

acompanhamento médio de 43 meses. Trinta e oito por cento apresentaram 

resultados ruins ou péssimos, principalmente devido a dor.  

 

 

 Terry (1989) descreveu sobre a anatomia e biomecânica do 

mecanismo extensor, este estudo relata o LPTM como condensação oblíqua 

do retináculo medial da patela que se origina na porção inferior e medial 

da patela e se insere na porção anteromedial da tíbia, 1,5 centímetros (cm) 

distal à linha articular. 

 

 

 Ellera Gomes (1992) apresentou os resultados da reconstrução do 

LPFM em 30 pacientes com luxação redicivante da patela. Neste estudo, 

foi utilizado uma fita de poliéster como enxerto posicionado na porção 

central da patela e no epicôndilo medial. Oitenta e três por cento dos 

pacientes apresentaram melhora clínica significativa com média de 
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seguimento de 39 meses. Este estudo foi a primeira descrição da 

reconstrução do LPFM.  

 Conlan et al. (1993) avaliaram a biomecânica dos restritores mediais 

estáticos da patela contra a translação lateral em 25 joelhos de cadáveres. 

Este estudo analisou a contribuição de cada ligamento na restrição à 

lateralização da patela através do corte sequencial do LPFM, retináculo 

medial, LPTM e LPMM. Em média, estes foram responsáveis por 53, 11, 5 

e 22 por cento (%), respectivamente. Este foi o primeiro estudo a 

identificar o LPFM como o restritor primário à lateralização da patela. 

 

 

 Sallay et al. (1996) investigaram as características anatômicas após a 

luxação da patela por meio de radiografia, ressonância magnética (RM) e 

exploração cirúrgica. A avaliação por RM demonstrou lesão do LPFM em 

91% (21/23) dos joelhos avaliados. Durante a exploração cirúrgica foi 

encontrado lesão do LPFM em 94% (15/16) dos joelhos.  

 

 

 Desio et al. (1998) em um estudo biomecânico utilizando nove 

joelhos de cadáveres, quantificaram a força de restrição dos estabilizadores 

estáticos mediais à lateralização da patela. Os joelhos foram posicionados 

em 20
 
graus de flexão e foi aplicada 200 Newtons (N) de força lateralmente 

à patela. O LPFM foi o principal restritor à lateralização patelar, 

responsável por 60% de força. O LPMM e o retináculo lateral foram 

responsáveis por 13 e 10%, respectivamente. Neste estudo, os autores 

ressaltam que o LPTM não apresentou restrição significativa à translação 
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patelar. 

 

 

 Hautamaa et al. (1998) avaliaram a translação da patela com lesão 

dos restritores mediais da patela e após o reparo dos mesmos. Os joelhos 

foram posicionados em 30 graus de flexão, com tração do tendão do 

músculo quadríceps de 9N de força. A translação lateral e medial da patela 

foi analisada aplicando uma força de 22N medial ou lateral. Os autores 

demonstraram que a lesão do LPFM aumentou a excursão lateral da patela 

em 50% e o reparo reconstituía a estabilidade patelar.  

 

 

 Farahmand et al. (1998) investigaram a força necessária para 

deslocar a patela lateralmente em cinco milímetros, no arco de movimento 

entre zero e 90
 
graus de flexão do joelho. Neste estudo a força necessária 

para a translação lateral da patela foi relativamente constante entre zero e 

60
 
graus. De 60 a 90

 
graus de flexão, houve um aumento significativo desta 

força. 

 

 

 Rillmann et al. (1998) publicaram os resultados de uma série de 

casos de pacientes submetidos à transferência da porção medial do 

ligamento patelar para a borda medial da tíbia, representando o LPTM, 

para o tratamento da luxação recorrente da patela. Foram incluídos no 

estudo 36 pacientes com acompanhamento médio de 62,8 meses. Nenhum 

paciente apresentou recorrência da luxação, e 98% dos pacientes 
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apresentaram resultados bons ou excelentes. 

 

 

 

 Powers et al. (1998) avaliaram a pressão de conato patelofemoral e a 

excursão patelar em duas condições diferentes de tração do mecanismo 

extensor. Foram comparadas a tração axial única, paralela a diáfise femoral 

representando o músculo reto femoral e o músculo vasto intermédio, com a 

tração em múltiplos planos, representando cada feixe do músculo 

quadríceps na respectiva força e direção. Neste estudo a pressão de contato 

patelofemoral foi superestimada em zero e 90 graus de flexão, com a tração 

axial única em relação a tração múltipla.  

 

 

 Letts et al. (1999) apresentaram os resultados da tenodese do tendão 

do músculo semitendíneo para a porção ínfero medial da patela. Foram 

incluídas no estudo 22 crianças (26 joelhos) com acompanhamento médio 

de 38 meses. Ao final do acompanhamento 88% dos pacientes 

apresentavam-se assintomáticos. Dois pacientes apresentaram recorrência 

da luxação e um apresentou dor persistente. 

 

 

 Sandmeier et al. (2000) avaliaram a cinemática da patela na presença 

da lesão dos restritores estáticos da patela e após a reconstrução do LPFM. 

A excursão patelar foi avaliada sem força de lateralização e com 22N de 
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força de lateralização. Os autores demonstraram que sob força de 

lateralização a excursão patelar alterava significativamente na ausência dos 

restritores mediais, e era reestabelecida pela reconstrução do LPFM. Sem a 

força de lateralização à excursão patelar, a cinemática patelar não foi 

alterada.  

 Smirk, Morris (2003) correlacionaram o posicionamento do enxerto 

na reconstrução do LPFM em relação a cinemática patelofemoral de zero a 

120
 
graus de flexão. Foram avaliados três pontos de fixação patelar e sete 

pontos de fixação femoral, em 25 joelhos. Os autores concluíram que o 

LPFM não é isométrico durante todo o arco de movimento do joelho. Na 

amplitude entre zero e 40 graus foi quando o LPFM demonstrou ser mais 

isométrico e apresentou maior comprimento. Em maiores graus de flexão 

houve diminuição do comprimento do enxerto. Em relação ao 

posicionamento do enxerto, os autores concluíram que a região central ou 

terço superior da patela foram os mais satisfatórios. Em relação ao fêmur, o 

posicionamento anatômico (5mm posterior e 10mm distal ao tubérculo 

adutor) demonstrou ser o mais isométrico. 

 

 

 Ellera Gomes et al. (2004) novamente descrevem uma técnica de 

reconstrução do LPFM, agora utilizando autoenxeto de tendão do músculo 

semitendíneo. Nesta técnica o enxerto foi fixado no centro da patela num 

túnel transverso na região central e na inserção do adutor magno no fêmur. 

Foram tratados 16 pacientes com luxação redicivante da patela, apenas um 

paciente apresentou sintomas de apreensão. 
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 Mountney et al. (2005) avaliaram a força de resistência do LPFM e 

dos principais métodos de fixação utilizados na cirurgia para reconstrução 

do ligamento patelofemoral medial. O LPFM apresentou força de 

resistência média de 208N. A força de resistência apresentada pelos 

métodos de fixação foram: suturas isoladas 37N, âncora com sutura 124N, 

parafuso de interferência em túnel ósseo cego 126N e parafuso de 

interferência em túnel ósseo, atravessando o fêmur até a cortical lateral, 

195N. 

 

 

  Nomura et al. (2005) em um estudo anatômico com 20 joelhos, 

descreveram a morfologia e inserção do LPFM. Em média, o LPFM 

apresentou comprimento de 58,8mm, largura de 12mm e espessura de 

0,44mm. O centro da inserção patelar foi localizado a 27% do polo superior 

e a inserção femoral 9,5mm proximal e 5mm posterior ao centro do 

epicôndilo medial. O centro da inserção femoral foi localizado com 61% do 

comprimento anteroposterior do côndilo femoral medial.  

 

 

 Panagiotopoulos et al (2006) investigaram a função biomecânica dos 

estabilizadores estáticos da patela, em oito joelhos de cadáveres. Neste 

estudo, o LPFM foi responsável por 50% dessa estabilidade, o LPMM 

24%, o LPTM 13% e o retináculo medial 13%. Os autores discutem a 

importância dinâmica do músculo vasto medial oblíquo (VMO). 

Anatomicamente, os autores descrevem a fusão das fibras do LPFM com 
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fibras do VMO, e que a contração desse músculo pode gerar encurtamento 

do LPFM, tracionando a patela contra a porção medial da tróclea, 

mantendo-a reduzida entre 20 e 30 graus iniciais de flexão. Assim, 

consideram que a dinamização do LPFM pelo VMO aumenta, ainda mais, 

a importância deste ligamento como estabilizador da patela. Concluem, 

sugerindo que na cirurgia de reconstrução do LPFM, essa conexão com o 

VMO, deve ser restaurada cirurgicamente.  

 Beck et al. (2007) em um estudo biomecânico, compararam a 

pressão de contato patelofemoral na condição nativa, com a lesão do LPFM 

e após a reconstrução do LPFM, utilizando três níveis de tensionamento do 

enxerto 2N, 10N e 30N. O sistema Teckscan (Tekscan Inc, Boston, MA) foi 

utilizado para mensurar a pressão de contato na articulação PF. O estudo 

demonstrou que forças maiores que 2N aumentaram, excessivamente, a 

pressão de contato patelofemoral. 

