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RESUMO 

Introdução: A literatura sobre o planejamento pré-operatório da Artroplastia Total do 

Joelho (ATJ) com o uso de gabaritos é controversa. Alguns estudos afirmam que há 

grande precisão e acurácia em predizer os tamanhos dos componentes femoral e 

tibial; e boa concordância interobservador; mas outros relatam baixa capacidade em 

predizer os tamanhos dos componentes, bem como pouca concordância 

interobservador. Entretanto só um estudo tenta entender a causa da imprecisão. 

Objetivos: Avaliar a acurácia e precisão do planejamento pré-operatório da ATJ 

com templates de acetato, em predizer o tamanho dos componentes Femoral e 

Tibial; e o efeito do grau de deformidade articular na acurácia da medida. 

Metodologia: Estudo retrospectivo em 39 joelhos onde foi realizado por 3 

observadores com nível de treinamento diferentes o planejamento pré-operatório 

com templates em acetato. Foi realizada a análise de concordância interobservador 

para a avaliação da precisão; e análise de concordância do tamanho planejado com 

o implantado para a análise de acurácia; estas medidas de concordância 

interobservador e com o tamanho implantado pelos índices Kappa e Alfa. A relação 

da acurácia com a deformidade foi avaliada por teste de Spearman. 

Resultados: Concordância bruta do componente femoral no AP: 28,21% e no Perfil: 

35,04%, índice Kappa do componente femoral no AP: 0,111 (IC: -0,100; 0,112) e no 

Perfil: 0,200 (IC: -0,010; 0,401) com a Classificação de Concordância: Pobre. 

Concordância bruta do componente tibial no AP: 37,61% e no Perfil: 47,01%, índice 

Kappa do componente tibial no AP: 0,186 (IC: -0,070; 0,379) e no Perfil: 0,315 (IC: -

0,199; 0,431) com a Classificação de Concordância respectivamente: Pobre e 

Superficial. Considerando uma margem de ±1 tamanho, as concordâncias 

aumentam para todos os componentes sendo que as classificações do fêmur se 

tornam “Razoável” no AP e “Boa” no Perfil, e na Tíbia no AP e Perfil se tornam 

“Muito Boa”. A concordância interobservador é “Razoável” para todos os 

componentes, exceto no Fêmur em Perfil onde ela é “Boa”. A análise de covariância 

de Spearman demonstrou que a maior ou menor precisão do template não varia com 

o grau de deformidade em varo ou valgo. 

Conclusão: A acurácia da medida do planejamento pré-operatório de ATJ com os 

templates é baixa, embora seja boa para o componente Tibial. A concordância 

interobservador é “Razoável”. Não há relação entre a deformidade coronal do joelho 

e a acurácia da medida. 

Palavras-chave – Artroplastia Total do Joelho, Precisão, Acurácia 



 

 

Abstract 

Introduction: There is controversy in the literature about the accuracy of Total Knee 

Arthroplasty (TKA) preoperative templating. Numerous studies show that it is 

accurate and reliable, thus it is useful for TKA preoperative planning. In contrast, 

there is also a considerable number of studies where TKA templating has been 

proven inaccurate and with low reliability. Only one author studies the effect of the 

deformity in the accuracy. 

Objectives: The purpose of this study is to evaluate the accuracy and reliability of 

preoperative templating in predict the size of Femoral and Tibial components of the 

TKA, and evaluate the effect of coronal deformity on the measure. 

Methods: A retrospective study of 39 selected Total Knee Replacements with 

templating of preoperative radiographs by three different surgeons with distinct levels 

of training was performed. The accuracy and reliability measures were evaluated by 

Alpha and Kappa coefficients of agreement. The analysis of the effect of coronal 

deformity and the accuracy of the template was measured by the covariance test of 

Spearman  

Results: The templating was accurate for the femoral component in 28,21% for the 

anteroposterior (AP) view and 35,04% for the lateral view, the Kappa coefficient was 

respectively 0,111 (IC: -0,100; 0,112) and 0,200 (IC: -0,010; 0,401). The agreement 

level was poor for both views of the femur. The accuracy for the tibia was 

respectively 37,61% and 47,01% for AP and lateral views. The Kappa coefficient was 

0,186 (IC: -0,070; 0,379) for the AP view and 0,315 (IC: -0,199; 0,431) for the lateral 

view, and the agreement level were respectively Poor and Slight. When ±1 size is 

considered, the agreement level improves for all components, while for the femur it 

becomes Slight in AP view, Fair in Lateral view; whereas for the Tibia both 

agreement levels turn to Very Good. The inter-observer agreement is Fair for all 

components, except for the Femur in Lateral view which agreement is Good. The 

Spearman covariance test showed no relation between accuracy of templating and 

coronal deformity. 

Conclusion: The accuracy of TKA preoperative templating is low, although it‟s good 

enough for Tibial component. The inter-observer agreement is Fair. Thus, this study 

concludes that there is no relation between Varus-Valgus deformity and accuracy of 

templating. 

Keywords – Total Knee Replacement, Templating, Precision, Accuracy. 
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1 INTRODUÇÃO: 

A artroplastia de substituição do joelho é a cirurgia de resultados mais 

predizíveis para o tratamento da osteoartrite do joelho, refratária ao tratamento 

conservador; principalmente em pacientes idosos, no que diz respeito à melhora da 

mobilidade, função e alívio da dor no joelho (1).  

A cirurgia consiste em criar um espaço retangular simétrico tanto em extensão 

quanto em flexão, entre o fêmur e a tíbia, através de osteotomia da porção distal e 

posterior do fêmur e da porção proximal da tíbia, superfícies sobre as quais serão 

implantados os componentes femoral e tibial (2). Para que estes espaços se 

mantenham adequadamente e simetricamente tensionados em extensão e flexão, é 

necessário que os implantes tenham as dimensões adequadas, para que em todo 

arco de flexão-extensão a cápsula articular e os ligamentos, em especial, os 

ligamentos colateral lateral e medial se mantenham isometricamente tensionados 

(2,3). Além disso, é necessário que os cortes ósseos da porção distal do fêmur e 

proximal da tíbia estejam perpendiculares ao eixo mecânico do membro inferior, este 

constituído em um eixo que vai do centro de rotação do quadril (cabeça femoral) ao 

centro do tornozelo (2–6). 

Bonner et al (4) e Jeffery et al (5), e outros autores relatam que o sucesso e a 

durabilidade das artroplastias do joelho estão diretamente relacionados ao 

alinhamento mecânico final da prótese de joelho, que deve restaurar o alinhamento 

anatômico e mecânico do membro inferior (6–8). Sikorski (8) refere que o 

balanceamento ligamentar da prótese, que consiste em manter a isometria 

ligamentar simétrica dos colaterais, e o reestabelecimento do alinhamento mecânico 

do membro inferior são importantes fatores de durabilidade da prótese. 

