
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA CAMPOS 

 

 

 

 

 

VISCOSSUPLEMENTAÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DE 

OSTEOARTRITE GRAVE DO JOELHO – ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO DUPLO-CEGO COM 6 MESES DE SEGUIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI – RJ 

2017 

  



ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA CAMPOS 

 

 

 

VISCOSSUPLEMENTAÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DE 

OSTEOARTRITE GRAVE DO JOELHO – ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO DUPLO-CEGO COM 6 MESES DE SEGUIMENTO 

 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do grau de 

Mestre. Área de Concentração: Ciências 

Médicas 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Vinícius Schott Gameiro 

 

Co-Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque 

 

 

 

 

NITERÓI – RJ 

 

2017  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina 

 

 

 

  



ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA CAMPOS 

 

VISCOSSUPLEMENTAÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DE 

OSTEOARTRITE GRAVE DO JOELHO – ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO DUPLO-CEGO COM 6 MESES DE SEGUIMENTO 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do grau de 

Mestre. Área de Concentração: Ciências 

Médicas 

 

 

Aprovado em: 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. PEDRO JOSÉ LABRONICI 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. JOÃO MAURÍCIO BARRETTO 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. LISZT PALMEIRA DE OLIVEIRA 

 

 

NITERÓI – RJ 

 

2017  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao cuidar de uma doença, você pode 

ganhar ou perder. Ao cuidar de uma pessoa, 

você sempre ganha”. 

Hunter Doherty “Patch” Adams 

  

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus, por tudo. 

Agradeço à minha família. Meu pai, médico, mestre, que sempre me serviu de 

exemplo e me incentivou a ir além. Minha mãe e minha irmã, médicas abnegadas em prol 

da saúde pública, exemplos de dedicação à vida humana. Minha esposa, pelo apoio e por 

tantas noites suportando o barulho das teclas para que este projeto fosse à frente. Meus 

filhos que foram privados do pai em alguns momentos em nome da ciência. Meu tio, José 

Freitas Siqueira Jr, mestre e doutor, professor renomado que além do exemplo e incentivo, 

também me ajudou diretamente nas leituras, dúvidas e revisões desta pesquisa. 

Agradeço aos meus orientadores, Prof. Dr. Vinícius Schott e Prof. Dr. Rodrigo 

Pires e Albuquerque pela dedicação e verdadeira orientação. 

Agradeço à Profa. Dra. Keila Mara Cassiano pela análise estatística e pelos 

ensinamentos ao longo dessa jornada. 

Agradeço à equipe de trabalho do Serviço de Ortopedia do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado que auxiliaram nas fases iniciais da pesquisa, em especial aos 

médicos-residentes Edmilson Barbosa, Sami Fayad e Lucas Acerbi, ao estagiário de 

Cirurgia do Joelho Felipe Nunes de Almeida e ao meu amigo Nelson Ooka. 

Agradeço aos pacientes que concordaram em fazer parte da pesquisa e, assim, 

contribuir para o avanço da ciência. 

  



RESUMO 

 

A artroplastia é o tratamento mais eficiente para a osteoartrite grave do joelho 

sintomática. No nosso meio, o tempo de espera entre a indicação e a realização de tal 

procedimento, pelo sistema público de saúde, é demasiadamente demorado. A motivação 

deste estudo era tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes enquanto aguardam a 

cirurgia. O objetivo, portanto, foi avaliar os resultados, no seguimento de curto prazo, da 

viscossuplementação nos pacientes com osteoartrite grave do joelho e compará-los com 

a Triancinolona e com a associação entre ambas. Foi realizado um ensaio clínico 

randomizado duplo cego com 143 joelhos divididos em 3 grupos. Grupo 1: infiltração de 

Triancinolona; Grupo 2: infiltração de Hilano G-F 20; Grupo 3: infiltração de 

Triancinolona + Hilano G-F 20. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação através 

de escores funcionais de Lysholm e KSS pré-infiltração e pós-infiltração com um, três e 

seis meses. Na comparação dentro de cada grupo, houve melhora da pontuação média do 

Lysholm em todos os grupos na avaliação de 1 mês comparadas à avaliação pré-

infiltração (p<0,01) e essa melhora foi mantida na média da avaliação de 3 meses 

(p>0,05). Na avaliação de 6 meses, houve uma piora em relação às avaliações pós-

infiltração anteriores (p<0,05), mas ainda com média superior àquela realizada antes do 

tratamento (p<0,05). Na comparação do KSS, todos os grupos também apresentaram 

melhor pontuação do escore na avaliação de 1 mês em relação àquela pré-infiltração 

(p<0,01). Essa melhora se manteve para as avaliações de KSS funcional de 3 meses no 

grupo da triancinolona (p>0,05). Já nos grupos com o uso do Hilano houve piora no 

escores subsequentes (p<0,05). Não houve diferença estatisticamente significativa na 

comparação entre os três tratamentos (p>0,05). O tratamento com viscossuplementação 

apresentou melhora dos escores funcionais, principalmente, até 3 meses após a infiltração 

em pacientes com gonartrose avançada. Porém, não se mostrou superior quando 

comparado ao uso de triancinolona intra-articular e à associação de ambas as substâncias.  

 

Descritores – joelho; osteoartrite; tratamento; viscossuplementação 

  



ABSTRACT 

 

The final treatment for symptomatic severe osteoarthritis of the knee is total knee 

replacement. In our country, the time between indication and accomplishment of such 

procedure by the public health system is too time consuming. This study was born from 

the idea of trying to improve the quality of life of patients while awaiting surgery. The 

purpose of this research is to analyze the early outcomes of viscosupplementation in 

patients with severe knee osteoarthritis and compare it to the use of triamcinolone and the 

association of both. A randomized double-blind clinical trial was performed with 143 

knees divided into three groups. Group 1: intra-articular injection of Triamcinolone; 

Group 2: Hylan G-F 20; Group 3: Triamcinolone + Hylan G-F 20. The outcome was 

measured using Lysholm and KSS scores before treatment and after one month, three and 

six months. In comparison within each group, there was improvement in average Lysholm 

score in all groups in the 1 month evaluation compared to initial evaluation (p<0,01) and 

this improvement was maintained at the average of third month evaluation (p>0,05). At 

6 months, there was a decrease compared to previous post- infiltration ratings (p<0,05), 

but still higher than average performed before treatment (p<0,05). In comparing KSS, all 

groups also had better scores in the evaluation of 1 month compared to that pre-infiltration 

(p<0,01). This improvement remained up to 3rd and 6th months in the corticosteroid 

injection group (p>0,05). The groups using the Hylan presented lower scores in 

subsequent evaluation (p<0,05). There is no statistically difference among the three 

groups (p>0,05). Viscosupplementation increased functional scores in patients with 

severe osteoarthritis of the knee, especially within 3 months of injection. However, it was 

not superior when compared to the use of triamcinolone or the association of both. 