 

 

 Ostermeier et al. (2007) compararam o efeito da técnica de fixação 

na reconstrução do LPFM com autoenxerto de tendão do músculo 

semitendíneo em oito joelhos na pressão de contato patelofemoral. Foram 

comparadas duas técnicas de fixação do enxerto, a fixação estática da 

extremidade proximal livre do tendão do músculo semitendíneo no 

tubérculo adutor, com a fixação dinâmica, mantendo a parte proximal do 

tendão fixa ao músculo semitendíneo e transferindo a extremidade distal 

livre do tendão para a borda medial da patela, passando profundamente à 

porção proximal do colateral medial, utilizando o epicôndilo medial como 

polia. Não houve diferença da pressão de contato patelofemoral entre as 

duas técnicas apresentadas. 
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 Smith et al. (2007) publicaram a primeira revisão sistemática da 

reconstrução do LPFM para a instabilidade patelar. Foram incluídos oito 

estudos, totalizando 186 reconstruções. Os autores concluem que a 

reconstrução do LPFM apresenta resultados favoráveis. No entanto, os 

autores ressaltam limitações metodológicas apresentadas nos trabalhos, 

como estudos tipo série de casos, com amostra pequena, falta de controle 

para variáveis de confusão, ausência de dados sobre reabilitação e falta de 

padronização da técnica cirúrgica. 

 

 

 Gomes (2008) em um estudo clínico com 24 pacientes (12 pacientes 

em cada grupo), comparou uma técnica estática com enxerto de tendão 

músculo adutor magno autólogo e outra dinâmica com utilização da metade 

do tendão do músculo semitendíneo autólogo com passagem pelo túnel 

osteoperiostal ao redor do tendão do adutor magno para reconstrução do 

LPFM, não foi encontrada diferença estatística entre os dois grupos. 

 

 

 Melegari et al. (2008) avaliaram a pressão de contato patelofemoral 

após a reconstrução do LPFM utilizando autoenxerto do tendão do músculo 

quadríceps em 11 joelhos de cadáveres. Foram comparadas duas posições 

de fixação do enxerto no fêmur, na região do epicôndilo medial e o 

tubérculo adutor. Neste estudo, o enxerto foi tensionado com um 

quilograma (kg) de força. Não foi encontrada diferença estatística da 
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pressão de contato femoral entre os dois pontos avaliados. 

 

 

 Hernandez et al. (2009) descreveram a reconstrução do LPFM 

utilizando autoenxerto do tendão do músculo quadríceps, associado ao 

avanço do músculo vasto médio oblíquo, em pacientes esqueleticamente 

imaturos, com luxação redicivante da patela.  

 Camanho et al. (2009) compararam o tratamento cirúrgico e 

conservador em 33 pacientes com luxação aguda da patela. Os pacientes 

tratados cirurgicamente apresentaram resultados significativamente 

melhores que o grupo tratado sem cirurgia. No grupo tratado 

conservadoramente, 50% apresentaram recidiva da lesão, enquanto no 

grupo tratado cirurgicamente, nenhum paciente apresentou novo episódio 

de luxação, no seguimento médio de 40,4 meses. 

 

 

 Higuchi et al. (2010) analisaram a variação do comprimento do 

LPFM in vivo utilizando exame de ressonância magnética. O comprimento 

médio do LPFM com o joelho posicionado em extensão completa foi de 52 

 3mm em homens e, 43  2mm em mulheres. O comprimento do enxerto 

apresentou pequena variação entre zero e 60 graus de flexão. A partir de 60 

graus de flexão, o comprimento do enxerto diminuiu. Os autores concluem 

que o LPFM apresenta maior contribuição à restrição lateral da patela nos 

primeiros 60 graus de flexão. 
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 Ebied, El-Kholy (2011) apresentaram os resultados da reconstrução 

combinada do LPTM e do LPFM, utilizando o tendão do músculo 

semitendíneo. Nesta técnica, a extremidade distal do tendão foi mantida 

inserida na tíbia e a extremidade proximal transferida para o epicôndilo 

medial, passando de distal para proximal, por um túnel longitudinal na 

borda medial da patela. Foram incluídos no estudo 25 joelhos com luxação 

recorrente da patela. Dezenove joelhos apresentaram resultados excelentes, 

cinco bons e apenas um resultado razoável. 

 Howells et al. (2012) publicaram os resultados de 193 pacientes 

submetidos a reconstrução do LPFM, utilizando enxerto do tendão do 

músculo semitendíneo autólogo para tratamento da luxação recorrente da 

patela. O seguimento médio foi de 16 meses. Nenhum paciente apresentou 

recidiva da luxação durante o seguimento. Houve melhora significativa dos 

escores clínicos, entre o pré e pós-operatório. 

 

 

 Aulisa et al. (2012) analisaram o resultado da tenodese do tendão do 

músculo semitendíneo para a porção ínfero medial da patela. Foram 

incluídas no estudo 14 crianças com seguimento médio de 4,4 anos. Todos 

apresentaram resultados bons ou excelentes. Não houve recidiva em 

nenhum dos pacientes avaliados. 

 

 

 Philippot et al. (2012) avaliaram a cinemática patelar em nove 

joelhos de cadáver de zero a 90
 

graus de flexão. Foram testados, 

sequencialmente, a condição nativa, após secção da junção do vasto medial 



 

 

   Literatura 

 

21 

oblíquo (VMO) com o LPFM, seguida da secção isolada do LPFM, e após, 

a secção conjunta do LPTM e do LPMM. O LPFM foi responsável por 50 a 

60% da força de estabilização medial, durante os primeiros 30
 
graus de 

flexão. A contribuição do LPTM e LPMM, conjuntamente, à translação 

lateral aumentou de 26% em extensão, para 46% em 90 graus de flexão. 

Além disso, o LPTM e LPMM foram responsáveis por 28-72% da 

inclinação patelar e 32-92% da manutenção da rotação patelar normal de 

zero a 90
 
graus de flexão. 

 

 Stephen et al. (2012) investigaram a isometria do LPFM em oito 

joelhos de cadáveres. O ponto entre o epicôndilo medial e o tubérculo 

adutor foi o mais isométrico, e sendo coincidente com a origem anatômica 

do próprio LPFM foi o ponto mais recomendável para a reconstrução. 

Avaliando diferentes posições de fixação no fêmur e na patela, os autores 

demonstraram que erros de posicionamento na direção proximal-distal 

influenciaram mais a isometria do que erros na direção anterior-posterior. 

Ademais, a mudança no ponto de inserção patelar teve pouco efeito na 

isometria do LPFM.  

 

 

 Santos Netto et al. (2012) em nosso meio, estudaram a anatomia do 

LPFM utilizando imagem de ressonância magnética em 23 joelhos. O 

LPFM apresentou comprimento médio de 46,5mm e espessura média de 

1,4mm. Em relação a espessura do LPFM foi encontrada uma correlação 

positiva com o comprimento anteroposterior do côndilo lateral e distância 

interepicondilar. Também foi encontrada uma correlação negativa com a 

idade dos pacientes. 
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 Sobhy et al. (2012) avaliaram os resultados da reconstrução do 

LPFM associada à reconstrução do LPTM utilizando a transferência do 

tendão do músculo semitendíneo. Trinta e três pacientes com luxação 

recorrente da patela foram incluídos no estudo com seguimento médio de 

32,2 meses. Nenhum paciente apresentou recorrência da luxação. Apenas 

um caso apresentou resultado não satisfatório. 

 Grannatt et al. (2012) analisaram, retrospectivamente, 34 pacientes 

submetidos a tenodese do tendão do músculo semitendíneo na porção 

inferomedial da patela. O seguimento médio foi de 70 meses. Oitenta e dois 

por cento dos pacientes apresentaram recidiva da luxação. 

 

  

 Shah et al. (2012) revisaram as complicações e falhas relacionadas a 

reconstrução do LPFM. Foram incluídos neste estudo 25 artigos, 

totalizando 629 joelhos, apresentando 164 complicações (26,1%). 

Avaliação pós-operatória demonstrou que 52 dos 629 joelhos apresentavam 

queixas de apreensão. Quatro pacientes apresentaram fratura da patela, em 

todos os casos foi realizado túnel ósseo na patela. 

 

 

 Stephen et al. (2013) demonstraram a influência da lesão do LPFM 

na cinemática patelofemoral. Neste estudo, foram avaliados a pressão de 

contato patelofemoral e a excursão patelar de zero a 115
 
graus de flexão. A 

lesão do LPFM gerou aumento da pressão de contato lateral e da inclinação 
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lateral da patela nos primeiros graus de flexão, assim como diminuiu a 

pressão medial na mesma amplitude de movimento. 

 

 

 Zaffagnini et al. (2013) apresentaram os resultados de 27 pacientes 

submetidos a reconstrução do LPTM isolada, utilizando a transferência da 

porção medial do ligamento patelar para o tratamento da luxação 

recorrente da patela. Oitenta e três por cento dos casos demonstram 

International Knee Documentation Committee (IKDC) objetivo normal ou 

quase normal. Nenhum paciente apresentou recidiva da luxação.  

 

 

 Placella et al. (2014) publicaram a primeira revisão sistemática sobre 

anatomia do LPFM. Foram inclusos 17 estudos entre 1980 e 2012, 

somando 312 joelhos de cadáveres. O LPFM foi encontrado em 99% das 

descrições, apresentando médias de comprimento de 56,9 mm e de largura 

de 17,8 mm. A inserção patelar foi descrita nos 2/3 proximais em 56,9% 

dos casos e, na sua metade proximal, em 41,2% dos casos. A inserção 

femoral foi descrita no tubérculo adutor em 29,6%, no epicôndilo medial 

em 17,8% e, em sítio diferente destes, em 44% das vezes. Relação íntima 

entre o LPFM e o retináculo medial é identificada em 46,6% das vezes, 

enquanto uma junção com o vasto medial oblíquo é descrita em 82,5% dos 

joelhos. Além disso, uma relação com fibras do ligamento colateral medial 

(LCM) é encontrada em 48,2%, dos casos. Os autores concluem que a 

anatomia do LPFM apresenta grande variação, mas que a presença do 

ligamento é um consenso.  
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 Shalhoub, Maletsky (2014) compararam a cinemática patelofemoral 

em diferentes configurações de tração do músculo quadríceps. A tração dos 

quatro ventres do músculo quadríceps, separadamente, com a carga 

proporcional a área seccional de cada ventre e direção fisiológica, e a 

tração linear aplicada ao músculo reto femoral e músculo vasto intermédio, 

apresentam diferenças apenas no inicio da flexão, em torno de 15 graus de 

flexão e, acima de 90 graus de flexão. No restante do arco de movimento 

não foi encontrada diferença na cinemática PF, entre os dois métodos.  