Os templates, termo da língua inglesa que se utiliza na prática médica diária, 

são gabaritos ou modelos bidimensionais, em acetato transparente ou em mídia 

digital, usados em radiografias digitais, com o formato e tamanho dos componentes 

de uma prótese correspondente de um determinado fabricante e específico para 

cada modelo de prótese de joelho. No nosso trabalho utilizamos o termo template, 

embora não haja descritor em português cadastrado no DeCS (9). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

O planejamento pré-operatório é um dos fatores mais importantes no 

sucesso da cirurgia (10), pois ele antevê dificuldades que o cirurgião poderá 

enfrentar durante o ato operatório, como deformidades ósseas intra-articulares e 

extra-articulares, defeitos ósseos que possam a vir requerer enxertia ou uso de 

aumentos metálicos associados aos componentes, entre outras situações (11). Os 

templates podem ser muito importantes neste planejamento, pois auxiliam a antever 

dificuldades em relação ao posicionamento do implante e principalmente a escolha 

do tamanho, que influi diretamente no tensionamento ligamentar do joelho protético 

(11,12). 

Alguns autores demonstram a importância dos templates no planejamento 

pré-operatório na Artroplastia Total do Joelho (ATJ), ajudando na seleção do 

tamanho, posicionamento e alinhamento do implante (2,10,11,13,14).  

Specht et al (13) relata que o uso de templates pré-operatórios ajuda a 

planejar os tempos cirúrgicos e prever os recursos necessários para a cirurgia. O 

uso dos templates no planejamento pré-operatório é recomendado para ajudar a 

planificar os tempos cirúrgicos (11,14) prever o tamanho dos componentes 

(11,13,14), antever possíveis dificuldades na realização da artroplastia (10,13,14), e 

como uma forma de treinamento e aperfeiçoamento do cirurgião (14). 

A preocupação com o tamanho dos componentes é importante, pois o erro 

em reproduzir a anatomia do joelho do paciente pode levar a diversas complicações 

(15–25).  

Segundo Gonzales & Mekhail (15) e Parratte & Pagnano (16) o 

subdimensionamento antero-posterior do componente femoral pode levar a uma 

incompatibilidade de flexão e extensão, com instabilidade em flexão, o que pode 

levar a luxação posterior da prótese em flexão, pois houve a diminuição do 

comprimento da região posterior dos côndilos femorais (15,16). Matziolis et al (17) e 

Lesh et al (18) descrevem outro possível efeito do subdimensionamento sagital do 

componente femoral, que é a infração da cortical anterior do fêmur, o que pode 

predispor a fratura supracondiliana do fêmur e consequente falha da artroplastia 
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(17,18). Hitt et al (19) encontraram no seu estudo que o subdimensionamento 

femoral, principalmente ocorrer no plano coronal, há a exposição do osso esponjoso 

subcondral no fêmur, o que leva a um maior sangramento no pós-operatório 

imediato e a longo prazo pode também predispor a maior osteólise por causa de 

debris (19). 

O superdimensionamento do componente femoral pode levar ao aumento da 

pressão da articulação femoropatelar (19–22). Matziolois et al (17) relatam que não 

só o superdimensionamento sagital do componente femoral, bem como o seu 

posicionamento em flexão podem tornar o espaço em flexão da prótese 

demasiadamente tenso o que pode acarretar em perda da flexão do joelho (17). 

Mahoney & Kinsey (21) mostraram que o superdimensionamento no plano coronal 

do componente femoral, é mais comum em mulheres, pois a técnica de artroplastia 

recomenda a restauração do diâmetro sagital para a escolha do tamanho do 

componente femoral, o que pode levar a escolha de um componente largo no plano 

coronal, principalmente se a técnica de referenciamento de corte for a porção 

posterior dos côndilos, o que poderia acarretar infração da cortical anterior caso 

escolhesse um tamanho menor de componente femoral (21). O 

superdimensionamento no plano coronal do componente femoral, muitas vezes não 

é percebido durante o procedimento cirúrgico e pode ser causa de limitação de 

flexão e dor em artroplastias do joelho (19–21). 

Daluga et al (23) e Nett & Scuderi (24) mostram que o 

superdimensionamento do componente tibial está associado ao impacto medial 

contra o Ligamento Colateral Medial e pode levar a dor medial e rigidez articular 

(23), e a necessidade de procedimento de revisão da artroplastia do joelho (24). 

Altintas et al (25) demonstraram que o subdimensionamento do componente tibial 

pode levar a um afundamento do componente por falta de apoio na cortical e até 

mesmo a fratura periprotética da tíbia ou até mesmo do componente tibial (25). 

O planejamento pré-operatório com o uso dos templates em acetato ou 

digital são comunmente usados na artroplastia do quadril tendo boa acurácia e 

reprodutibilidade (26–28). O uso dos templates pré-operatórios na artroplastia do 
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joelho é mais difundido na revisão de artroplastia, do que na artroplastia total 

primária do joelho (29). 

A literatura sobre os templates pré-opertatórios na artroplastia do joelho tem 

resultados variáveis em relação à acurácia e reprodutibilidade (14,29–46,12). Alguns 

autores relataram que o gabarito é um bom método para a previsão do tamanho dos 

componentes por ter boa acurácia (14,30–37,47,38–41) e reprodutível (14,36,40,41) 

e podendo ser realizada por ortopedistas de quaisquer nível de treinamento (14,40).  

Hsu et al (30) demonstra grande acurácia do gabarito pré-operatório 

sugerem que é possível aperfeiçoar a logística dos implantes no centro cirúrgico, 

assim diminuindo o tempo de utilização das salas cirúrgicas, reduzir o número de 

caixas cirúrgicas, diminuindo assim os custos (30). Este resultado também é 

demonstrado por Levine et al (31) e McLowhorn et al (39). Estes autores consideram 

que as medidas do gabarito pré-operatório são tão precisas, que é possível realizar 

a Instrumentação Dirigida pelo Template (TDI – Template-directed Instrumentation 

em inglês) onde somente os guias de corte femorais e as próteses-teste do tamanho 

medido no planejamento pré-operatório com uma margem de erro são esterilizados, 

reduzindo o número de caixas de instrumental cirúrgico a serem esterilizadas e 

processadas pelo hospital, para àquela artroplastia (30,31,39), o que pode gerar 

uma economia anual de até US$ 9612,00 por cirurgião (30). Porém para que esta 

medida seja economicamente viável e segura, a precisão deve ser pelo menos de 

50% com a margem de erro de ±1 tamanho de implante (39), e na série analisada 

por McLowhorn et al (39) houve 97% de precisão com ±1 tamanho de margem de 

erro (39). O custo por cirurgia é um fator importante, pois, estima-se que nos 

Estados Unidos serão realizadas 3,5 milhões de artroplastias totais primárias do 

joelho até 2030, levando a um grande impacto econômico (48). 