 

Descriptors: knee; osteoarthritis; treatment; viscosupplementation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população tem aumentado significativamente a incidência 

de doenças articulares degenerativas e, por conseguinte, os procedimentos de substituição 

articular, entre elas a Artroplastia Total do Joelho (ATJ)1-3. 

As filas para realizar este tipo de cirurgia são enormes e demoradas nos hospitais 

de referência. Atualmente, a fila de espera para ATJ na nossa instituição possui mais de 

mil pacientes, com tempo aproximado de 5 a 6 anos entre a indicação e entrada na fila até 

a realização da cirurgia. Considerando que todos esses pacientes são portadores de dor 

intensa e limitação funcional, e aguardam a cirurgia por alguns anos, é necessário algum 

tratamento, paliativo, para amenizar a dor e o sofrimento desses pacientes.  

A aplicação intra-articular de corticosteroide proporciona alívio dos sintomas, mas 

por curto período4-6. 

A viscossuplementação, segundo a vasta literatura sobre o assunto, apresenta bom 

resultado para tratamento no médio prazo da dor causada pela osteoartrite do joelho3,5-11. 

A associação de corticosteroide à viscossuplementação promove uma melhora nos 

primeiros dias após a aplicação, já que os resultados da mesma só aparecem a partir da 

quarta semana4-6. 

Existem poucos artigos na literatura direcionados à viscossuplementação e seus 

benefícios nos pacientes com osteoartrite grave do joelho.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA OSTEOARTRITE DO JOELHO 

  

A osteoartrite do joelho é uma doença incapacitante que resulta em desconforto 

nas articulações, limitação do movimento e da função. A radiografia é o método mais 

utilizado para diagnosticar e monitorar a sua progressão12. 

 A classificação radiográfica descrita por Ahlback13,14 e, posteriormente, 

modificada por Keyes e Goodfellow15 divide a osteoartrite do joelho em 5 graus de 

maneira crescente (do mais leve ao mais grave). Outra classificação é a descrita por 

Kellgren e Lawrence16, que divide a doença em 4 graus, também de forma crescente.  

 Essas classificações auxiliam o acompanhamento da evolução da doença, bem 

como a indicação do tratamento de acordo com a sintomatologia e o grau de limitação do 

paciente. A ATJ, geralmente, está indicada nos graus mais avançados (Ahlback 3, 4 e 5 e 

Kellgren-Lawrence 4) associados à dor e limitação funcional.  

   

2.2. TERAPIA INTRA-ARTICULAR 

 

2.2.1. Corticosteroide 

 

A infiltração articular de corticosteroide faz parte do arsenal terapêutico da 

osteoartrite do joelho.  

Uma revisão sistemática realizada por Hepper e colab. encontrou seis ensaios 

clínicos comparando corticosteroide com placebo apresentando melhora em 1 semana no 

grupo tratado com corticosteroide com diferença clínica e estatisticamente significativa. 

Encontrou também 4 ensaios comparando diferentes corticosteroides, sendo dois deles 

com resultados favoráveis à Triancinolona17. 

Pyne e colab. compararam triancinolona à metilprednisolona, num ensaio clínico 

duplo-cego randomizado. Observaram melhor resultado em 3 semanas com a 

triancinolona, porém o contrário em 8 semanas18.  

Lomonte e colab. também compararam os resultados da triancinolona e da 

metilprednisolona em pacientes com artrose leve a moderada e observaram melhora da 

dor por até 24 semanas, mas não encontraram diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos19.  
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Raynauld e colab. realizaram um estudo comparando a triancinolona com o 

placebo administrados a cada três meses por um período total de 2 anos. Não observaram 

efeitos deletérios do uso a longo prazo de corticosteroide articular em comparação ao uso 

de solução salina. Por outro lado, os pacientes submetidos à aplicação do corticosteroide 

apresentaram níveis significativamente melhores de dor e arco de movimento, 

especialmente com 1 ano de seguimento20.  

 

2.2.2. Viscossuplementação 

 

A viscossuplementação consiste na injeção intra-articular de compostos derivados 

do ácido hialurônico, um polissacarídeo produzido pela membrana sinovial e responsável 

por conferir viscosidade ao líquido sinovial lubrificando e protegendo a cartilagem4. 

Jevsevar e colab. em sua metanálise de revisão sistemática concluíram que, 

quando considerados apenas ensaios duplo-cego não há diferença estatisticamente 

significativa entre a viscossuplementação e o placebo. Quando adicionados os estudos 

não-cegos ou inadequadamente cegos, a viscossuplementação apresentou maior efeito21. 

Por outro lado, a American Medical Society for Sport Medicine recomenda o uso 

da viscossuplementação para pacientes com osteoartrite do joelho, baseada nos resultados 

de uma metanálise, de artigos relevantes entre 1960 e 2014, comparando a 

viscossuplementação com injeção de corticosteroide e/ou placebo22. 

Campbell e colab. realizaram uma revisão sistemática de metanálises sobrepostas 

comparando viscossuplementação com outros tratamentos não-operatórios. Concluíram 

que é uma opção viável para o tratamento da osteoartrite do joelho, com melhora da dor 

e função por até 26 semanas e apresentando bom perfil de segurança7. 

Skwara e colab. realizaram um ensaio clínico duplo-cego comparando injeções 

intra-articulares de hyaluronan com triancinolona. Observaram melhora da dor e função 

do joelho, bem como na marcha e atividade muscular, porém sem diferença entre as 

drogas administradas23. 

Caborn e colab. observaram em seu estudo comparando Hilano G-F 20 à 

triancinolona um pico de efeito na avaliação de 2 semanas com o uso de corticosteroide 

e após 12 semanas com a viscossuplementação. Concluíram que o uso de Hilano G-F 20 

tem duração de efeito mais longa do que a triancinolona com perfil de tolerabilidade 

comparável24. 
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2.2.3. Técnica de infiltração 

 

Pierce e colab. não encontraram diferença estatisticamente significativa entre a 

realização da infiltração suprapatelar lateral, infrapatelar medial ou infrapatelar lateral, 

mas a média da dor na escala analógico-visual foi menor no último sítio25. 