 Stephen et al. (2014) investigaram a pressão de contato 

patelofemoral após a reconstrução do LPFM. Neste estudo, foram avaliadas 

três posições de fixação do enxerto no fêmur (posição anatômica, 5mm 

distais e 5mm proximais), e três forças de tensionamento do enxerto (2N, 

10N e 30N). O enxerto posicionado, anatomicamente, e tensionado a 2N, 

restaurou a pressão de contato patelofemoral. Em contrapartida, o túnel 

posicionado, proximal ou distal, da localização anatômica, elevou a pressão 

de contato patelofemoral e aumentou a inclinação medial da patela. 

 

 

 Rood et al. (2015) avaliaram a pressão de contato patelofemoral na 

reconstrução do LPFM, utilizando fixação dinâmica (partes moles) e 

estática. A reconstrução com fixação estática, apresentou pressão de 

contato patelofemoral de três a cinco vezes maior do que a condição nativa 

entre 60 e 110 graus de flexão. A força de tensionamento do enxerto não 

foi controlada durante a fixação femoral, neste estudo. 
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 Gobbi et al. (2016a) estudaram a cinemática patelar após a 

reconstrução do LPFM in vivo, utilizando tomografia computadorizada 

dinâmica. Foram avaliados dez pacientes com instabilidade recorrente da 

patela com seguimento mínimo de seis meses. Os pacientes apresentaram 

melhora significativa dos escores clínicos, em relação ao pré-operatório e, 

nenhum, apresentou recorrência da luxação. Entretanto, a reconstrução do 

LPFM não corrigiu o tilt e lateralização da patela nos pacientes avaliados.  

 

 Hinckel et al. (2016) descreveram a reconstrução do LPFM com 

tendão do músculo quadríceps associada à reconstrução do LPTM, com a 

transferência da porção medial do ligamento patelar. 

 

 

 Gobbi et al. (2016b) avaliaram a isometria do LPFM, em posições 

diferentes de fixação no fêmur e na patela, em dez joelhos de cadáveres. 

Foram combinados três pontos na patela e sete pontos no fêmur. A 

mensuração das distâncias entre os pontos foi realizada por fotometria, 

entre zero e 120 graus de flexão. O par de pontos mais isométricos foi o 

centro da patela e 5mm anterior ao epicôndilo medial no fêmur. 

 

 

 Lorbach et al. (2016) compararam a pressão patelofemoral na 

reconstrução do LPFM com a utilização de enxerto do tendão do músculo 
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grácil e da fáscia lata. Oito joelhos foram incluídos em cada grupo. A 

reconstrução do LPFM com o tendão do músculo grácil apresentou menor 

pressão de contato femoral em 45
 
graus de flexão, em comparação com o a 

condição intacta. No grupo onde a fáscia lata foi utilizada como enxerto, 

foi observado uma redução da pressão de contato em 45, 60, 75 e 90
 
graus 

de flexão. Os autores concluem que, embora as duas opções sejam viáveis, 

para a reconstrução do LPFM, nenhuma das técnicas reestabeleceu 

completamente a biomecânica patelofemoral do joelho nativo. 

 

 

  

 Stephen et al. (2016) investigaram a influência do tipo de enxerto na 

reconstrução do LPFM. Foram avaliados, neste estudo, a reconstrução com 

o tendão do músculo grácil, tendão do músculo quadríceps e fáscia lata. 

Os enxertos foram tensionados em 2N e 10N de força. Adicionalmente, três 

posições de fixação femoral foram avaliadas: anatômica, 5mm distal e 

5mm proximal. Os resultados demostraram que o tipo de enxerto não 

influenciou na pressão de contato femoral. Entretanto, a fixação do enxerto 

em 10N, ou o posicionamento não anatômico da inserção femoral, levaram 

a um aumento da pressão de contato patelofemoral, principalmente no 

início da flexão. 

 

 

 Kaleka et al. (2016) avaliaram a anatomia do LPTM e LPMM em 30 

joelhos. O LPTM foi encontrado em 26 dos 30, e o LPMM em 28 dos 30 

joelhos avaliados. Em média, a inserção do LPTM na patela se encontrou a 
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35,1mm de distância do polo superior da patela. Na tíbia 13,5mm distal à 

superfície articular e 43mm medial à tuberosidade da tíbia. O LPMM 

apresentou sua origem na patela, em média, a 36mm do polo superior da 

patela. 

 

 

 Hinckel et al. (2017) avaliaram a anatomia do LPTM e LPMM, em 

nove joelhos. Ambos os ligamento foram encontrados em todos os joelhos. 

A inserção do LPTM foi, em média, 13,7mm distal a interlinha articular e, 

11,6mm medial ao ligamento patelar. Em relação ao LPMM sua inserção 

distal foi, em média, 21,6mm medial ao ligamento patelar.  

 

 Sanchis-Alfonso et al. (2017) analisaram o padrão da variação do 

comprimento do LPFM nos pacientes submetidos a reconstrução cirúrgica 

deste ligamento. Foram avaliados 24 joelhos com reconstruções não 

anatômicas do LPFM. Utilizando tomografia computadorizada 

tridimensional, foi medido o comprimento do enxerto da reconstrução 

LPFM e o comprimento da “virtual” reconstrução anatômica. Os pacientes 

que apresentaram resultados satisfatórios, o comprimento do enxerto 

diminuiu gradativamente da extensão para a flexão. Os pacientes que 

demonstraram resultado não satisfatório apresentaram condição isométrica 

do enxerto. No entanto, o comprimento do enxerto foi estatisticamente 

menor que a “virtual posição” anatômica, em todos os graus de flexão. Os 

autores concluem que, não apenas a isometria, mas também o padrão de 

mudança do comprimento, é essencial para a obtenção de bons resultados 

na reconstrução do LPFM. 
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4. MÉTODOS 

 

 

 4.1. Desenho do Estudo 

 

 

 Estudo primário, intervencional, pesquisa experimental in vitro, 

analítico, autocontrolado e aleatorizado. 

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

Translacional da Universidade Federal de São Paulo em parceria com 

Brigham Women’s Hospital (BWH), Harvard Medical School, EUA, por 

meio de estágio de doutorado (com bolsa do Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior - PDSE, Capes) (Apêndice 3) entre o período de 

agosto de 2015 e julho de 2016, com extensão do período até janeiro de 

2017 (subsídio da Cartilage Foundation). Os experimentos foram 

realizados no período entre maio e agosto de 2016 no Laboratório de 

Ortopedia e Bioengenharia do BWH, Boston, EUA. O estudo seguiu os 

preceitos ético-legais da instituição, sendo autorizado pelo comitê 

responsável local antes do início dos experimentos (Partners Human 

Research Committee Protocol #: 2016P000021/BWH) (Apêndice 1) e 

Comitê de Ética na UNIFESP sob número CAAE: 72919717.4.0000.5505 

(Apêndice 2). 
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 4.2. Amostra 

 

 

 Foram utilizados neste estudo 12 joelhos de cadáveres congelados a 

fresco. Os joelhos foram adquiridos do banco de tecidos Medcure, 

acreditado pela Associação Americana de Bancos de Tecidos. 

 

 

 4.3. Critérios de inclusão 

 

 

 Doador maior que 18 anos e menor ou igual a 50 anos de idade; 

 Sem história de cirurgia prévia no joelho; 

 Sem história de doença reumatológicas. 

 

 

 4.4. Critérios de exclusão 

 

 

 Presença de lesão ligamentar ou meniscal visibilizadas na RM; 

 Lesão condral ou osteocondral acometendo a superfície articular da 

patela e/ou tróclea, avaliado macroscopicamente e pela RM; 



 

 

Métodos 

 

31 

 Osteoartrose do joelho, Kellgren e Lawrence (II, III, IV) (Kellgren, 

Lawrence 1957); 

 Sinal de displasia troclear na radiografia lateral do joelho, 

caracterizada por sinal do cruzamento, esporão supra troclear ou 

duplo contorno (Dejour et al. 1994); 

 Distância entre Tuberosidade Anterior da tíbia e a Garganta da 

Tróclea (TA-GT), maior ou igual a 20mm, avaliado por RM(Dejour 

et al. 1994); 

 Alteração anatômica decorrente de trauma prévio; 

 Presença de Doença tumoral local. 

 

 

 4.5. Exames Complementares 

 

 

 Todos os joelhos foram submetidos a radiografia padrão 

anteroposterior e lateral do joelho, e ressonância magnética (RM). Antes da 

realização do exame de RM os joelhos eram descongelados durante 24hrs 

em temperatura ambiente. Após o exame os joelho foram novamente 

congelados.  