Hsu et al (14) e Ettinger et al (40) relatam que há grande concordância 

interobservador, independentemente do nível de treinamento de quem fez o 

planejamento pré-operatório através dos templates (14,40). Hernandez-Vaquero et 

al (36) também encontra alta concordância interobservador entre cirurgiões 

treinados (36). 
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Peek et al (37) relata que na análise dos casos pós-operatórios 

discordantes, onde não se implantou o tamanho planejado houve um caso de 

superdimensionamento do componente tibial e um caso de subdimensionamento 

do componente femoral onde não se restabeleceu o contorno posterior dos 

contorno posterior dos côndilos femorais (offset posterior) (37). Além dos benefícios 

de saber antecipadamente a faixa de tamanhos dos implantes a serem escolhidos, 

o que pode ajudar na escolha quando a medida intra-operatória ficar entre dois 

tamanhos (37); o planejamento pré-operatório com o uso dos templates pode 

diminuir o tempo cirúrgico por otimizar a disponibilidade dos implantes em uma 

faixa menor de tamanhos (14,30,36), cria um registro do planejamento pré-

operatório (33), e melhorar o alinhamento dos componentes (34). 

Porém outros autores relatam que os templates têm baixa acurácia 

(29,42,44–46,12) e baixa reprodutibilidade (42,45) e que devem somente servir de 

guia, não sendo o tamanho definido no gabarito o fator decisivo para escolha do 

tamanho dos componentes (29,42,43,45). 

Jain et al (49) refere que em cirurgias de revisão de artroplastia do joelho 

os templates não ajudam a definir o tamanho dos componentes, mas servem como 

um guia grosseiro do tamanho (49), muito embora por se tratar de revisão de 

artroplastia, os pontos de reparo ósseo se tornam mais difíceis de avaliar por conta 

da osteólise. Howcroft et al (42) avaliou as medidas dos componentes com os 

templates de 3 modelos de prótese de joelho diferentes (De Puy – PFC-SigmaTM, 

Stryker – KinemaxTM, e Stryker – ScorpioTM) embora a ScorpioTM tenha mostrado 

uma maior precisão, a mesma foi que apresentou a menor concordância 

interobservador (42). Lewis et al (29), Arora et al (44) e Aslam et al (50) concordam 

que a medida pré-operatória serve apenas como um guia para definir o tamanho 

(29,44,50), sendo que deve se ter na sala componentes pelo menos dois tamanhos 

acima e abaixo do medido (43); e ajudar a identificar a necessidade de tamanhos 

extremos, que em geral não se tem rotineiramente em estoque (44). Howcroft et al 

(42), Arora et al (44) e Aslam N et al (50) relatam baixa concordância 

interobservador (42,44,50), e que esta não depende do grau de treinamento do 
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avaliador (44), corroborado por Hsu et al (14), muito embora este demonstre alta 

precisão e concordância interavaliador. 

Heal & Blewit (43) definem que ao se aceitar um tamanho de margem de 

erro a precisão chega a 90%, e que o superdimensionamento do componente se 

deve a ampliação do joelho devido a deformidade em flexão (43).  
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3 OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a acurácia e a precisão dos 

templates pré-operatórios em relação ao tamanho do implante na artroplastia total 

do joelho primária, e a correlação da deformidade articular coronal com a acurácia 

das medidas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO: 

Os dados foram coletados retrospectivamente a partir de prontuários de 

pacientes submetidos à artroplastia total do joelho primária no período de janeiro de 

2012 a Julho de 2016. 

4.1.1 critérios de inclusão: 

• Artroplastias do joelho realizadas no período de janeiro de 2012 a 

Julho de 2016, no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de 

Janeiro (HFSE-RJ), com as próteses do joelho do fabricantes DePuy – 

Johnson & Johnson (PFC-Sigma). 

• Disponibilidade das Radiografias de Joelho pré-operatórias no arquivo 

radiológico do Serviço de Ortopedia & Traumatologia do Hospital 

Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE-RJ). 

4.1.2 critérios de exclusão: 

• Falta de clareza das informações necessárias (tamanho da prótese 

utilizada) à pesquisa contidos no prontuário. 

• Radiografias pré-operatórias inadequadas para a realização da 

aferição do tamanho da prótese através dos templates. 

• Presença de deformidade extra-articular do fêmur ou da Tíbia. 

4.2 Metodologia:  

O projeto foi aprovado pelo Comite de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro – Registro CEP/HFSE-RJ – 

000.539, Protocolo CEP – 000.024 PB. 

As radiografias do Joelho pré-operatório dos pacientes operados entre janeiro 

de 2012 a Julho de 2016 foram obtidas do arquivo radiográfico do Serviço de 

Ortopedia do HFSE-RJ, e seus respectivos prontuários médicos foram obtidos no 

setor de documentação médica do Hospital, onde analisadas as folhas de consumo 

de material cirúrgico. 
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As radiografias foram consideradas de boa qualidade se preencheram os 

seguintes critérios: 

 A imagem dos contornos ósseos necessários à realização dos templates com 

moldes de acetato fossem visíveis e bem definidos 

 As radiografias em AP do joelho com sulco intercondilar femoral e a patela, 

centrados no joelho e com sobreposição da tíbia sobre a fíbula. 

 As radiografias em perfil do fêmur com sobrebosição exata dos côndilos 

femorais, respeitando-se a diferença de tamanho entre os côndilos lateral e 

medial. 

As Radiografias de Joelho para planejamento pré-operatório das Artroplastias 

do Joelho, no Serviço de Radiologia do HFSE-RJ foram realizadas em decúbito 

dorsal para as radiografias em Anteroposterior (AP) e em decúbito lateral para as 

radiografias em Perfil. O exame é feito de forma padronizada com a distância foco-

filme de 100cm, e a 65Kva±5Kva e 8mAs±2mAs. (Figura 1) 
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Figura 1 - radiografias pré-operatórias de boa qualidade para realização das 
medidas com os templates. 

 

O tamanho dos implantes foi medido por gabarito de acetato, fornecidos pelo 

fabricante DePuy – Johnson & Johnson, modelo PFC-Sigma® (DePuy - Johnson & 

Johnson, Warsaw, Indiana) que infere que as radiografias têm magnificação de 10%, 

para cada modelo de prótese respectivamente. (Figura 2) 

  



25 

 

Figura 2 - Templates em acetato da prótese de Joelho PFC-Sigma com 
compensação para 10%. 