Dávilla-Parrilla e colab. realizaram um ensaio clínico randomizado comparando 

os sítios anterolateral e superolateral em 60 joelhos e não encontraram diferença 

estatisticamente significativa26. 

 

2.3. ESCORES FUNCIONAIS DE AVALIAÇÃO 

 

Os escores utilizados no acompanhamento dos pacientes foram o Lysholm Knee 

Scoring Scale e o Knee Society Score (KSS), ambos traduzidos e validados para a língua 

portuguesa27, 28.  
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3. OBJETIVO 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar os resultados, no seguimento de curto prazo, 

da viscossuplementação nos pacientes com osteoartrite grave do joelho e compará-los 

com a Triancinolona e com a associação entre ambas.  
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

Entre setembro de 2015 e março de 2017 o estudo foi conduzido no Ambulatório 

do Grupo de Cirurgia do Joelho do Serviço de Ortopedia do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE).  

A avaliação estatística e a análise dos resultados foram realizadas na Universidade 

Federal Fluminense (UFF).  

 

4.2. POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Foram convidados a participar do estudo os últimos pacientes da fila de espera 

para ATJ do HFSE, até que se atingisse o número de 50 joelhos em cada grupo, conforme 

pré-estabelecido pelo cálculo amostral. Seis pacientes não aceitaram participar da 

pesquisa. Foi definido por convidar os últimos pacientes da fila, pois haveria tempo 

suficiente para avaliá-los e não seriam incluídos os pacientes com deformidades e/ou 

instabilidades adquiridas durante o longo tempo de espera. 

Foram infiltrados 153 joelhos de 120 pacientes que preencheram os seguintes 

critérios de inclusão: presença na lista de espera para ATJ primária; adesão e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram: 

infiltração no joelho nos últimos 6 meses; alergia a qualquer substância usada no estudo; 

infecção prévia no joelho. É importante salientar que os joelhos inseridos na fila eram 

previamente classificados como osteoartrite grave (graus 4 ou 5 de Ahlback modificada, 

grau 4 de Kellgren-Lawrence). Não foram incluídos pacientes com defeito ósseo grave 

nem instabilidade ligamentar importante, pois estes pertencem à outra lista, específica 

para artroplastia com utilização de aumentos, próteses constritas, hastes e outros materiais 

especiais.  

Os pacientes foram divididos em 3 grupos por randomização através de sorteio 

(figura 1). Um grupo foi submetido à aplicação intra-articular de 1ml de solução estéril 

de Hexacetonido de Triancinolona 20mg/ml (grupo 1). Um segundo grupo foi submetido 

à infiltração de 6ml de Hilano G-F 20 (grupo 2). O terceiro grupo foi infiltrado com uma 

solução de 7ml contendo 1ml de triancinolona e 6ml de Hilano G-F 20 (grupo 3).  
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A infiltração foi realizada pela via de acesso anterolateral com o joelho fletido a 

90 graus, respeitando os protocolos de assepsia e antissepsia, em ambiente ambulatorial 

limpo, e com instrumentos estéreis após degermação adequada do membro do paciente. 

A infiltração foi precedida de aspiração do líquido sinovial nos casos de derrame articular 

importante, tanto para o alívio da dor pela distensão capsular, quanto para a prevenção da 

mesma, tendo em vista que seria adicionado volume àquela articulação pela própria 

infiltração. O líquido aspirado foi descartado sem nenhuma análise laboratorial, pois o 

diagnóstico da doença já era predeterminado no momento da inserção do paciente na fila 

de ATJ. 

A avaliação funcional dos pacientes foi feita por meio dos escores funcionais KSS 

e Lysholm, realizados antes do tratamento (pré-infiltração) e com um, três e seis meses 

após o tratamento. O preenchimento dos escores foi feito por cada paciente com auxílio 

de um médico pesquisador.  
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Figura 1: Fluxograma CONSORT do estudo 

 

 

4.3. CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL 

 

Optou-se por cumprir o tamanho de segurança recomendado na literatura de pelo 

menos 30 casos em cada grupo. A literatura estatística e experimental ressalta que sempre 

que o tamanho amostral for menor que 30, a análise estatística em subgrupos pode ser 

dificultada e o desempenho dos testes estatísticos pode estar comprometido29. O tamanho 

da amostra maior ou igual a 30 é considerado na estatística como grande amostra30. As 
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grandes amostras são aquelas onde se pode verificar a densidade de probabilidade de 

forma definida e estão amparadas pelo Teorema Central do Limite31.  

Como o seguimento seria realizado de forma presencial no ambulatório de 

Cirurgia do Joelho de nossa instituição, a perda de seguimento era previsível, tendo em 

vista a necessidade de que os pacientes viessem à consulta na data agendada para a 

reavaliação. Foi definido, portanto, que seriam infiltrados 50 joelhos em cada grupo. 

Ao final do prazo determinado para coleta de dados, foram realizados 143 casos 

que foram alocados aleatoriamente a cada um dos 3 tratamentos e ficaram assim 

distribuídos: 51 casos tratados com Corticosteroide, 46 casos tratados com Hilano e 46 

casos tratados com Hilano e Corticosteroide.  Sendo assim, o tamanho de segurança 

mínimo recomendado na literatura estatística foi cumprido nos três grupos de estudo.   

 

4.4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi inserido na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado sob o CAAE 

47983315.0.0000.5252. 

O projeto também foi registrado no ClinicalTrials.gov (NCT03090698). 

Todos os pacientes receberam explicação sobre a pesquisa e a possibilidade de ser 

tratado com qualquer das drogas utilizadas no estudo. Todos os pacientes incluídos 

concordaram e assinaram o TCLE e a todos foi dada a possibilidade de sair da pesquisa a 

qualquer momento. 