 Os exames de ressonância magnética foram obtidos em uma unidade 

de ressonância magnética 3-T (Signa HDxt; GE Healthcare, Milwaukee, 

WI) utilizando uma bobina para joelho (HD TR knee) de oito canais. Foram 

obtidas imagens nos planos sagital, coronal e axial. Foi realizada sequência 

de pulso turbo spin eco (TSE) utilizando os seguintes parâmetros: TR 

3850ms, TE 24-36, tamanho da matriz 512x512, ângulo de inclinação 90 
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graus, 160 campo de visão, Espessura do corte 2mm e intervalo do corte 

2mm. As imagens foram transferidas para uma estação de trabalho 

separada usando o aplicativo Vitrea Enterprise Server Advanced Note 3D 

Musculoskeletal MR application (Vital Images, Minnesota, MN, USA). 

Nesta plataforma, as imagens foram analisadas para avaliação da anatomia 

patelofemoral e presença de lesões associadas.  

 4.6. Técnica de preparo dos joelhos  

 

 

 Os joelhos foram armazenados no freezer a -20
o 

Celsius. Vinte e 

quatro horas antes do início dos testes, os joelhos foram retirados do 

freezer e deixados em temperatura ambiente para descongelamento.  

 Os joelhos foram preparados removendo a pele e a gordura 

subcutânea, circunferencialmente, para obter exposição adequada dos 

músculos. Neste momento, o tendão do músculo grácil foi dissecado em 

toda a sua extensão e retirado para utilização como enxerto na reconstrução 

do LPFM. Até que este procedimento fosse realizado, o tendão era mantido 

em temperatura ambiente, envolto por gaze úmida com soro fisiológico 

0,9%.  

 O tecido muscular da perna e posterior da coxa foram retirados, 

mantendo os ligamentos e a cápsula articular do joelho intacta, assim como 

o músculo quadríceps. Para ajustar os joelhos ao aparato de teste, foram 

realizadas osteotomias na diáfise femoral e tibial com 12cm de distância da 

linha articular. A osteotomia da fíbula foi realizada na região do colo 

fibular (Figura 1). Após a osteotomia, a diáfise femoral foi fixada com 

cimento ósseo, moldado, para permitir a fixação no aparato de teste. 
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Figura 1: Joelho após dissecção e osteotomia. 
 

Joelho dissecado mantendo o mecanismo extensor, cápsula articular e ligamentos do 
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joelho.  (A) Aspecto anterior; (B) Aspecto Posterior; (C) Aspecto Lateral; (D) Aspecto 

Medial. 
 

 A extremidade proximal do tendão do músculo quadríceps foi 

envolvida com compressa cirúrgica e suturada com duas unidades de fio de 

sutura Orthocord
®
 2 (Fabricante Ethicon, EUA) utilizando pontos 

ancorados tipo Kracow, iniciando aproximadamente com 10cm proximal à 

inserção patelar (Figura 2). As extremidades proximais das suturas eram 

amarradas entre si, formando uma alça, que foi conectada ao cabo de 

tração. 

 

 

 

Figura 2: Joelho preparado para teste. 
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Aspecto do joelho após a preparação da diáfise femoral com cimento ósseo e preparação 

do tendão do músculo quadríceps.  

 

 

 Para o teste de lateralização da patela, foi realizado um túnel 

transverso de medial para lateral na porção central da patela com um fio de 

Kirschner de 2mm. Um fio de sutura Orthocord
®
 2 (Fabricante Ethicon, 

EUA) foi passado pelo túnel, sendo então, rebatido pela face anterior da 

patela. Assim, as duas extremidades do fio foram amarradas formando uma 

alça, a qual era conectada ao cabo de tração para aplicar a força de 

lateralização à patela (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Posicionamento do cabo para tração lateral da patela. 

 

(A) Posicionamento do fio guia durante a realização do túnel transverso na patela, 

utilizado para passagem do fio para tração lateral da patela; (B) Posicionamento do fio 

após passagem pelo túnel intraósseo. 
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 Após preparação do joelho, o mesmo era fixado no aparato de teste. 

Todos os procedimentos foram realizados no mesmo dia, desde a 

preparação até os testes. Durante os testes o joelho era umedecido, 

periodicamente, com soro fisiológico 0,9%, utilizando um pulverizador.  

 

 4.7. Procedimentos Cirúrgicos 

 

 

 4.7.1. Lesão dos estabilizadores mediais da patela 

 

 

Para a lesão dos estabilizadores estáticos mediais da patela o joelho 

foi posicionado em 30 graus de flexão. A patela foi tracionada, 

lateralmente, com força de 22N, enquanto uma tração de 9N foi aplicada no 

tendão do músculo quadríceps paralelamente à diáfise femoral. Com bisturi 

lâmina 11, os restritores mediais da patela foram incisados, de proximal 

para distal, próximo a borda medial da patela. Para garantir a lesão 

completa dos estabilizadores, qualquer estrutura que se apresentasse tensa 

foi realizada uma incisão, deixando intacta apenas o tecido sinovial 

articular (Figura 4). 
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Figura 4: Joelho após lesão dos estabilizadores medias estáticos. 

 

Aspecto anteromedial após a lesão dos estabilizadores estáticos mediais da patela 

(joelho posicionado em 30 graus de flexão com o tendão do músculo quadríceps 

tracionado com 9N de força e a patela tracionada lateralmente com 22N de força). 
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 4.7.2. Reconstrução de LPFM com tendão do músculo grácil 

(LPFM-G) 

 

 

 4.7.2.1. Preparação do enxerto 

 

 

 O tendão do músculo grácil utilizado para este procedimento foi 

retirado da mesma peça utilizada a ser testada. Após retirada, o tendão foi 

limpo, retirando toda parte muscular e gordura inserida. As duas 

extremidades do tendão foram então suturadas com fio Ethibond Excel


 2 

(Fabricante Ethicon, EUA) utilizando pontos ancorados.  

 

 

 4.7.2.2. Posicionamento do enxerto 

 

 

 Nesta técnica, o enxerto foi fixado primeiramente na patela. Foi 

utilizado uma âncora de titânio FASTIN RC com fio Orthocord
®
 de 5.0mm 

(Fabricante Depuy Mitek, EUA). A âncora foi posicionada na junção do 

terço proximal e os dois terços distais da patela (Lorbach et al. 2016). A 

porção central do enxerto foi amarrado à âncora com um fio de sutura 

Orthocord
®
 2 (Fabricante Ethicon, EUA). 
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 Após a fixação do enxerto na patela, a posição da fixação femoral foi 

identificada, ligeiramente proximal e posterior ao epicôndilo medial e distal 

ao tubérculo adutor (Nomura et al. 2005). Um fio guia foi colocado de 

medial para lateral na posição escolhida. Então foi testada a isometria. Para 

tanto, foi fixada no enxerto uma pinça Kelly na posição do fio guia em 30 

graus de flexão. Então o joelho era movimentado entre zero e 90 graus e a 

movimentação da pinça Kelly em relação ao fio guia era medida, sendo 

aceitável até 5mm de movimentação do enxerto (Steensen et al. 2004). 

Caso a movimentação ultrapassasse este valor, um novo ponto era 

escolhido. Definido o ponto ideal, um túnel de 7mm foi feito com uma 

broca canulada.  

 Utilizando dissecação romba foi criado um canal entre a camada I e 

II do compartimento medial (Warren, Marshall 1979), a partir do aspecto 

medial da patela em direção ao túnel femoral. As extremidades livres do 

enxerto, foram então tracionadas por meio deste canal pelas suturas com 

auxilio de uma pinça Kelly. Com o auxílio de um passador de fios, as 

suturas do enxerto foram passadas de medial para lateral pelo túnel femoral 

(Stephen et al. 2016). 

 

 

 4.7.2.3. Tensionamento e fixação do enxerto 

 

 

 Após o posicionamento, as suturas fixas às extremidades do enxerto 

foram passadas por uma polia posicionada lateralmente a diáfise femoral e 

amarradas a um peso representando 2N de força por cinco minutos, para 
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permitir o deslizamento e ajuste do enxerto no túnel femoral. Feito isso, o 

joelho foi posicionado em 30 graus de flexão, e a sutura foi fixado com 

uma pinça Kelly justa cortical na saída do túnel femoral lateralmente 

(Stephen et al. 2016). A Figura 5 demonstra o aspecto final da reconstrução 

do LPFM com o tendão do músculo grácil.  

 

 

Figura 5: Joelho após reconstrução do LPFM com tendão músculo do 

grácil. 

 

Aspecto anteromedial do joelho ao final da reconstrução do LPFM com tendão músculo 

do grácil (joelho posicionado a 30 graus de flexão com o tendão do músculo quadríceps 

tracionado com 9N de força). 
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 4.7.3. Reconstrução do LPFM com transferência do tendão do 

músculo quadríceps 

 

 

 4.7.3.1. Preparação do enxerto 

 

 

 Durante a preparação do enxerto do tendão do músculo quadríceps, 

o joelho foi posicionado em 90 graus de flexão e o tendão do músculo 

quadríceps sob tração de 9N. Este posicionamento facilitou a visibilização 

e o manejo do tendão. Antes da retirada, foi feito um planejamento prévio e 

demarcação do tendão com caneta cirúrgica. O comprimento do enxerto 

necessário para a reconstrução do ligamento, foi definido pela aferição da 

distância do centro do tendão do músculo quadríceps na inserção patelar 

em relação a proeminência palpável do epicôndilo medial do fêmur, 

acrescida de dois centímetros. Assim, uma fita com este comprimento e 

sete milímetros de largura foi desenhada no terço central do tendão do 

músculo quadríceps. Utilizando bisturi lâmina 11, apenas a camada mais 

superficial do tendão do músculo quadríceps foi retirada, mantendo a 

fixação patelar intacta.  
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 4.7.3.2. Posicionamento  

 

 

  Após ser liberado proximalmente, o enxerto foi girado 90° 

medialmente e torcido 180°, anteriormente. Neste passo, uma dissecção 

adicional foi realizada no lado lateral do enxerto na sua fixação patelar, 

para facilitar a torção do enxerto. 