 

O tamanho do componente femoral é definido pelo comprimento ântero-

posterior do fêmur avaliado na radiografia em perfil do joelho, escolhendo o tamanho 

que melhor se sobreponha aos côndilos femorais posterior e distalmente, 

respeitando-se a cortical anterior do fêmur. (figura 3). Caso a medida do gabarito 

fique entre dois tamanhos diferentes utiliza-se no componente femoral o tamanho 

que melhor se adapte na incidência em AP (figura 4) 
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Figura 3 - Medida do tamanho do componente femoral em Perfil a partir dos 
templates do fêmur da prótese PFC-Sigma indica tamanho 1,5. 
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Figura 4 - Medida do tamanho do componente femoral em AP a partir dos templates 
do fêmur da prótese PFC-Sigma indica tamanho 2,5. 

 

O tamanho do componente tibial é definido pelo comprimento látero-medial 

avaliado nas radiografias em AP do Joelho, escolhendo-se uma linha de ressecção 

tibial 10 mm distal ao plateau mais alto, perpendicular ao eixo da diáfise da tíbia. 

(Figura 5 e 6). Caso a medida do gabarito fique entre dois tamanhos diferentes 
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utiliza-se no componente Tibial o tamanho que melhor se adapte na incidência em 

Perfil (figura 7)  

Figura 5 – (A) linha de corte da Tíbia proximal que servirá de guia para aferição da 
distância Látero-medial da Tíbia e o tamanho do componente Tibial. 
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Figura 6 –. Aferição do tamanho do componente Tibial a partir dos templates em 
acetato da Tíbia da prótese PFC-Sigma indica tamanho 5 
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Figura 7 - Aferição do tamanho do componente Tibial em perfil a partir dos templates 
em acetato da Tíbia da prótese PFC-Sigma indica tamanho 2,5. 
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Os resultados dos tamanhos foram comparados com o tamanho efetivamente 

implantado, de acordo com as informações contidas no prontuário, consultando-se a 

folha de consumo da sala de cirurgia.  

As medidas foram tomadas por três observadores de diferentes níveis de 

treinamento em cirurgia do joelho: dois cirurgiões senior e um cirurgião em 

treinamento em cirurgia do joelho. Também foram comparados os resultados obtidos 

por cada observador para avaliar a acurácia e reprodutibilidade do método de 

avaliação pelos templates. 

O Eixo Anatômico (EA) foi medido a partir do ângulo formado pela diáfise do 

fêmur e pela diáfise da Tíbia. Foi mensurado também a relação da superfície 

articular do fêmur com sua diáfise, e o complementar deste ângulo chamado de Eixo 

Articular Femoral (EAF), bem como foi medido o ângulo complementar da superfície 

articular da tíbia e sua diáfise, o chamado Eixo Articular da Tíbia (EAT). Os ângulos 

foram medidos através de Transferidor em acrílico marca StaedtlerTM com precisão 

de um grau. A diferença entre os ângulos dos EAT e EAF foi chamada de Eixo 

Articular do Joelho (EAJ), para espressar o componente de deformidade óssea do 

joelho. Os ângulos foram medidos 3 vezes em ordem diferente para conferência da 

medida. O eixo articular do fêmur e o eixo articular da tíbia são calculados como 

Chao et al (56) descreveram (figura 8). 

Em nosso estudo também foi avaliada a relação entre o índice de acerto das 

medidas dos templates com o grau da deformidade articular e seu componente de 

deformidade óssea femoral (eixo articular Femoral) e seu componente de 

deformidade óssea Tibial (eixo articular Tibial); para isso estabelecemos 

arbitrariamente como valor normal do eixo anatômico do joelho (EA) como 6º de 

valgo, e expressamos matemáticamente como positivo os valores de valgo, ou seja, 

+6º de EAJ, e os Eixo Articular Femoral (EAF) como de +5º a +9º; e Eixo Articular 

Tibial (EAT) como de -3º a 0o (51); pois são para estes valores que na cirurgia de 

Artroplastia Total do Joelho (ATJ) é que corrigimos as deformidades articulares do 

Fêmur e da Tíbia, e por consequência a deformidade do Joelho (51–53) e porque na 

literatura há grande divergência entre os valores considerados normais (52,54,55). O 
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eixo anatômico do joelho é calculado pelo ângulo formado entre os eixos das 

diáfises do fêmur e tíbia, com valor normal de 6º± 3º (2,56).  

Calculamos também o grau de deformidade óssea global do Joelho, o que 

chamamos de Eixo Articular do Joelho (EAJ) que é o somatório dos Eixo Articular do 

Fêmur e Eixo Articular da Tíbia (EAT), pois este índice avalia o grau de deformidade 

óssea do joelho, sem levar em conta o grau de contratura ou lassidão ligamentar. 
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Figura 8 - – Eixos do Joelho – A – Eixo anatômico do joelho; B – Eixo articular 
Femoral; e C – Eixo articular da Tibial 
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4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

Os dados coletados foram analisados no software de análise estatística R, 

versão 3.1.0. O cálculo do tradicional coeficiente Kappa de Cohen é a principal 

estratégia utilizada na literatura quando o interesse é a avaliação de concordância 

de uma variável categórica entre dois observadores (57). Conceitualmente, o índice 

Kappa expressa a proporção de concordância observada que não é devida ao 

acaso, em relação à concordância máxima que ocorreria além do acaso (58). Várias 

classificações do Kappa existem na literaturam a partir de estudos de ponto de corte 

modificações foram feitas ao Kappa de Cohen para uso em mais de dois avaliadores 

(59,60). Neste trabalho a classificação adotada é aquela proposta por Byrt (61), 

descrita na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 - Valores de Kappa e nivel de concordância. 

Classificação da concordância Valor de K 

Nenhuma -1 a 0,00 

Pobre 0,01 a 0,20 

Superficial 0,21 a 0,40 

Razoável 0,41 a 0,60 

Bom 0,61 a 0,80 

Muito bom 0,81 a 0,92 

Excelente 0,93 a 1,00 

Fonte: Byrt (61) 

Da Silva & Pereira (59) demonstram que apenas uma medida de 

concordância pode ser insuficiênte para alguns tipos de análise de concordância 

mais complexos, devendo utilizar-se outros índices de concordância (59). Além do 

Coeficiente Kappa de Cohen a concordância interobservador comparando as 

avaliações dos três observadores para cada um dos itens de interesse também foi 

analisada pelo Coeficiente Alfa de Krippendorf (α). O α foi proposto em proposto em 

Hayes & Krippendorff (62) e é um coeficiente de confiabilidade desenvolvido para 

medir a concordância entre dois ou mais observadores ou observações de uma 

variável categórica (62). A classificação da concordância dado o valor de α será a 

mesma considerada na Tabela 1. Os coeficientes foram calculados através do 

pacote „psy‟do R. 
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Também foi utilizado o índice Kappa de Fleiss (63) que foi desenhado pelo 

autor inicialmente para mais de 2 avaliadores e escolhidos de forma aleatória, 

calculando a concordância de forma diferente. Porém este já foi desenhado para 

casos onde há mais de 2 avaliadores (63). 