 

4.5. COLETA DE DADOS 

 

Todo o estudo foi conduzido no ambiente ambulatorial. O Pesquisador 1 realizou 

a explicação e coleta do TCLE, coleta dos escores pré-infiltração, sorteio do grupo, 

aplicação do medicamento de acordo com o grupo sorteado sem que o paciente soubesse 

a qual grupo pertenceria e, por fim, o preenchimento inicial do formulário de dados que 

foi armazenado. Este pesquisador soube a qual grupo o paciente pertenceria, mas não teve 

nenhuma nova ação junto a este paciente até a conclusão do estudo. O Pesquisador 2 

coletou os escores pós-infiltração (1, 3 e 6 meses) sem saber a qual grupo pertencia o 

paciente. As fichas de escore foram armazenadas para posterior avaliação. Este 

pesquisador não teve acesso ao formulário de dados. Ao Pesquisador 3 coube a tarefa de 
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compilação dos resultados e finalização do preenchimento do formulário de dados com 

os escores realizados, envio à análise estatística, avaliação final e redação do artigo. 

Os pacientes e o médico que realizou as avaliações pós-infiltração foram, 

portanto, cegados neste estudo. 

O formulário continha os dados básicos do paciente, como nome, matrícula, 

telefones de contato, lado infiltrado, grupo pertencente (solução administrada) e a 

pontuação dos escores pré-infiltração e com um, três e seis meses após.  

Os escores funcionais utilizados neste estudo foram o Knee Society Score e o 

Lysholm, traduzidos e validados para o português. Ambos avaliam a dor e a função do 

paciente. Como o KSS é subdividido numa avaliação física (dor, arco de movimento, 

alinhamento, estabilidade) e outra funcional (deambulação, escada, uso de muletas), 

foram separados os dados para análise estatística distinta. 

 

4.6. ESTATÍSTICA 

 

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados, e este foi analisado 

pelo programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 23.0, e pelo 

aplicativo Microsoft Excel 2007.  

A análise estatística descritiva das variáveis principais foi feita estratificada por 

grupo e baseada em gráficos e cálculos de estatísticas descritivas. O objetivo da análise 

descritiva é o de sintetizar e caracterizar o comportamento dos escores funcionais nos 

distintos tratamentos e traçar um perfil do paciente. A análise da associação entre 

tratamento e lateralidade foi avaliada pelo Teste Qui-quadrado.  

A análise estatística inferencial foi baseada em testes de significância estatística e 

teve como objetivo analisar se foram significativas as diferenças encontradas entre os 

distintos tratamentos e comprovar a evolução (efeito de melhoramento) dos tratamentos 

de viscossuplementação ao comparar uma mesma medida em tempos diferentes.  

Inicialmente, as medidas M0 dos 3 grupos distintos foram comparadas pela ANOVA, nos 

casos de distribuição normal, ou teste de Kruskall Wallis no caso de distribuição não 

normal.  O objetivo da comparação das medidas iniciais é constatar a seguinte hipótese 

nula H0: “não há diferença significativa entre os grupos no que diz respeito aos escores 

no momento inicial, antes de proceder aos distintos tratamentos”. Verificar estas 

hipóteses é importante para assegurar que os pacientes de distintos grupos tinham os 

escores funcionais na mesma condição inicial, em termos médios/medianos, 
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demonstrando a randomização dos grupos e garantindo assim que os efeitos são 

comparáveis e podem ser atribuídos aos tratamentos que os discriminam. 

Em cada fase temporal do processo (1 mês, 3 meses e 6 meses após a aplicação), 

os escores de distintos tratamentos também foram comparados. Desejou-se nestas 

comparações identificar, se os tratamentos diferiam muito entre si. Nos casos de 

comparação de dois grupos foi usado o teste t- de Student para variáveis com distribuição 

normal e teste de Mann Whitney para variáveis com distribuição não normal.  

Para validar o efeito imediato de cada tratamento, para cada grupo foram 

comparadas as medidas M1 e M0, por teste pareado, comparação pareada de medidas de 

dois tempos distintos que foi realizada pelo teste t-de Student pareado para distribuições 

normais e teste de Wilcoxon para distribuições não normais. Analogamente, para avaliar 

o efeito nos dois próximos meses subsequentes foram, para cada grupo de tratamento, as 

medidas M3 e M1 e também as medidas M6 e M3.  A comparação múltipla das 4 medidas 

foi feita pela ANOVA com medidas repetidas, para cada grupo de tratamento, no caso de 

distribuição normal e por Teste de Friedman, nos casos de distribuição não normal.  

A hipótese normalidade da distribuição das variáveis foi analisada pelos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e teste de Shapiro–Wilk. A distribuição foi considerada normal se 

ambos os testes assim concluíram. A igualdade de variâncias, necessária na execução dos 

testes t-de Student e ANOVA foi analisada pelo teste de Levene.  

Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo 

de 5% (0,05), ou seja, rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste 

fosse menor que 0,05. Nos testes que forneceram os p-valores assintóticos e exatos foram 

considerados os p-valores exatos.  
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5. RESULTADOS  

 

Dos 153 joelhos infiltrados, nove pacientes, totalizando dez joelhos, não 

retornaram para a primeira avaliação com 1 mês e foram excluídos do estudo. Foram 

considerados, portanto, 143 joelhos de 111 pacientes para análise estatística. Cinquenta e 

um joelhos infiltrados com Triancinolona, 46 com Hilano G-F 20 e 46 com Hilano G-F 

20 associado à Triancinolona. Considerando o número de pacientes que completaram 

todos os escores (até 6 meses), houve perda de seguimento de 25,5% no grupo 1 

(Triancinolona), 21,7% no grupo 2 (Hilano) e 34,7% no grupo 3 (Hilano + 

Triancinolona). Levando-se em conta o acompanhamento até a penúltima avaliação (3 

meses), houve perda de seguimento de 21,5% no grupo 1, 17,4% no grupo 2 e 21,7% no 

grupo 3 (figuras 1 e 2). Não houve nenhum caso relatado de complicação grave, como 

pseudo-sepse e artrite séptica. 

 

Figura 2: Distribuição de frequência dos Tratamentos. 

 

 

A distribuição dos joelhos nos três grupos, quanto à lateralidade, foi homogênea. 

O p-valor do teste Qui-quadrado para esta distribuição é igual a 0,366 (tabela 1). O Teste 

Binomial para a lateralidade resultou em p-valor=0,616. Conclui-se deste teste que as 

proporções de joelhos direitos e esquerdos na amostra podem ser consideradas iguais sob 

Triancinolona

51 (35,6%)

Hilano

46 (32,2%)

Hilano + Trianc.