 Mantendo esta orientação, a extremidade proximal livre do enxerto 

foi preparada com fio de sutura Ethibond Excel


 2 (Fabricante Ethicon, 

EUA). A passagem e fixação do enxerto no túnel femoral seguiu 

exatamente o mesmo protocolo descrito na técnica utilizando o tendão do 

músculo grácil. 

 

 

 4.7.3.3. Tensionamento e fixação 

 

 

 Após o posicionamento do enxerto, as suturas fixas às extremidades 

foram tracionadas lateralmente com 2N de força por cinco minutos, para 

permitir o deslizamento e ajuste do enxerto no túnel femoral. Feito isso, o 

joelho foi posicionado em 30 graus de flexão, e a sutura foi fixada com 

uma pinça kelly, justa cortical, na saída do túnel femoral, lateralmente 

(Stephen et al. 2016). A Figura 6 demonstra o aspecto final da reconstrução 

do LPFM com o tendão do quadríceps.  
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Figura 6: Joelho após reconstrução do LPFM com tendão músculo do 

quadríceps. 

 

Aspecto anteromedial ao final da reconstrução do LPFM com tendão do músculo 

quadríceps (joelho posicionado em 30 graus de flexão com o tendão do músculo 

quadríceps tracionado com 9N de força). 
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 4.7.4. Reconstrução de LPTM com transferência do ligamento 

patelar 

 

 

 4.7.4.1. Preparação do enxerto 

 

 

 Utilizando dissecção com bisturi lâmina 11, foi retirada uma fita de 

sete milímetros de largura a partir da borda medial do ligamento patelar. 

Mantendo a inserção proximal na patela o tendão foi desinserido abaixo do 

periósteo na sua inserção distal, na tuberosidade da tíbia. A extremidade 

distal livre foi preparada com fio de sutura Ethibond Excel

 2 (Fabricante 

Ethicon, EUA). 

 

 

 4.7.4.2. Posicionamento  

 

 

 Uma âncora de titânio FASTIN RC com fio Orthocord
®
 de 5.0mm 

(Fabricante Depuy Mitek, EUA) foi posicionada em 2cm distal da 

interlinha articular e 2cm medial da borda medial do ligamento patelar 

(Hinckel et al. 2017b).  
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 4.7.3.3. Tensionamento e fixação 

 

 

 Para a fixação da reconstrução, o joelho foi mantido em 90 graus de 

flexão (Philippot et al. 2012) e o tendão do músculo quadríceps tracionado 

em 9N . O enxerto foi tracionado com uma força de tração de 2N 

distalmente, e o enxerto foi amarrado junto a âncora posicionado na tíbia 

com um fio de sutura Orthocord
® 

2 (Fabricante Ethicon, EUA). O aspecto 

final da reconstrução é mostrado na Figura 7. 
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Figura 7: Joelho após reconstrução do LPTM com 

ligamento patelar. 

Aspecto anteromedial do joelho ao final da reconstrução do LPTM com ligamento 

patelar. (Joelho posicionado em 90 graus de flexão com o tendão do músculo 

quadríceps tracionado com 9N de força) 



 

 

Métodos 

 

47 

 4.9. Análise da pressão de contato na articulação patelofemoral 

 

 4.9.1. Equipamento para mensuração da pressão de contato 

 

 

 Para a mensuração da pressão patelofemoral, foi utilizado neste 

estudo o sistema de mapeamento de pressão I-Scan (Tekscan Inc, Boston, 

MA). Esta ferramenta permite a análise acurada da pressão na articulação 

patelofemoral, utilizando um sensor fino e flexível (Garretson 2004; Beck 

2005; Beck et al. 2007; Melegari et al. 2008; Wilharm et al. 2013; Stephen 

et al. 2014; 2015; Suero et al. 2015; Van Haver et al. 2015; Lorbach et al. 

2016).  

 O sensor utilizado foi o modelo 5051 I-Scan (Tekscan Inc, Boston, 

MA) (alcance, 0-172 kg/cm
2
, resolução, 0,7 kg/cm

2
). Este modelo é 

quadrado, com superfície total da matriz de 56×56mm e 1mm de espessura. 

Cada bloco sensível tem 62 sensores por centímetro quadrado (as unidades 

de detecção eletrorresistentes dentro de cada bloco). Foi utilizado um 

sensor para cada joelho. 

 O sensor foi conectado ao equipamento para aquisição de dados, que 

por sua vez, foi conectado ao computador. O software I-Scan (Tekscan Inc, 

versão 7.00-10I) foi utilizado para análise e coleta de dados no 

computador. O sistema completo está ilustrado na Figura 8. 
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Figure 8: Sistema tekscan.  

 
(fonte:https://www.tekscan.com/product-group/test-measurement/pressure-

mapping?tab=products-solutions) 

 

 

 4.9.2. Preparação do joelho para análise da pressão 

patelofemoral 

 

 

 O fêmur foi fixado ao aparato de teste, Instron Universal Material 

Testing Machine (Model 8871, Instron, US), com a diáfise femoral paralela 

ao solo. A rotação foi ajustada com joelho posicionado em 90 graus de 

flexão e a tíbia perpendicular ao solo.  
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 Para o controle da flexão do joelho foi utilizada uma estrutura fixa ao 

INSTRON. Esta estrutura era formada por uma base posicionada 

paralelamente à diáfise femoral. Nesta base foram fixadas 2 barras 

perpendicular. Estas barras serviam de fixação para duas barras transversas 

dispostas paralelamente entre si, como observada na figura 9. A base podia 

ser movimentada paralelamente ao fêmur no eixo crânio caudal. 

Similarmente, as barras transversas podiam ser movimentadas para cima e 

para baixo. Assim que atingiam a posição desejada, ambas eram travadas 

para a realização do teste. Deste modo, a extensão do joelho foi bloqueada 

em cada ângulo determinado no estudo (30, 60 e 90
 
graus de flexão)

 
(Beck 

et al. 2007) entre as barras transversas posicionadas na região distal da 

tíbia. Esta montagem permitia a movimentação secundária da tíbia em varo 

e valgo, bem como rotação interna e externa (Farahmand et al. 1998; Beck 

et al. 2007; Stephen et al. 2016). 
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Figura 9: Posicionamento do joelho no aparto de teste. 

 

Posicionamento do joelho em 30 graus de flexão no aparato de teste. As setas em 

branco demonstram a liberdade de movimento rotacional, bem como varo e valgo.  

 

 

  

 Com o joelho fixo ao aparato de teste, a sutura terminal do tendão do 

músculo quadríceps foi conectada ao cabo para tracionar o tendão do 

músculo quadríceps. O cabo era passado através de uma polia posicionada 

posterior a extremidade proximal do fêmur e alinhada à diáfise femoral, 

conectado a carga de teste. 
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 Antes do posicionamento no joelho, o sensor foi preparado 

reforçando a extremidade com fita adesiva (“Silver Tape”, Scoth


, 3M). O 

reforço foi realizado para permitir a passagem de duas suturas Ethibond 

Excel


 2 (Fabricante Ethicon, EUA), sem danificar o sensor.  

 Para inserção do sensor na articulação PF, foi realizada uma abertura 

na cápsula proximal, entre o tendão do músculo quadríceps e o fêmur. 

Então os fios fixos na extremidade do sensor eram alçados de dentro para 

fora da articulação por duas pequenas incisões distais (para ligamento 

patelar medial e lateral). Assim, o sensor foi tracionado para dentro da 

articulação e posicionado entre a patela e tróclea. Uma pinça kelly foi 

utilizada para fixar os fios de sutura e evitar o movimento do sensor 

durante os testes. O ajuste e reposição dessas suturas garantiu que o sensor 

estivesse centrado sobre a área de contato entre a patela e a tróclea femoral.  

 

 

Figura 10: Sensor Tekscan. 

 

Sensor preparado para colocação no joelho. A seta preta evidencia o reforço na 

extremidade do sensor e os fios de sutura utilizados para posicionamento e fixação. 
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 4.9.3. Configuração do Sistema para análise da pressão 

patelofemoral 

 

 

 Após o posicionamento na articulação patelofemoral, o sensor foi 

calibrado dentro do joelho a ser testado em 30, 60 e 90 graus de flexão. A 

calibragem foi realizada com uma força de tração no tendão do músculo 

quadríceps de 200N, 10% acima da força utilizada no protocolo de teste 

(Brimacombe et al. 2009). 

 O software IScan foi configurado para mensurar a pressão 

patelofemoral em três áreas, faceta medial, faceta lateral e toda a patela. 

Antes de cada teste, as três áreas eram selecionadas baseada na imagem em 

momento real, e as informações de cada uma das áreas foram analisadas, 

separadamente. 

 Para determinar o limite entre a faceta medial e lateral, durante a 

preparação do joelho, foi realizado uma perfuração de 2mm da cortical 

anterior até a superfície articular. Na articulação a perfuração saia no ápice 

da crista interfacetária na porção distal da patela. Assim, durante o teste, 

um fio guia com ponta romba tocava levemente o sensor através desta 

perfuração. Este toque era visibilizado na imagem em momento real, e 

serviu como referência da transição entre a faceta medial e lateral. Uma 

janela medial e outra lateral a esta marcação, que representavam, 

respectivamente, as forças de contato na faceta medial e lateral da patela.  
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 4.9.4. Protocolo de teste para avaliação da pressão patelofemoral 

 

 

 Após preparação do joelho e montagem do aparato de teste como 

descrito acima, eram iniciados os testes. As pressões de contato foram 

avaliadas em cada situação em três graus de flexão, em 30, 60 e 90 graus.  