Desta forma avaliando o grau de concordância de cada observador contra o 

tamanho efetivamente implantado, e do grau de concordância inter-observador 

(Tabela 2). 

Tabela 2 - Divisão dos grupos de templates, onde os observadores 1, 2 e 3 
respectivamente farão a previsão dos tamanhos dos componentes femoral e 
tibial de cada tipo de prótese, e estes tamanhos previstos serão comparados 

com os efetivamente implantados: 
Grupos 

Prótese  Observador 1 Observador 2 Observador 3 

Componente 
Femoral 

Medida A B C 

Prontuário X 

Componente 
Tibial 

Medida D E F 

Prontuário Y 

Fonte: o próprio 

Para analisar a relação com a concordância ou a discordância das medidas 

dos templates no fêmur em AP e Perfil, e Tíbia em AP e Perfil com a deformidade 

articular, comparamos o índice de concordância das medidas com o eixo anatômico 

do joelho; com o eixo articular femoral, que avalia o componente de deformidade 

articular femoral; e o eixo articular tibial, que avalia o componente de deformidade 

articular tibial. Esta investigação foi feita por analise de correlação de Spearman, 

que analisa se há covariância entre duas variáveis (64). Foram analisados também 

se o valor médio das deformidades variou nos grupos onde houve concordância ou 

discordância com os tamanhos dos componentes implantados, através de teste não 

paramétrico de Mann & Whitney (65), nesta análise os p-valores dos coeficientes de 

correlação, se maiores que 5%, levam a rejeição da hipótese nula de que os 

coeficientes de correlação não são significativamente distintos de zero. 
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5 RESULTADOS 

Inicialmente foram selecionadas 46 radiografias de joelho de 35 pacientes, 

que se encontravam armazenadas no arquivo radiográfico do serviço; destas, cinco 

joelhos correspondendo a cinco pacientes foram excluidos por conta da má 

qualidade da radiografia para a realização da medida com gabarito de acetato. Um 

paciente com artroplastia total de joelho bilateral foi excluido por não haver clareza 

no prontuário do tamanho do implante utilizado.  

O estudo foi realizado em 29 pacientes com 39 radiografias pré-operatórias 

de 39 artroplastias totais de joelho, destes sete são do sexo masculino e 

correspondem a oito joelhos (um bilateral) e 22 do sexo feminino correspondendo a 

31 joelhos, sendo nove ATJs bilaterais. 

A média de idade no momento da cirurgia foi de 67 ±8,88 anos, foram 

operados 18 joelhos direitos e 21 esquerdos. Dos 39 Joelhos, dois estavam 

alinhados no pré-operatório, e seis eram valgos com EAJ variando entre 10º a 16º, e 

31 eram varo com EAJ variando entre 10º a 16º (Tabela 3). 

Tabela 3 - Demografia da amostra 

Pacientes 
Masculino Feminino Total 

7 22 29 

Idade na cirurgia 
Masculino Feminino Global 

66,46 anos 67,80 anos 67.53 ±8,88 anos 

Lateralidade 
Direito Esquerdo Total 

18 21 39 

Joelhos x sexo 
Masculino Feminino Total 

8 31 39 

Alinhamento do 

Joelho 

Valgo Neutro Varo Total 

6 2 31 39 

Fonte: o próprio 

As radiografias pré-operatórias dos pacientes foram submetidas ao 

planejamento pré-operatório com os templates de acetato, para nas incidências em 

AP e Perfil do Joelho, pelos três avaliadores obtendo-se as medidas descritas na 

tabela 4. 
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Tabela 4 – Avaliação dos tamanhos dos componentes femoral e tibial pelos 3 
observadores 

 

 
Fonte: o próprio 
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Analisando-se as medidas no componente femoral em AP, a acurácia das 

medidas em relação ao prontuário varia de 23,08% com o observador 3 a 33,33% 

com o observador 2, sendo a taxa de acerto global dos 3 observadores de 28,21%. 

Nas medidas do fêmur em AP houve superestimação dos componentes até três 

tamanhos e até um tamanho de subestimação. Ao considerar uma margem de erro 

de um tamanho, a taxa de acerto global e dos observdores 1, 2 e 3 aumenta 

consideravelmente, chegando a 71,79% no Observador 1, 69,23% no Observador 2, 

64,10% no Observador 3 e 68,38% globalmente. A tabela 5 mostra as variações das 

medidas no Fêmur em AP, e na figura 7 a distribuição por examinador das medidas. 

Tabela 5 - Variação das medidas dos templates no fêmur em AP em relação ao 

tamanho implantado medido pelos três observadores. 

Fêmur AP 

variação Observador 1 Observador 2 Observador 3 Total 

+3 2 5,13% 1 2,56% 4 10,26% 7 5,98% 

+2 9 23,08% 11 28,21% 10 25,64% 30 25,64% 

+1 15 38,46% 12 30,77% 15 38,46% 42 35,9% 

0 11 28,21% 13 33,33% 9 23,08% 33 28,21% 

-1 2 5,13% 2 5,13% 1 2,56% 5 4,27% 

Total 39 100% 39 100% 39 100% 117 100% 

Fonte: o próprio 
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Figura 9 - Variação das medidas dos templates no fêmur em AP em relação ao 
tamanho implantado medido pelos 3 observadores – avaliador 1 em lilás, avaliador 2 

em azul e avaliador 3 em laranja. 
 

 

As medidas no componente femoral no Perfil tiveram uma variação de quatro 

tamanhos de superestimação e, novamente, um tamanho de subestimação. O 

acerto das medidas em relação ao tamanho efetivamente implantado variou de 

28,21% no Observador 1, a 38,46% com os Observadores 2 e 3. A precisão global 

foi de 35,04%; e considerando a margem de erro de um tamanho a precisão global 

aumentou para 70,08% e para o observador 1, 2 e 3 as precisões foram 

respectivamente de 66,67%, 74,26% e 69,23%. A tabela 6 mostra as variações das 

medidas no Fêmur em Perfil, e a figura 8 à distribuição por examinador das medidas. 
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Tabela 6 - Variação das medidas dos templates no fêmur em Perfil em relação 
ao tamanho implantado medido pelos três observadores. 