46 (32,2%)

Triancinolona Hilano Hilano + Trianc.
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o ponto de vista estatístico. O predomínio de joelhos esquerdos observado na amostra não 

é significativo (figura 3).  

 

Tabela 1: Distribuição de Frequências conjunta do tipo de tratamento e lateralidade dos 

joelhos. 

Tratamento Lateralidade Total 

Direito Esquerdo 

Triancinolona 27 24 51 

(18,9%) (16,8%) (35,7%) 

Hilano 18 28 46 

(12,6%) (19,6%) (32,2%) 

Hilano + 

Triancinolona 

23 23 46 

(16,1%) (16,1%) (32,2%) 

Total 68 75 143 

(47,6%) (52,4%) (100,0%) 

 

 

Figura 3: Distribuição de frequência da Lateralidade dos joelhos. 

 

 

Em relação aos escores Lysholm avaliados nos quatro momentos distintos nos três 

grupos de tratamentos, não houve diferença significativa entre as medidas iniciais (M0) 

(p=0,059), nem entre as medidas de outros momentos (M1, M3 e M6) (p=0,959; p=0,836 

e p=0,149, respectivamente) dos pacientes submetidos aos distintos tratamentos, ou seja, 

Direito

68

(48%)Esquerdo

75

(52%)

Direito Esquerdo
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os escores de Lysholm de um mesmo período não são significativamente diferentes entre 

pacientes submetidos aos distintos tratamentos (tabela 2). A evolução temporal das 

médias dos escores de Lysholm nos três tratamentos pode ser vista na Figura 4. 

 

Tabela 2: Principais estatísticas dos escores Lysholm avaliados nos 4 momentos distintos 

nos 3 grupos de tratamentos.  

Tratamento Estatística Lysholm 

 M0 

Lysholm  

M1 

Lysholm  

M3 

Lysholm  

M6 

Grupo 1 

(Triancinolona) 

Número de Casos 51 51 40 38 

Média 27,8 49,2 45,5 39,1 

IC 95% 23,1 43,7 38,9 32,2 

32,6 54,8 52,1 45,9 

Mediana 25,0 45,5 45,0 37,5 

Desvio Padrão 13,6 15,9 19,0 19,6 

Mínimo 11,0 18,0 13,0 6,0 

Máximo 66,0 87,0 100,0 97,0 

Range 55,0 69,0 87,0 91,0 

C.V. 0,49 0,32 0,42 0,50 

p-valor do KS 0,013 0,200 0,200 0,200 

p-valor do SW 0,003 0,287 0,301 0,282 

Grupo 2 

(Hilano) 

 

Número de Casos 46 46 38 36 

Média 33,1 46,7 49,5 40,4 

IC 95% 28,2 40,3 41,9 33,8 

37,9 53,2 57,1 47,0 

Mediana 33,0 41,0 46,0 38,5 

Desvio Padrão 13,9 18,6 21,8 18,8 

Mínimo 6,0 23,0 10,0 11,0 

Máximo 62,0 89,0 95,0 77,0 

Range 56,0 66,0 85,0 66,0 

C.V. 0,42 0,40 0,44 0,47 

p-valor do KS 0,200 0,023 0,095 0,200 

p-valor do SW 0,603 0,004 0,262 0,124 
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Continuação da tabela 2 

Grupo 3 (Hilano 

+ 

Triancinolona) 

Número de Casos 46 46 36 30 

Média 32,0 47,5 44,7 33,2 

IC 95% 27,1 40,9 36,5 24,3 

36,9 54,1 52,9 42,1 

Mediana 33,0 42,5 39,5 31,0 

Desvio Padrão 11,6 15,6 19,4 21,1 

Mínimo 11,0 29,0 17,0 12,0 

Máximo 55,0 86,0 84,0 88,0 

Range 44,0 57,0 67,0 76,0 

C.V. 0,36 0,33 0,43 0,63 

p-valor do KS 0,200 0,005 0,144 0,001 

p-valor do SW 0,685 0,002 0,158 0,002 

p-valor do teste Kruskall Wallis (ou 

ANOVA*) comparando os três 

tratamentos 

0,059 0,959 0,836* 0,149 

 

Figura 4: Evolução das Médias dos Escores Lysholm nos três tratamentos. 

 

 

Em relação aos escores KSS funcional, avaliados nos 4 momentos distintos nos 3 

grupos de tratamentos, não há diferença significativa entre as medidas iniciais (M0) 

(p=0,195), nem entre as medidas de outros momentos (M1, M3 e M6) (p=0,259; p=0,819 
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e p=0,225, respectivamente) dos pacientes submetidos aos distintos tratamentos, ou seja, 

os escores de KSS funcional de um mesmo período não são significativamente diferentes 

entre pacientes submetidos aos distintos tratamentos (tabela 3).  A evolução temporal das 

médias dos escores de KSS Funcional nos três tratamentos pode ser vista na Figura 5. 

 

Tabela 3: Principais estatísticas dos escores KSS Funcional avaliados nos 4 momentos 

distintos nos 3 grupos de tratamentos. 

Tratamento Estatística KSS-Func 

M0 

KSS-Func 

M1 

KSS-Func 

M3 

KSS-Func 

M6 

Grupo 1 

(Triancino-

lona) 

Número de Casos 51 51 40 38 

Média 35,0 53,2 54,0 47,9 

IC 95% 28,1 45,8 47,7 40,2 

41,9 60,6 60,3 55,6 

Mediana 40,0 50,0 60,0 52,5 

Desvio Padrão 20,4 21,9 18,7 22,8 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 5,0 

Máximo 70,0 90,0 100,0 100,0 

Range 70,0 90,0 100,0 95,0 

C.V. 0,58 0,41 0,35 0,48 

p-valor do KS 0,033 0,200 0,032 0,007 

p-valor do SW 0,094 0383 0,057 0,026 

Grupo 2 

(Hilano) 

Número de Casos 46 46 38 36 

Média 43,6 57,9 50,3 47,6 

IC 95% 37,4 50,8 41,5 39,2 

49,7 65,0 59,2 55,9 

Mediana 45,0 60,0 60,0 50,0 

Desvio Padrão 18,0 20,7 25,7 24,2 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 

Máximo 90,0 100,0 90,0 100,0 

Range 90,0 100,0 90,0 100,0 

C.V. 0,41 0,36 0,51 0,51 

p-valor do KS 0,059 0,200 0,022 0,066 

p-valor do SW 0,178 0,580 0,024 0,333 
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Continuação da tabela 3 