 Primeiramente, o joelho foi estabilizado na flexão a ser testada. 

Então o tendão do músculo quadríceps foi tracionado, paralelamente, a 

diáfise do fêmur com uma carga de 178N (Garretson 2004; Beck 2005). 

Após aplicar a carga, foram aguardados 10 segundos para equilíbrio das 

forças, então a imagem foi salva e os dados extraídos para planilha de 

Excel (Microsoft
®
). A figura demonstra a imagem coletada pelo software 

IScan.  

 

Figura 11: Representação gráfica da pressão de contato patelofemoral. 

 

Imagem gráfica da pressão de contato patelofemoral no software IScan, na condição 

nativa em 30, 60 e 90 graus de flexão do joelho. 

 

 

Em cada situação foram avaliadas as seguintes variáveis: 
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 Pressão de contato total na patela (Mpa) 

 Pressão de contato na faceta medial da patela (Mpa) 

 Pressão de contato na faceta lateral da patela (Mpa) 

 

 

 4.10. Análise da Lateralização da Patela 

 

 

 4.9.1. Equipamento para mensuração da pressão de contato 

 

 

 A translação lateral da patela foi medida utilizando um digitalizador 

tridimensional (3D) - MicroScribe G2 (Immersion Corp, San Jose CA, 

EUA, precisão 0.022mm) (Figura 12). Este sistema possui um probe com 

mobilidade em cinco eixos. Este equipamento utiliza um sistema de 

coordenadas (X, Y, Z) para identificar a posição da extremidade do probe 

em qualquer ponto no espaço ao seu alcance.  
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Figura 12: MicroScribe G2. 

 

 Inicialmente, o instrumento foi conectado ao computador e os eixos 

de coordenadas configurados no software MicroScribe Utility. Foram 

usadas as seguintes referências:  

 

 eixo X: paralelo ao eixo dos côndilos posteriores do fêmur;  

 eixo Z: perpendicular ao eixo X, no plano axial;  

 eixo Y: perpendicular ao eixo X, no plano coronal.  

 4.10.2. Protocolo de teste para avaliação da translação lateral da 

patela 

 

 

 Para a medida da lateralização da patela, o joelho foi posicionado em 

30 graus de flexão e uma carga de 9N no tendão do músculo quadríceps 
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para simular a tensão em repouso (Hautamaa et al. 1998). Uma força de 

deslocamento, orientada lateralmente, foi aplicada na patela por meio de 

um cabo conectado ao fio de sutura fixado transósseo na patela. O cabo foi 

passado pela polia e conectado a uma carga de 22N (Beck et al. 2007). 

 

 

 

Figura 13: Aferição da posição da patela utilizando Microscribe G2. 

 

Joelho posicionado em 30 graus de flexão e o tendão do músculo quadríceps tracionado 

com 9N de força, a ponta do probe é posicionado na entrada do túnel transversal da 

patela e a posição registrada. 
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 A extremidade medial do túnel no centro da patela foi utilizado 

como referência para a coleta dos pontos. A posição deste ponto no espaço 

foi então coletada com o MicroScribe em duas situações: 

 

 1- Posição de repouso, sem força de lateralização; 

 2- Com força de tração lateral (22N). 

 

 Assim, a posição da patela foi registrada sem força de lateralização 

(Px, Py, Pz) e sob 22N de força de lateralização (P'x, P'y, P'z). A diferença 

entre as coordenadas no eixo X (P'x-Px,) foi definida como o deslocamento 

lateral da patela. A unidade de medida foi configurada em milímetros. 

 

 

 4.11. Sequência de Teste 

 

 

 Para a avaliação do efeito da técnica cirúrgica de reconstrução dos 

estabilizadores mediais estáticos da patela, no contato patelofemoral e 

translação lateral da patela, cada joelho foi avaliado em cinco situações: 

 

 Nativo. Esta condição preservou todas as características originais do 

joelho, com a manipulação restrita a preparação necessária para 

realização dos testes e avaliações; 

 Lesão dos estabilizadores mediais estáticos da patela;  
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 Reconstrução do LPFM utilizando como enxerto do tendão do 

músculo grácil; 

 Reconstrução do LPFM utilizando como enxerto a transferência de 

uma fita central do tendão do músculo quadríceps; 

 Reconstrução do LPTM utilizando como enxerto a transferência de 

uma fita medial do ligamento patelar. 

 

 

 Em cada condição, primeiro foi avaliado à lateralização da patela e, 

em seguida, foram realizados os testes para avaliação da pressão de contato 

patelofemoral na ordem definida pela randomização. 

 

 

 4.12. Randomização 

 

 

 Cada joelho foi avaliado, inicialmente, na forma nativa, seguido pela 

lesão. A sequência dos procedimentos testados seguiu a ordem determinada 

pela randomização em bloco. Da mesma forma, a ordem de teste em 

relação a posição do joelho (30, 60 e 90
 
graus) em cada situação, também 

foi randomizada. 

 As reconstruções foram randomizadas em blocos de três, como 

demonstra a Tabela 1. Em relação ao grau de flexão do joelho, a ordem de 

testes foi definida utilizado o mesmo protocolo de randomização, em bloco 

de três, conforme descrito na Tabela 2. 

 



 

 

Métodos 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Representação esquemática do bloco de randomização das 

reconstruções.  

 Reconstrução 1 Reconstrução 2 Reconstrução 3 

Joelho 1 LPFM-G LPFM-QD LPTM 

Joelho 2 LPFM-QD LPTM LPFM-G 

Joelho 3 LPTM LPFM-G LPFM-QD 

LPFM-G: Ligamento patelofemoral medial com tendão do músculo grácil; 

LPFM-QD: Ligamento patelofemoral medial com tendão do músculo 

quadríceps; LPTM: Ligamento patelo tibial medial com ligamento patelar. 

 

 

Tabela 2: Representação esquemática do bloco de randomização da 

flexão do joelho para a avaliação da pressão de contato PF.  

 Posicão 1 Posição 2 Posição 3 

Condição 1 30 graus 60 graus 90 graus 

Condição 2 60 graus  90 graus 30 graus 

Condição 3 90 graus 30 graus 60 graus 
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 A sequência foi sorteada antes de cada procedimento. Envelopes 

pardos, contendo papeis com número de um a três, foram utilizados para o 

sorteio. Após ser sorteado, o papel era retirado da pilha de sorteio e 

colocado novamente ao fim de três sorteios. 

 4.13. Análise Estatística 

 O poder da amostra para este estudo foi calculado considerando 

como uma alteração significativa na pressão de contato PF de 0.2MPa, com 

uma variância de 0.3MPa, de acordo com um estudo prévio, que utilizou o 

mesmo sistema de avaliação (Stephen et al. 2015). Baseado nestes 

parâmetros, uma amostra de oito joelhos seria necessária para detectar uma 

diferença significativa com 80% de poder e 95% de confiança, esperando 

até 20% de perda da amostra e utilização de dois joelhos para teste do 

protocolo, foram solicitados 12 joelhos. 

 Para a análise estatística, as cinco condições avaliadas neste estudo e 

o grau de flexão do joelho foram consideradas como variáveis categóricas 

dependentes. A pressão de contato patelofemoral, juntamente com a 

medida de translações lateral da patela, foram consideradas variáveis 

independentes contínuas. As variáveis independentes, foram apresentadas 

na forma de média e desvio padrão nas cinco condições avaliadas, para 

cada grau de flexão. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para avalição da 

normalidade da amostra. Tendo a amostra falhado em demonstrar uma 

distribuição normal, em ambas as variáveis independentes, foi utilizado o 

teste de Kruscal-Wallis para determinar a existência de diferenças 

significativas entre as condições de teste em cada grau de flexão. Análise 
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post hoc utilizando Wilcoxon com correção de Bonferroni foram aplicadas 

quando as diferenças significativas entre as condições do teste forem 

anotadas. A significância estatística foi definida, a priori para P <0,05. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 
 



 

 

Resultados 

 

62 

5. RESULTADOS 

 

 

 Foram incluídos para a análise final deste estudo oito joelhos. Dois 

joelhos foram utilizados para definição do protocolo de teste e, dois joelhos 

foram excluídos do estudo, pois apresentaram lesão da cartilagem articular, 

sendo, um na patela e outro na tróclea.  

 A Tabela 3 demonstra os dados antropométricos e demográficos dos 

doadores dos joelhos incluídos no estudo.  

 

 

Tabela 3. Dados demográficos e antropométricos dos doadores. 

Cadáveres [n] 8 

Média Idade [anos] (media/DP) 46,23 / 3,34 

Média Peso [kg] 78,97 / 28,2 

Média Altura [metros] 1,55 / 0,2 

Média Índice de Massa corpórea (IMC) 32,07 / 8,2 

Sexo (M/F) 5/3 

M= masculino; F= feminino. 

 

 

 As três técnicas cirúrgicas de reconstrução dos estabilizadores 

estáticos mediais da patela avaliadas, apresentaram pressão de contato 

patelofemoral semelhantes ao apresentado no joelho nativo, independente 



 

 

Resultados 

 

63 

do grau de flexão do joelho (p<0.05). Os gráficos representados na Figuras 

1, 2 e 3 demonstram a pressão de contato patelofemoral nas cinco 

condições testadas, nos três graus de flexão avaliados. 

 

 

 

Figura 14: Gráfico da pressão média de contato na articulação 

patelofemoral.  
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Figura 15: Gráfico da pressão média de contato na articulação 

patelofemoral lateral.  
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Figura 16: Gráfico da pressão média de contato na articulação 

patelofemoral medial.  