Fêmur Perfil 

variação Observador 1 Observador 2 Observador 3 Total 

+4 1 2,56% 0 0% 0 0% 1 0,85% 

+3 2 5,13% 1 2,56% 1 2,56% 4 3,42% 

+2 10 25,64% 9 23,08% 11 28,21% 30 25,64% 

+1 14 35,9% 13 33,33% 12 30,77% 39 33,33% 

0 11 28,21% 15 38,46% 15 38,46% 41 35,04% 

-1 1 2,56% 1 5,13% 0 0% 2 1,71% 

Total 39 100% 39 100% 39 100% 117 100% 

Fonte: o próprio 

Figura 10 - Variação das medidas dos templates no fêmur no Perfil em relação ao 
tamanho implantado medido pelos 3 observadores - avaliador 1 em lilás, avaliador 2 

em azul e avaliador 3 em laranja. 

  

No componente Tibial em AP as medidas variaram de modo a uma margem 
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implantado. A precisão dos observadores 1, 2 e 3 foi respectivamente de 41,03%; 

38,46% e 33,33%; e sendo a precisão global de 37,61%. Considerando uma 

margem de erro de um tamanho as precisões aumentam respectivamente para 

87,18%; 92,31% e 89,74%, para os Observadores 1, 2 e 3. Já a precisão global, 

com a margem de erro de um tamanho aumenta para 89,74%. A tabela 7 mostra as 

variações das medidas na tíbia em AP, e a figura 9 à distribuição por examinador 

das medidas. 

Tabela 7 - Variação das medidas dos templates na tíbia em AP em relação ao 
tamanho implantado medido pelos três observadores. 

Tíbia AP 

variação Examinador A Examinador B Examinador C Total 

+2 4 10,26% 3 7,69% 2 5,13% 9 7,69% 

+1 11 28,21% 14 35,90% 14 35,90% 39 33,33% 

0 16 41,03% 15 38,46% 13 33,33% 44 37,61% 

-1 7 17,95% 7 17,95% 8 20,51% 22 18,80% 

-2 1 2,56% 0 0% 2 5,13% 3 2,56% 

Total 39 100% 39 100% 39 100% 117 100% 

Fonte: o próprio 
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Figura 11 - Variação das medidas dos templates na tíbia em AP em relação ao 
tamanho implantado medido pelos três observadores - avaliador 1 em lilás, avaliador 

2 em azul e avaliador 3 em laranja. 

  

As medidas do componente Tibial no Perfil variaram com uma margem de 

erro de dois tamanhos, de forma similar às medidas no AP. As precisões das 

medidas dos Observadores 1, 2 e 3 foram de 46,15%; 53,85% e 41,03%; 

respectivamente; e ao se considerar uma margem de erro de um tamanho as 

precisões aumentam para 89,74% no Observador 1, 92,31% no Observador 2 e para 

87,18% no Observador 3. A precisão global foi de 47,01%, porém ao se considerar a 

margem de erro de um tamanho esta aumenta para 89,74%. A tabela 8 mostra as 

variações das medidas na tíbia em Perfil, e na figura 10 a distribuição por 

examinador das medidas. 
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Tabela 8 - Variação das medidas dos templates na tíbia em Perfil em relação ao 
tamanho implantado medido pelos três observadores. 

Tíbia Perfil 

variação Examinador A Examinador B Examinador C Total 

+2 4 10,26% 2 5,13% 3 7,69% 9 7,69% 

+1 12 30,77% 11 28,21% 10 25,64% 33 28,21% 

0 18 46,15% 21 53,85% 16 41,03% 55 47,01% 

-1 5 12,82% 4 10,26% 8 20,51% 17 14,53% 

-2 0 0% 1 2,56% 2 5,13% 3 2,56% 

Total 39 100% 39 100% 39 100% 117 100% 

Fonte: o próprio 

 
Figura 12 - Variação das medidas dos templates na tíbia em Perfil em relação ao 

tamanho implantado medido pelos três observadores - avaliador 1 em lilás, avaliador 
2 em azul e avaliador 3 em laranja. 
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componentes tibial no AP e Perfil (figura 12) em relação aos tamanhos efetivamente 

implantados. 

Figura 13 - Variação das medidas dos templates no Fêmur em relação ao tamanho 
implantado medido pelos três observadores – AP em verde e Perfil em azul. 
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Figura 14 - Variação das medidas dos templates na Tíbia em relação ao tamanho 
implantado medido pelos três observadores – AP em azul e perfil em Laranja. 

 

Os dados foram submetidos à análise estatística segundo a metodologia 

estatística proposta – avaliação do coeficiente kappa linear ponderado () do 

coeficiente de Cohen (57,60) e de Fleiss (63); e do Coeficiente Alpha de Krippendorf 

(α) (62). 

5.1 ANÁLISE DA ACURÁCIA – CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR 

A Tabela 9 a seguir traz os percentuais de concordância brutos entre os avaliadores 

e os coeficientes de concordância, bem como a classificação da concordância entre 

os três avaliadores. A concordância entre avaliadores é ”Boa” somente para as 

avaliações do Fêmur Perfil. Para as avaliações Fêmur AP, Tíbia AP e Tíbia Perfil, as 

concordâncias entre avaliadores são “Razoáveis”. No global a concordância entre os 

avaliadores é razoável. Os avaliadores 1 e 2 são os que mais concordam entre si.  
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Tabela 9 - Análise da concordância entre avaliadores. 

Índice avaliado 
Fêmur AP 

n=39 

Fêmur Perfil 

n=39 

Tíbia AP 

n=39 

Tíbia Perfil 

n=39 

Concordância 

Bruta 3 avaliadores 
64,96% 73,50% 66,67% 66,24% 

Concordância 

Bruta avaliadores 1 

e 3 

53,85% 69,23% 66,67% 58,97% 

Concordância 

Bruta avaliadores 1 

e 2 

74,36% 69,21% 71,80% 69,23% 

Concordância 

Bruta avaliadores 2 

e 3 

66,67% 82,05% 61,54% 51,28% 

Kappa Cohen dos 

3 avaliadores 

(IC 0,95) 

0,544 

(0,258; 0,830) 

0,660 

(0,354; 0,966) 

0,566 

(0,300; 0,832) 

0,484 

(0,397; 0,735) 

Kappa Cohen dos 

avaliadores 1 e 3 
0,405 0,606 0,569 0,474 

Kappa Cohen dos 

avaliadores 1 e 2 
0,671 0,609 0,632 0,603 

Kappa Cohen dos 

avaliadores 2 e 3 
0,558 0,766 0,498 0,374 

Kappa de Fleiss 

dos 3 avaliadores 

(IC 0,95) 

0,542 0,660 0,565 0,483 

Alfa de 

Krippendorff dos 3 

avaliadores 

(IC 0,95) 

0,546 0,661 0,569 0,487 

Classificação de 

concordância 
Razoável Boa Razoável Razoável 

Fonte: o próprio 
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5.2 ANÁLISE DE PRECISÃO – CONCORDÂNCIA COM O PRONTUÁRIO 

A análise de concordância de cada avaliador com os dados do Prontuário, 

sem considerar margem de erro, variou entre Pobre, Superficial e Razoável, para as 

medidas em todos os componentes.  