Grupo 3 

(Hilano + 

Triancino-

lona) 

Número de Casos 46 46 36 30 

Média 42,6 61,0 53,1 42,4 

IC 95% 35,6 52,6 46,7 33,4 

49,5 69,5 59,5 51,4 

Mediana 50,0 70,0 50,0 45,0 

Desvio Padrão 18,3 22,3 16,9 23,7 

Mínimo 10,0 5,0 20,0 5,0 

Máximo 80,0 100,0 80,0 90,0 

Range 70,0 95,0 60,0 85,0 

C.V. 0,43 0,36 0,32 0,56 

p-valor do KS 0,024 0,025 0,200 0,200 

p-valor do SW 0,328 0,157 0,258 0,101 

p-valor de Kruskall Wallis 

comparando os três tratamentos 

0,195 0,259 0,819 0,225 

 

Figura 5: Evolução das Médias dos Escores KSS Funcional nos três tratamentos. 

 

 

Para os escores KSS Total, avaliados nos 4 momentos distintos nos 3 grupos de 

tratamento, os escores iniciais (M0) do KSS total eram significativamente distintos entre 

os grupos (p=0,047). Pela análise post–hoc constatou-se que o grupo do tratamento 

Triancinolona tinha escores de KSS-Total iniciais significativamente menores que os 

escores de KSS-Total dos outros grupos. Entretanto, não há diferença significativa entre 

as medidas de KSS Total dos pacientes dos três grupos nos outros momentos, ou seja, os 
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escores de KSS Total nos momentos M1, M3 e M6 não são significativamente distintos 

entre os pacientes submetidos aos distintos tratamentos (p=0,160; p=0,921 e p=0,142, 

respectivamente) (tabela 4).  A evolução temporal das médias dos escores de KSS total 

nos três tratamentos pode ser vista na Figura 6. 

 

Tabela 4: Principais estatísticas dos escores KSS Total avaliados nos 4 momentos 

distintos nos 3 grupos de tratamentos. 

Tratamento Estatística KSS-Total 

M0 

KSS-Total 

M1 

KSS-Total 

M3 

KSS-Total 

M6 

Grupo 1 

(Triancino-

lona) 

Número de Casos 51 51 40 38 

Média 38,9 65,0 50,9 40,4 

IC 95% 34,0 58,6 43,0 32,4 

43,9 71,5 58,9 48,5 

Mediana 41,5 65,0 56,5 42,5 

Desvio Padrão 14,7 19,1 23,4 23,8 

Mínimo 12 26 5 0 

Máximo 69 100 95 95 

Range 57 74 90 95 

C.V. 0,38 0,29 0,46 0,59 

p-valor do KS 0,174 0,200 0,190 0,200 

p-valor do SW 0,124 0,444 0,228 0,576 

Grupo 2 

(Hilano) 

Número de Casos 46 46 38 36 

Média 48,0 69,1 55,9 50,7 

IC 95% 42,9 63,0 46,6 43,7 

53,1 75,2 65,1 57,8 

Mediana 47,0 70,0 56,0 48,0 

Desvio Padrão 14,8 17,7 26,9 20,5 

Mínimo 25 33 0 0 

Máximo 79 95 100 96 

Range 54 62 100 96 

C.V. 0,31 0,26 0,48 0,40 

p-valor do KS 0,024 0,200 0,200 0,200 

p-valor do SW 0,016 0,174 0,331 0,930 
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Continuação da tabela 4 

Grupo 3 

(Hilano + 

Triancino-

lona) 

Número de Casos 46 46 36 30 

Média 45,7 69,9 55,0 43,7 

IC 95% 40,3 65,1 45,6 35,5 

51,2 74,8 64,4 51,9 

Mediana 47,0 68,0 55,0 49,0 

Desvio Padrão 14,3 12,7 24,7 21,6 

Mínimo 20 51 0 0 

Máximo 69 95 96 79 

Range 49 44 96 79 

C.V. 0,31 0,18 0,45 0,49 

p-valor do KS 0,139 0,001 0,200 0,140 

p-valor do SW 0,110 0,010 0,313 0,165 

p-valor do teste Kruskall Wallis 

(ou ANOVA*) comparando os 

três tratamentos 

0,047 0,160 0,921* 0,142* 

 

Figura 6: Evolução das Médias dos Escores KSS Total nos três tratamentos. 
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comparados dois a dois. Com exceção da diferença significativa já detectada 

anteriormente, do escore do KSS total do tratamento Triancinolona, os testes mostraram 

não haver diferenças significativas entre os escores de Lysholm, KSS Funcional e KSS 

Total de tratamentos distintos, em nenhum dos períodos medidos (tabela 5).  

 

Tabela 5: P-valores dos testes de Mann Whitney e t-de Student comparando os Escores 

Lysholm, KSS funcional e KSS total em dois tratamentos distintos. 

Escore Grupos Comparados Medida Inicial 1 mês 3 meses 6 meses 

Lysholm 

 

1 e 2 (T e H) 0,175 0,761 0,519 0,600 

1 e 3 (T e H+T) 0,117 0,930 0,799 0,068 

2 e 3 (H e H+T) 0,361 0,752 0,657 0,051 

KSS Funcional 

 

1 e 2 (T e H) 0,273 0,288 0,571 0,887 

1 e 3 (T e H+T) 0,076 0,117 0,734 0,127 

2 e 3 (H e H+T) 0,485 0,519 0,680 0,133 

KSS Total 1 e 2 (T e H) 0,016 0,061 0,768 0,054 

1 e 3 (T e H+T) 0,042 0,532 0,689 0,578 

2 e 3 (H e H+T) 0,426 0,210 0,587 0,200 

 

As médias dos escores de Lysholm e de KSS em momentos distintos foram 

comparados dentro de cada grupo (tabela 6).  

Para todos os tratamentos e para os três escores (Lysholm, KSS Funcional e KSS 

Total) são significativas as diferenças entre os escores iniciais e os escores de 1 mês após 

o tratamento, evidenciando o efeito de melhoramento no primeiro mês, proporcionado 

pelos tratamentos (todos os p-valores iguais a 0,0001).   