 

 

 Em relação a lateralização da patela, as reconstruções LPFM-G e 

LPFM-QD, apresentaram lateralização da patela semelhante ao joelho 

nativo. Não houve diferença estatística entre as condições nativa, LPFM-G 

e LPFM-QD. A reconstrução do LPTM apresentou lateralização patelar 

aumentada em relação a condição nativa do joelho (p=0,0002), com valores 

semelhantes a lateralização patelar na situação com lesão dos 

estabilizadores estáticos medial da patela. Ambas as condições, LPTM e 

“Lesão”, apresentaram lateralização da patela, significativamente maiores 

que a situação nativa (p=0.0002; p=0,0001).  
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Figura 17: Gráfico dos resultados de lateralização da patela em 30 

graus de flexão.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 

 O mais importante achado neste estudo é que a reconstrução do 

LPTM, utilizando a técnica anatômica e as reconstruções do LPFM-QD e 

LPFM-G, não alteraram a pressão patelofemoral em 30, 60 e 90 graus de 

flexão. Adicionalmente, a reconstrução do LPFM-QD e LPFM-G 

apresentaram lateralização da patela semelhante à condição nativa. Em 

contrapartida, a reconstrução do LPTM apresentou lateralização patelar 

significativamente maior, que a condição nativa, em 30 graus de flexão. 

  Recentemente, o LPTM tem ganhado maior atenção na literatura e 

alguns autores têm sugerido a reconstrução do LPTM, isoladamente ou em 

associação ao LPFM, como opção cirúrgica para a restauração da 

estabilidade patelofemoral, nos pacientes com luxação recorrente da patela 

(Hinckel et al. 2017b). Entretanto, em comparação com o LPFM, o LPTM 

ainda foi pouco estudado, e há escassa evidência na literatura sobre a 

anatomia e biomecânica da reconstrução do LPTM para o tratamento da 

instabilidade patelofemoral. 

 Até o presente momento, poucos estudos se dedicaram a avaliação 

da anatomia do LPTM (Placella et al. 2015). KALEKA et al. em 2016, 

avaliaram a anatomia do LPTM e LPMM em 26 joelhos de cadáveres. 

Estes autores encontraram o LPTM em 90% dos casos, e descreveram a 

posição anatômica do ligamento medindo sua inclinação em relação ao 

ligamento patelar. A inclinação média foi de 22,2 graus. Hinckel et al. 

(2017a) investigou a posição anatômica do LPTM em relação ao ligamento 

patelar e interlinha articular. A inserção patelar foi em média de 3,6mm da 
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inserção do ligamento patelar na patela. A inserção tibial, foi encontrada, 

em média, a 13,7mm distal a interlinha articular e 11,6mm medial ao 

ligamento patelar. Neste estudo, buscando o posicionamento anatômico na 

reconstrução do LPTM, a fixação tibial foi realizada com dois centímetros 

da interlinha articular e com dois centímetros da borda medial do ligamento 

patelar, posição semelhante a descrita nos estudos anatômicos. 

 Baseado em estudos biomecânicos, o LPTM tem a função de 

contrapor a força proximal e lateral do músculo quadríceps (vasto lateral) 

no final da extensão ativa do joelho (Ebied, El-Kholy 2011). Assim, 

embora a indicação da reconstrução do LPTM não esteja completamente 

definida, a utilização desta técnica poderia ser vantajosa em pacientes 

esqueleticamente imaturos, com fatores de risco anatômicos, como 

displasia da tróclea e patela alta. Isto porque, essas anormalidades não 

devem ser corrigidas na infância, devido ao alto risco de lesão da placa 

fisária.  

 Diversos estudos clínicos demonstraram bons resultados funcionais 

das reconstruções do LPFM (Ellera Gomes et al. 2004; Gomes 2008; Lind 

et al. 2009; Fisher et al. 2010; Kyung, Kim 2015; Song et al. 2016) e 

LPTM (Baker et al. 1972; Hall et al. 1979; Letts et al. 1999; Ebied, El-

Kholy 2011; Giordano et al. 2011; Sobhy et al. 2012; Zaffagnini et al. 

2013); entretanto, não há consenso sobre a técnica cirúrgica, se isolada ou 

associada, se anatômica ou não anatômica, superioridade de uma sobre a 

outra, bem como sua indicação clínica, principalmente em relação ao 

LPTM.  

 Neste estudo, a reconstrução do LPTM apresentou lateralização da 

patela em 30 graus de flexão, significativamente maior que a condição 

nativa, não sendo capaz de restaurar a estabilidade patelar nesta amplitude. 
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Sabendo que a luxação patelofemoral ocorre principalmente nos primeiros 

graus de flexão (Senavongse, Amis 2005), baseado no presente estudo, a 

reconstrução do LPTM não deve ser realizada isoladamente em pacientes 

com luxação patelofemoral recorrente. Embora alguns estudos tenham 

demonstrado melhora da função e baixa índice de recidiva na reconstrução 

do LPTM isolado, são limitados a pequenas séries de casos, com 

acompanhamento de curto e médio prazos. Grannatt, em 2012, publicou 

uma série de casos com 28 pacientes (34 joelhos), submetidos a 

reconstrução do LPTM isolado pela técnica de Galeazzi, não anatômica, 

para instabilidade patelofemoral. Com acompanhamento médio de 70 

meses, aproximadamente 80% dos pacientes apresentaram recidiva da 

luxação. Os resultados clínicos encontrados, por esses autores, corroboram 

os achados biomecânicos encontrados no presente estudo. 

 O LPFM é o restritor primário a lateralização da patela. Atualmente, 

a reconstrução do LPFM é o procedimento mais realizado para o 

tratamento da luxação recorrente da patela (Weber et al. 2016). Estudos 

demonstrando resultados satisfatórios com menos de 10% de taxa de 

recidiva  (Smith et al. 2007; Lind et al. 2009; Fisher et al. 2010; Howells et 

al. 2012). No entanto, numa revisão sistemática, avaliando a taxa de 

complicação relacionado a reconstrução do LPFM, demonstrou que 26,1% 

dos procedimentos apresentaram evento adverso (Shah et al. 2012). As 

principais complicações descritas foram a fratura da patela, instabilidade 

recorrente, perda de flexão e dor. Ainda, os autores ressaltaram a falta de 

padronização das técnicas utilizadas. Estes achados, demonstram a 

necessidade do aprofundamento do estudo das técnicas de reconstrução do 

LPFM. Assim, a melhor compreensão da anatomia e biomecânica na 

reconstrução dos estabilizadores estáticos da patela, vem auxiliar e guiar a 
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conduta clínica no tratamento da instabilidade patelar, minimizando 

possíveis complicações decorrente da técnica cirúrgica.  

 Neste presente estudo, foram avaliadas duas técnicas de reconstrução 

do LPFM. Uma técnica utilizando como enxerto o tendão do musculo 

grácil livre “LPFM-G”, e a outra utilizando o tendão do músculo 

quadríceps como enxerto “LPFM-QD”. 

 A reconstrução do LPFM-G foi selecionada por ser uma técnica bem 

estabelecida na literatura, avaliada previamente em outros estudos 

biomecânicos semelhantes, demonstrando ser capaz de restaurar a 

cinemática patelar (Rood et al. 2015; Lorbach et al. 2016; Stephen et al. 

2016). Assim a reconstrução do LPFM-G foi utilizada como uma 

referência interna ao protocolo de teste e técnica de reconstrução. 

 Os tendões flexores são os mais usados como enxerto para 

reconstrução do LPFM (Fisher et al. 2010). Neste estudo foi optado pela 

utilização do tendão do músculo grácil como enxerto. Este tendão, além de 

apresentar resistência superior ao ligamento nativo LPFM - nativo 208N 

(Mountney et al. 2005), tendão do músculo grácil 837N (Hamner et al. 

1999), em comparação com o tendão do músculo semitendíneo, a retirada 

do tendão do músculo grácil apresenta menor morbidade na área doadora 

(Gobbi et al. 2005). 

 Alguns autores recomendam a fixação na patela em dois pontos, para 

mimetizar a anatomia do ligamento original, que apresenta inserção 

espraiada na patela. No entanto, estudos biomecânicos demonstram que a 

fixação em um ponto é suficiente para reproduzir a cinemática do 

ligamento nativo (Stephen et al. 2012), apresentando resistência suficiente 

para reconstrução do LPFM (Nomura et al. 2005; Lenschow et al. 2013; 

Russ et al. 2014). Assim, neste presente estudo, a reconstrução do LPFM-
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G, o enxerto foi fixado na patela em um único ponto utilizando uma ancora 

metálica de 5mm. Adicionalmente, a complicação mais grave após 

reconstrução do LPFM, é a fratura da patela. Estudos demonstram que a 

fratura da patela está relacionada com a utilização de túnel para fixação do 

enxerto na patela. Neste presente estudo, foi utilizado uma âncora por ser 

um método com resistência suficiente para a fixação do LPFM (Lenschow 

et al. 2013) na patela, com menor risco de fratura na patela. Ademais, a 

fixação com uma ancora, tem a vantagem de ser tecnicamente simples, e 

utilizar menos material de síntese. 

 Em relação a posição de fixação do enxerto na patela na 

reconstrução do LPFM-G, a âncora foi posicionada na transição do terço 

proximal e medial da patela. Esta posição foi demonstrada ser adequada 

para o posicionamento isométrico do enxerto (Stephen et al. 2014). 