As medidas do componente femoral em AP, a concordância foi Pobre por 

todos os avaliadores, o índice de kappa de Cohen variou de 0,06 pelo observador 3 

a 0,163 pelo observador 2, sendo o índice kappa global de 0,111. Os demais índices 

de concordância (alfa de Krippendorff e kappa de Fleiss) acompanharam o 

resultado. A concordância das medidas no Fêmur em perfil foi Pobre nos 

observadores 1 e 3 e globalmente, e Superficial pelo observador 2. O índice Kappa 

de Cohen variou de 0,123 (observador 1) a 0,267 (observador 3), sendo o índice 

Global de 0,200. 

As medidas de concordância na Tíbia tiveram um grau de concordância 

maior, porém variaram de Pobre a Razoável. As medidas dos templates da Tíbia 

em AP variaram de Pobre pelo observador 2 (Kappa de Cohen - 0,185) e 3 (Kappa 

de Cohen - 0,136) a Superficial pelo observador 1 (Kappa de Cohen - 0,237). Já as 

concordâncias das medidas da Tíbia em Perfil foram melhores, variando de 

Superficial pelos Observador 1 (Kappa de Cohen - 0,307) e 3 (Kappa de Cohen - 

0,236) a Razoável pelo Observador 2 (Kappa de Cohen - 0,402). As concordâncias 

globais da Tíbia em AP e Perfil foram respectivamente Pobre (Kappa de Cohen - 

0,186) e Superficial (Kappa de Cohen - 0,315). As medidas tabuladas podem ser 

vistas na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Análise da concordância entre os Avaliadores e os Dados do Prontuário. 

Avaliador 
Item 

Avaliado 

Concordância 

Bruta 

Kappa de Cohen 

(I.C.) 

Alpha de 

Krippendorff 

Kappa 

de 

Fleiss 

Concordância 

1 

(n= 39) 

Fêmur AP 28,21% 
0,109 

(-0.150; 0,259) 
0,095 0,084 Pobre 

Fêmur Perfil 28,21% 
0,123 

(-0.203; 0,326) 
0,101 0,089 Pobre 

Tíbia AP 41,03% 
0,237 

(0.135; 0,339) 
0,242 0,232 Superficial 

Tíbia Perfil 46,15% 
0,307 

(0,00; 0,614) 
0,307 0,296 Superficial 

2 

(n= 39) 

Fêmur AP 33,33% 
0,163 

(-0,020; 0,326) 
0,150 0,138 Pobre 

Fêmur Perfil 38,46% 
0,232 

(0,132; 0,364) 
0,218 0,208 Superficial 

Tíbia AP 38,46% 
0,185 

(-0,033; 0,373) 
0,150 0,180 Pobre 

Tíbia Perfil 53,85% 
0,402 

(0,297; 0,507) 
0,406 0,398 Razoável 

3 

(n= 39) 

Fêmur AP 23,08% 
0,060 

(-0,100, 0,112) 
0,017 0,004 Pobre 

Fêmur Perfil 41,03% 
0,267 

(0,135; 0,339) 
0,251 0,241 Pobre 

Tíbia AP 33,33% 
0,136 

(-0,111; 0,383) 
0,139 0,128 Pobre 

Tíbia Perfil 41,03% 
0,236 

(-0,109; 0,581) 
0,242 0,232 Superficial 

Global 

(n=117) 

Fêmur AP 28,21% 
0,111 

(-0,19, 0,241) 
0,082 0,078 Pobre 

Fêmur Perfil 35,90% 
0,200 

(-0,010; 0,401) 
0,184 0,180 Pobre 

Tíbia AP 37,61% 
0,186 

(-0,070; 0,379) 
0,185 0,181 Pobre 

Tíbia Perfil 47,01% 
0,315 

(-0,199; 0,431) 
0,313 0,310 Superficial 

Fonte: o próprio 

Na Tabela 11 foram tabulados os acertos das medidas obtidas na confecção 

dos templates pré-operatórios com a análise de erro destas medidas em 

comparação com o tamanho do componente efetivamente implantado, nas 

incidências em AP e Perfil no Fêmur e na Tíbia. Observou-se que na estimativa do 

tamanho do componente femoral, os templates da prótese PFC-SigmaTM não levam 
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ao subdimensionamento do componente, mas podem levar a superestimar o 

tamanho do componente em até quatro tamanhos. Também foi observado que ao 

estimar o tamanho do componente tibial, os templates podem errar em superestimar 

o tamanho do componente tibial em até três medidas, ou subestimar o tamanho em 

até duas medidas. 

Tabela 11 - Análise das medidas obtidas pelos avaliadores comparados com os 

Dados dos Prontuários, com a análise de erro das medidas. 

Medida do 

gabarito 

Observador 1 

(n=39) 

Observador 2 

(n=39) 

Observador 3 

(n=39) 

Global 

(n=117) 

AP Perfil AP Perfil AP Perfil AP Perfil 

F
ê
m

u
r 

+4 0 1 0 0 0 0 0 1 

+3 2 2 1 1 4 1 7 4 

+2 9 10 11 9 10 11 30 30 

+1 15 14 12 13 15 12 42 39 

Exato 11 11 13 15 9 15 33 41 

-1 2 1 2 1 1 0 5 2 

T
íb

ia
 

+2 4 4 3 2 2 3 9 9 

+1 11 12 14 11 14 10 39 33 

Exato 16 18 15 21 13 16 44 55 

-1 7 5 7 4 8 8 22 17 

-2 1 0 0 1 2 2 3 3 

Fonte: o próprio 

A Tabela 12 a seguir traz para as análises do Fêmur AP, a evolução dos 

índices de concordância de cada avaliador considerando margens de erro de ±1 

número no template, ±2 números no template e ±3 números no template.  
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Tabela 12 - Evolução dos índices de concordância de cada avaliador do Fêmur AP 

considerando margens de erro para as atribuições do avaliador. 