Na comparação entre M1 e M3 não há diferença significativa entre os escores de 

Lysholm em todos os grupos (todos os p-valores maiores que 5%). Também não há 

diferença significativa entre os escores de KSS funcional M1 e M3 no grupo 1 

(triancinolona) (p-valor=0,890). Os escores do KSS Funcional M1 são significativamente 

distintos de M3 no grupo 2 (Hilano) (p-valor=0,004) e grupo 3 (Hilano + triancinolona) 

(p-valor=0,002), sendo M3 menor que M1, ou seja, houve piora da média do escore. Para 

todos os grupos são significativas as diferenças entre os escores M1 e M3 do KSS Total 

evidenciando a diminuição do efeito de melhoramento de primeiro mês para o terceiro 

mês (todos os p-valores menores que 5%).   
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Na comparação entre M3 e M6 (seis meses após o tratamento), para todos os 

grupos são significativas as diferenças do Lysholm evidenciando a diminuição do efeito 

dos tratamentos do terceiro mês para o sexto mês (todos os p-valores menores que 5%). 

Para o KSS Funcional e para o KSS Total, somente no grupo 2 (Hilano) não foi verificada 

diferença significativa entre os escores dos dois momentos (p-valor=0,623 para o KSS 

Funcional e p-valor=0,272 para o KSS total). Nos outros grupos houve diferença 

significativa mostrando médias de escore menores no M6 em relação ao M3. 

Comparando a medida inicial M0 com a medida intermediária de 3 meses, dos 

três escores, nos três grupos, verifica-se diferença significativa entre as medidas (todos 

os p-valores menores que 5%) evidenciando efeito de melhoramento dos tratamentos 

ainda no terceiro mês. 

Comparando a medida inicial M0 com a medida final de 6 meses, verifica-se 

diferença significativa entre as medidas somente do escore Lysholm nos grupos 1 

(triancinolona) (p-valor=0,008) e 2 (Hilano) (p-valor=0,042); e do escore KSS Funcional 

apenas para o grupo 1 (p-valor=0,001). Para os demais (grupo 3 nos 3 métodos; grupo 2 

no KSS funcional e total; grupo 1 no KSS total) não há diferença significativa entre os 

escores iniciais e finais, ou seja, há uma melhora significativa até o terceiro mês, mas aos 

6 meses os escores voltam aos níveis iniciais. 
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Tabela 6: P-valores dos testes pareados comparando os Escores Lysholm, KSS funcional 

e KSS Total de períodos distintos. 

Escore Tratamento Medidas Comparadas 
 

M0/M

1 

M1/M

3 

M3/M

6 

M0/M

3 

M0/M

6 

M0, 

M1, 

M3, M6 

Lysholm 

 

Trianc. 0,000 0,067 0,029 0,000 0,008 0,000 

Hilano 0,000 0,862 0,020 0,000 0,042 0,000 

Hilano + 

Trianc. 

0,000 0,586 0,002 0,005 0,600 0,000 

KSS 

Func. 

 

Trianc. 0,000 0,890 0,042 0,000 0,001 0,000 

Hilano 0,000 0,004 0,623 0,021 0,750 0,000 

Hilano + 

Trianc. 

0,000 0,020 0,002 0,014 0,820 0,000 

KSS 

Total 

Trianc. 0,000 0,003 0,028 0,001 0,233 0,000 

Hilano 0,000 0,003 0,272 0,049 0,545 0,000 

Hilano + 

Trianc. 

0,000 0,000 0,033 0,045 0,894 0,000 
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6. DISCUSSÃO 

 

A lista de espera para a realização de ATJ no HFSE contém mais de mil pacientes, 

com um tempo estimado de 5 a 6 anos entre a entrada na fila e a cirurgia. Neste estudo, 

foi planejado convidar os pacientes do final da fila, pois estes levariam maior tempo para 

serem chamados para cirurgia e haveria tempo mais do que suficiente para o 

acompanhamento após a infiltração. 

Todos os joelhos avaliados neste estudo foram previamente classificados como 

osteoartrite grave (graus 4 ou 5 de Ahlback modificada, grau 4 de Kellgren-Lawrence), 

como é esperado para os casos com indicação de ATJ. Não foram incluídos pacientes 

com defeito ósseo grave nem instabilidade ligamentar importante, pois estes pertencem à 

outra lista na nossa instituição, específica para artroplastia com utilização de aumentos, 

próteses constritas, hastes e outros materiais especiais.  

Quanto à técnica de infiltração, conforme os estudos de Pierce e colab.25 e Dávilla-

Parrilla e colab.26, não há diferença significativa entre o local de injeção e o resultado do 

tratamento. Definimos, portanto, a via anterolateral por considerarmos mais fácil e 

reprodutível, principalmente em joelhos mais volumosos. 

Nos casos em que havia presença de derrame articular significativo, foi realizada 

a aspiração do líquido sinovial para alivio da dor, causada pela distensão capsular e/ou 

prevenção da mesma, tendo em vista que seria adicionado volume pela própria infiltração. 

Esse líquido aspirado foi descartado sem nenhuma análise laboratorial, pois o diagnóstico 

da doença já era predeterminado no momento da inserção do paciente na fila de ATJ.  

A melhora em cada escore foi considerada de acordo com dados estatísticos. 

Consideramos que o aumento da pontuação total, estatisticamente significativa, 

influencia na melhora da qualidade de vida, mesmo que não eleve o paciente a uma classe 

superior no escore. Pouquíssimos pacientes mudaram de classe nos referidos escores e 

isso seria muito difícil, em nossa opinião, sem a correção cirúrgica das deformidades e 

do alinhamento, tendo em vista que os pacientes têm gonartrose grave e pontuações muito 

baixas nos escores. Um paciente cujo apoio era impossível e passa a consegui-lo com 

muleta ou bengala aumenta apenas 2 pontos no Lysholm, não muda de classe, mas a 

melhora na qualidade vida é evidente. 

Este estudo mostra que a tentativa de tratamento com infiltração, quer seja com 

corticosteroide quer seja com Hilano, apresenta melhora da função do joelho. Por outro 

lado, essa melhora foi por um curto período e deve ser avaliado o custo-benefício dessas 
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opções terapêuticas em caráter paliativo. Weick e colab.32 em sua coorte retrospectiva 

sobre custo-efetividade da viscossuplementação em pacientes com osteoartrite grave do 

joelho, reportaram que este tratamento é largamente utilizado nos Estados Unidos apesar 

de não haver suporte científico nos consensos e na literatura especializada. Concluíram 

que a diminuição do seu uso traria redução do custo sem influenciar os resultados do 

tratamento.  