 A reconstrução do LPFM com enxerto do tendão do músculo 

quadríceps é largamente utilizada em nosso meio, com resultados clínicos 

favoráveis (Steiner et al. 2006; Dopirak et al. 2008; Hernandez et al. 2009; 

Goyal 2013; Vavalle, Capozzi 2015; Calapodopulos et al. 2016; Nelitz et 

al. 2017). Na reconstrução do LPFM-QD, o quadríceps manteve sua 

inserção no polo superior da patela, sem fixação adicional. Assim, esta 

técnica tem a vantagem do menor custo, por utilizar menor quantidade de 

implante, além de evitar possíveis complicações advindas da fixação 

patelar. Adicionalmente, esta técnica preserva o tendão do músculo grácil 

para uma reconstrução ligamentar futura, além de evitar uma incisão 

adicional para retirada do enxerto. 

 Em ambas as reconstruções do LPFM, LPFM-G e LPFM-QD, a 

posição de fixação do enxerto no fêmur foi a mesma. Foi utilizada a 

posição descrita como anatômica, entre o tubérculo adutor e o epicôndilo 
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medial (Nomura et al. 2005). Este ponto é considerado o ponto de maior 

isometria do enxerto (Smirk, Morris 2003; Steensen et al. 2004). Neste 

estudo, após o posicionamento do fio na posição anatômica a isometria foi 

testada, caso houvesse uma movimentação maior que 5mm entre 0 e 90 

graus de flexão, um novo ponto seria escolhido privilegiando a isometria, 

em detrimento da anatomia (Sanchis-Alfonso et al. 2015; Blatter et al. 

2016). Este achado está de acordo com estudos prévios que demonstram 

que joelhos sem alteração anatômica, como patela alta (Tischer et al. 2016) 

e displasia da tróclea (Servien et al. 2011), a posição anatômica do 

ligamento é isométrica.  

 Outro parâmetro essencial na reconstrução do LPFM é o grau de 

flexão do joelho e a tensão aplicada do enxerto durante a fixação. Na 

reconstrução do LPFM o enxerto foi tensionado em 30 graus de flexão, 

posição em que o ligamento se encontra mais tenso (Higuchi et al. 2010). 

Seguindo a mesmo raciocínio, o LPTM foi tensionado em 90 graus de 

flexão (Philippot et al. 2012). Em relação ao tensionamento do enxerto, em 

todas as reconstruções os enxertos foram tensionados com 2N de força 

(Beck et al. 2007). Nas técnicas de reconstrução do LPFM, a fixação no 

fêmur foi realizada pelo clampeamento dos fios de sutura com uma pinça 

kelly na saída do túnel femoral na cortical lateral. Desta maneira, foi 

possível assegurar que a tensão aplicada ao enxerto (2N) não foi 

modificada durante a fixação, o que poderia causar um aumento na tensão 

do enxerto, e consequentemente, elevação da pressão patelofemoral medial. 

 Corroborando os estudos prévios (Ostermeier et al. 2007; Stephen et 

al. 2014; Rood et al. 2015; Lorbach et al. 2016; Stephen et al. 2016), no 

presente estudo a reconstrução do LPFM com o tendão do músculo grácil 

na posição anatômica e tensionado a 2N de força em 30 graus de flexão não 
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alterou a pressão de contato patelofemoral em 30, 60 e 90
 
graus de flexão.  

 Stephen et al. (2016) comparou a pressão de contato patelofemoral, 

após a reconstrução do LPFM, utilizando três opções de enxerto: tendão do 

músculo grácil, fáscia lata e tendão do músculo quadríceps. A técnica 

utilizada na reconstrução foi semelhante em todos as situações, alterando 

apenas a natureza e preparação do enxerto. Não foi encontrada diferença 

entre os enxertos avaliados. No referido estudo, na reconstrução com o 

tendão do músculo quadríceps, além de deixar a inserção distal a patela 

intacta, foi realizada sutura do enxerto aos tecidos moles parapatelar 

medial. Diferentemente, no presente estudo, o tendão do músculo 

quadríceps manteve apenas a inserção original patelar. Esta fixação 

proximal, e anterior na patela, é considerada não anatômica. No entanto, 

isto não demonstrou ser um fator determinante na pressão de contato 

patelofemoral, já que não houve diferença em relação a condição nativa nos 

graus de flexão avaliados. Este achado está em acordo com estudos 

biomecânicos prévios, que demonstraram que variação do posicionamento 

do enxerto na patela tem menor influência na isometria do ligamento 

(Stephen et al. 2012).  

 Em relação a pressão de contato patelofemoral no joelho nativo, em 

30
 
graus de flexão, a pressão foi maior no compartimento lateral em 

comparação com o medial, demonstrando que a patela se localiza em uma 

posição lateralizada no início da extensão. Em 60 e 90
 
graus de flexão, com 

a patela centralização na tróclea, ambos os compartimentos, lateral e 

medial, apresentaram pressões de contato similares, semelhante ao 

identificado em estudos prévios (Beck et al. 2007; Stephen et al. 2013; 

2016). Neste estudo, em média, a maior pressão de contato foi alcançada 

em 60 graus de flexão, corroborando os achados de estudos anteriores 
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(Beck et al. 2007; Wilharm et al. 2013; Lorbach et al. 2016; Stephen et al. 

2016).  

 Em comparação com a condição nativa, a lesão dos restritores 

mediais apresentou diminuição da pressão de contato patelofemoral medial, 

associado ao aumento da pressão lateral em 30 e 60 graus de flexão, fato 

esse em acordo com estudos anteriores (Wilharm et al. 2013). Este achado 

sugere que na ausência dos estabilizadores mediais estáticos, a patela se 

apresenta lateralizada da patela no inicio da flexão, quando a patela está 

iniciando o engajamento na tróclea. Embora neste presente estudo a 

diferença não tenha sido estatisticamente significativa, creditamos este fato 

ao pequeno poder da amostra. 

 Em relação a lateralização patelar, a condição nativa do joelho 

apresentou lateralização média de 9,5mm. Após a lesão dos restritores 

mediais da patela, a translação lateral média da patela foi de 22mm. Estes 

achados corroboram o encontrado, em estudo prévio semelhante (Stephen 

et al. 2013). A reconstrução do LPFM com o tendão do músculo grácil, 

apresentou, em média, lateralização patelar menor que a reconstrução com 

o tendão do quadríceps, 8,1mm e 11,32mm, respectivamente. Assim, como 

não foi encontrada diferença estatística, acreditamos, também, que essa 

diferença não seja clinicamente relevante. Esta diferença pode ser 

explicada pelo método usado para fixação do enxerto na patela. Na 

reconstrução com o tendão do músculo quadríceps foi mantida a inserção 

nativa do tendão, por outro lado, a fixação do tendão do músculo grácil foi 

realizada com uma âncora. A ausência de fixação rígida na técnica com 

tendão do músculo quadríceps permite maior complacência do tendão, o 

que explica o pequeno aumento da translação patelar nesta técnica. Este 

achado está de acordo com os achados descritos por Rood et al. (2015), que 
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demonstraram que a fixação em partes moles permite maior complacência 

do enxerto e, consequentemente, menor risco de constrição exagerada na 

fixação do enxerto.  

 Este estudo foi realizado em joelho de cadáver, e apresentam as 

limitações intrínsecas ao método. Em contrapartida, o estudo em cadáver 

possibilita a comparação controlada de diferentes condições, em um 

mesmo joelho.  

 Neste estudo foram utilizados joelhos sem alterações anatômicas, 

limitando a extrapolação dos dados para os pacientes com instabilidade 

lateral da patela que, usualmente, apresentam anatomia anormal, como 

displasia da tróclea e mal alinhamento do mecanismo extensor. 

 A força utilizada neste estudo para a tração do tendão do músculo 

quadríceps foi de 178N, carga bem inferior a esperada em condição 

fisiológica durante a marcha. Entretanto, uma carga excessiva poderia 

causar danos aos tecidos durante os testes. E ainda, como o mesmo 

protocolo é seguido nas diferentes condições, é pouco provável que o 

aumento da carga altere as características apresentadas. Adicionalmente, a 

tração foi aplicada ao tendão do músculo quadríceps por uma única força 

de 178N mimetizando a tração do reto femoral (RF) e vasto intermédio 

(VI). Estudos biomecânicos (Powers et al. 1998; Shalhoub, Maletsky 2014) 

demonstraram que a tração única (RF + VI) ou tração múltipla (por cada 

feixe do músculo quadríceps: RF + VI + vasto lateral + vasto medial) não 

interferem na cinemática patelofemoral de 30 a 90
 
graus de flexão. Devido 

a isso, este estudo avaliou a pressão de contato PF apenas nesta amplitude 

de movimento. 

 Este estudo foi o primeiro a avaliar a biomecânica da reconstrução 

do LPTM. No entanto, apenas uma técnica foi testada, utilizando como 
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enxerto o ligamento patelar na posição anatômica, isoladamente, 

tensionado em 90 graus. Como perspectiva futura, outros estudos devem 

ser realizados, para avaliar possíveis modificações na técnica de 

reconstrução do LPTM. Por exemplo, investigar a reconstrução associada 

ao LPTM, possíveis modificações no posicionamento do enxerto e posição 

da fixação. Além disso, faltam evidências na literatura em relação a 

indicação da reconstrução do LPTM. Assim, estudos biomecânicos, 

reproduzindo condições patológicas associadas a luxação patelar, como 

patela alta e lateralização da tuberosidade da tíbia, poderiam fornecer 

informações adicionais para a indicação do LPTM. 



 
 
 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

 

 

 

1. As técnicas cirúrgicas de reconstrução do LPFM-G, LPFM-QD e 

LPTM não alteraram a pressão de contato patelofemoral em 30, 60 e 

90
 
graus de flexão; 

2. Ambas as técnicas de reconstrução do LPFM apresentaram 

lateralização patelar semelhante à condição nativa do joelho. 

Entretanto, a técnica LPTM não foi capaz de restaurar a estabilidade 

patelar em 30
 
graus de flexão. 
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