Waddell e colab.33 analisaram o tempo médio entre a viscossuplementação com 

Hilano G-F 20 e a realização da artroplastia total do joelho em pacientes com osteoartrite  

grau 4 de Kellgren-Lawrence, mostrando que a cirurgia foi postergada, em mais de 7 anos 

em 75% dos pacientes submetidos àquele tratamento. Entretanto, utilizaram como critério 

de exclusão pacientes com contratura em flexão maior que 20º, valgo acima de 15º e varo 

acima de 10º. No nosso estudo, não excluímos esses pacientes, pois o objetivo era avaliar 

o nível de melhora da função e da qualidade de vida dos pacientes inseridos na fila de 

artroplastia, independente do grau de deformidade, aproximando o máximo possível da 

realidade da nossa população. Nossos resultados mostraram uma melhora por um período 

bem menor do que o apresentado no estudo citado. 

Entendemos que o efeito placebo pode ter gerado um viés metodológico neste 

estudo, pois, como o resultado foi de melhora em todos os grupos sem diferença 

significativa entre eles, o efeito placebo pode ter sido grande o suficiente para igualá-los. 

De fato, acreditamos verdadeiramente que isso ocorreu, tendo em vista que dois 

tratamentos conhecidamente distintos como corticoterapia local e viscossuplementação, 

o primeiro com ação rápida e curta e o segundo com ação lenta e duradoura, apresentaram 

resultados semelhantes. O efeito esperado por nossa equipe de pesquisa era de uma 

melhora mais efetiva no primeiro mês nos grupos tratados com corticosteroide e que essa 

melhora se mantivesse nos meses subsequentes nos grupos tratados com o Hilano. Mas o 

que observamos foi um efeito de melhoramento inicial em todos os grupos para todos os 

métodos de avaliação e, da mesma forma, a queda do efeito em todos os grupos na 

avalição final. Zhang e colab.34 realizaram uma metanálise de ensaios controlados 

randomizados sobre o efeito placebo na osteoartrite. Concluíram que o placebo é efetivo 

no tratamento, especialmente para a dor, rigidez e função. Mais que isso, concluíram que 

o tamanho desse efeito é influenciado pela via de administração sendo mais efetivo 

quando administrado por injeções. 

Hepper e colab.17 realizaram uma revisão sistemática de estudos de nível 1 de 

evidência visando avaliar a eficácia e duração do tratamento com injeção intra-articular 
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de corticosteroide. Concluíram que há melhora de, no mínimo, 1 semana e que este é um 

tratamento de curto prazo para uma patologia crônica. Este estudo corrobora o nosso 

pensamento em relação ao parágrafo anterior, onde a nossa expectativa de melhora com 

o corticosteroide isolado era rápida e curta. 

Por outro lado, Tammachote e colab.35 não encontraram diferença estatisticamente 

significativa entre um grupo submetido ao tratamento com Hilano G-F 20 e outro com 

Triancinolona com 6 meses de acompanhamento. Resultado muito semelhante ao que 

encontramos. A diferença principal deste estudo para o nosso é que eles excluíram os 

pacientes que apresentavam contato ósseo à radiografia e deformidades acima de 5 graus 

em varo ou valgo.   

Todos os pacientes foram orientados a não utilizar analgésicos e anti-inflamatórios 

durante o tempo de seguimento do estudo, porém a automedicação é comum em nosso 

meio e não dispomos de um dispositivo de controle perfeito para tal, podendo gerar um 

possível viés de informação. O seguimento foi realizado de forma presencial no 

ambulatório, portanto, a perda de seguimento é previsível, tendo em vista a necessidade 

de que os pacientes venham à consulta na data agendada para a reavaliação. Diversos 

foram os problemas alegados pelos pacientes que não compareceram às revisões, dentre 

eles problemas financeiros e outras comorbidades clínicas. Houve, também, um caso de 

falecimento sem relação com o tratamento. Como já citado anteriormente, não foi 

realizada uma comparação com o placebo, o que pode ter gerado um viés metodológico. 

A literatura ainda dispõe de poucos trabalhos abordando a viscossuplementação 

nos casos de osteoartrite grave do joelho. Acreditamos que mais estudos semelhantes ao 

nosso sejam necessários para definir se há vantagem ou não no emprego deste tipo de 

tratamento, mesmo que de modo paliativo para aqueles pacientes que se encontram 

aguardando a realização de artroplastia ou que não tenham condições clínicas para tal. A 

possibilidade de promover uma diminuição no uso de medicações analgésicas e/ou anti-

inflamatórias também deve ser um ponto a ser estudado, tendo em vista as comorbidades 

relacionadas ao uso dessas drogas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O tratamento com viscossuplementação apresentou melhora dos escores 

funcionais, principalmente, até 3 meses após a infiltração em pacientes com osteoartrite 

grave do joelho. Porém, não se mostrou superior quando comparado ao uso de 

triancinolona intra-articular e à associação de ambos.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1: Classificações 

 

Ahlback modificada por Keyes e Goodfellow 

Grau 1: Estreitamento do espaço articular na radiografia em AP 

Grau 2: Obliteração do espaço articular na radiografia em AP 

Grau 3: Desgaste do planalto tibial menor que 5 mm na radiografia em AP; parte posterior 

do planalto intacta (sem osteófitos) 

Grau 4: Desgaste do planalto tibial de 5 a 10 mm na radiografia em AP; desgaste com 

osteófitos posteriores no planalto tibial na radiografia em perfil 

Grau 5: Subluxação tibial no AP e no perfil 

 

Kellgren e Lawrence 

Grau 0: normal 

Grau 1: Estreitamento duvidoso do espaço articular e possíveis osteófitos 

Grau 2: Possível estreitamento do espaço articular e osteófito definido 

Grau 3: Estreitamento articular definido, múltiplos osteófitos, alguma esclerose 

subcondral e possível defeito do contorno ósseo 

Grau 4: Notável estreitamento articular, severa esclerose subcondral, definido defeito do 

contorno ósseo e presença de grandes osteófitos 
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Anexo 2: TCLE 
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Anexo 3: Knee Society Score 
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Anexo 4: Lysholm Score 
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Anexo 5: Formulário de dados da pesquisa 

 

 