Margem 

de Erro 
Índice 

Avaliador 1 

(n=39) 

Avaliador 2 

(n=39) 

Avaliador 3 

(n=39) 

Global 

(n=117) 

0 

Concordância Bruta 28,21% 33,33% 23,08% 28,21% 

Kappa de Cohen 0,109 0,163 0,06 0,111 

Alfa de Krippendorff 0,095 0,15 0,017 0,082 

Kappa de Fleiss 0,084 0,138 0,004 0,078 

Classificação da 

Concordância 
Pobre Pobre Pobre Pobre 

±1 

Concordância Bruta 74,36% 69,23% 64,10% 69,23% 

Kappa de Cohen 0,663 0,596 0,531 0,597 

Alfa de Krippendorff 0,665 0,598 0,530 0,595 

Kappa de Fleiss 0,661 0,593 0,524 0,593 

Classificação da 

Concordância 
Boa Razoável Razoável Razoável 

±2  

Concordância Bruta 94,87% 97,44% 89,74% 94,02% 

Kappa de Cohen 0,931 0,965 0,861 0,919 

Alfa de Krippendorff 0,931 0,966 0,863 0,919 

Kappa de Fleiss 0,930 0,965 0,861 0,919 

Classificação da 

Concordância 
Excelente Excelente Muito Boa Excelente 

±3  

Concordância Bruta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kappa de Cohen 1,00 1,00 1,00 1,00 

Alfa de Krippendorff 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kappa de Fleiss 1,00 1,00 1,00 1,00 

Classificação da 

Concordância 
Excelente Excelente Excelente Excelente 

Fonte: o próprio 
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A Tabela 13 a seguir traz para as análises do Fêmur Perfil, a evolução dos 

índices de concordância de cada avaliador considerando margens de erro de ±1 

número no template, ±2 números no template e ±3 números no template.  

Tabela 13 - Evolução dos índices de concordância de cada avaliador do Fêmur Perfil 

considerando margens de erro para as atribuições do avaliador. 

Margem 

de Erro 
Índice 

Avaliador 1 

n=39 

Avaliador 2 

n=39 

Avaliador 3 

n=39 

Global 

n=117 

0 

Concordância Bruta 28,21% 38,46% 41,03% 35,9% 

Kappa de Cohen 0,123 0,232 0,267 0,2 

Alfa de Krippendorff 0,101 0,218 0,251 0,184 

Kappa de Fleiss 0,089 0,208 0,241 0,18 

Classificação da 

Concordância 
Pobre Superficial Superficial Pobre 

±1 

Concordância Bruta 66,67% 74,36% 69,23% 70,09% 

Kappa de Cohen 0,569 0,662 0,594 0,608 

Alfa de Krippendorff 0,569 0,663 0,596 0,606 

Kappa de Fleiss 0,563 0,659 0,591 0,604 

Classificação da 

Concordância 
Razoável Boa Razoável Boa 

±2  

Concordância Bruta 92,31% 97,44% 97,44% 95,53% 

Kappa de Cohen 0,896 0,965 0,965 0,942 

Alfa de Krippendorff 0,897 0,966 0,966 0,943 

Kappa de Fleiss 0,896 0,965 0,965 0,942 

Classificação da 

Concordância 
Muito Boa Excelente Excelente Excelente 

±3 

Concordância Bruta 97,44% 100,0% 100,0% 99,15% 

Kappa de Cohen 0,965 1,00 1,00 0,988 

Alfa de Krippendorff 0,966 1,00 1,00 0,989 

Kappa de Fleiss 0,965 1,00 1,00 0,988 

Classificação da 

Concordância 
Excelente Excelente Excelente Excelente 

±4 

Concordância Bruta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kappa deCohen 1,00 1,00 1,00 1,00 

Alfa de Krippendorff 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kappa de Fleiss 1,00 1,00 1,00 1,00 

Classificação da 

Concordância 
Excelente Excelente Excelente Excelente 

Fonte: o próprio 

A Tabela 14 a seguir traz para as análises da Tíbia AP, a evolução dos 

índices de concordância de cada avaliador considerando margens de erro de ±1 

número no template, ±2 números no template e ±3 números no template.  
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Tabela 14 - Evolução dos índices de concordância de cada avaliador da Tíbia AP 

considerando margens de erro para as atribuições do avaliador. 

Margem 

de Erro 
Índice 

Avaliador 1 

n=39 

Avaliador 2 

n=39 

Avaliador 3 

n=39 

Global 

n=117 

0 

Concordância 

Bruta 
41,03% 38,46% 33,33% 37,61% 

Kappa de Cohen 0,237 0,185 0,136 0,186 

Alfa de 

Krippendorff 
0,242 0,15 0,139 0,185 

Kappa de Fleiss 0,232 0,18 0,128 0,181 

Classificação da 

Concordância 
Superficial Pobre Pobre Pobre 

±1 

Concordância 

Bruta 
87,18% 92,31% 89,74% 89,74% 

Kappa de Cohen 0,829 0,896 0,864 0,863 

Alfa de 

Krippendorff 
0,832 0,987 0,865 0,895 

Kappa de Fleiss 0,829 0,896 0,863 0,863 

Classificação da 

Concordância 
Muito Boa Muito Boa Muito Boa Muito Boa 

±2 

Concordância 

Bruta 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kappa de Cohen 1,00 1,00 1,00 1,00 

Alfa de 

Krippendorff 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Kappa de Fleiss 1,00 1,00 1,00 1,00 

Classificação da 

Concordância 
Excelente Excelente Excelente Excelente 

Fonte: o próprio 

A Tabela 15 a seguir traz para as análises da Tíbia Perfil, a evolução dos 

índices de concordância de cada avaliador considerando margens de erro de ±1 

número no template, ±2 números no template e ±3 números no template.  

Tabela 15 - Evolução dos índices de concordância de cada avaliador da Tíbia 
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Perfil considerando margens de erro para as atribuições do avaliador. 

Margem 

de Erro 
Índice 

Avaliador 

1 n=39 

Avaliador 

2 n=39 

Avaliador 3 

n=39 

Global 

n=117 

0 

Concordância 

Bruta 
46,15% 53,85% 41,03% 47,01% 

Kappa de Cohen 0,307 0,402 0,236 0,315 

Alfa de 

Krippendorff 
0,307 0,406 0,242 0,313 

Kappa de Fleiss 0,296 0,398 0,232 0,31 

Classificação da 

Concordância 
Superficial Razoável Superficial Superficial 

±1 

Concordância 

Bruta 
89,74% 92,31% 87,18% 89,74% 

Kappa de Cohen 0,863 0,895 0,830 0,863 

Alfa de 

Krippendorff 
0,865 0,896 0,832 0,864 

Kappa de Fleiss 0,863 0,896 0,830 0,863 

Classificação da 

Concordância 
Muito Boa Muito Boa Muito Boa Muito Boa 

±2  

Concordância 

Bruta 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kappa de Cohen 1,00 1,00 1,00 1,00 

Alfa de 

Krippendorff 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Kappa de Fleiss 1,00 1,00 1,00 1,00 

Classificação da 

Concordância 
Excelente Excelente Excelente Excelente 

Fonte: o próprio 
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5.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE DEFORMIDADE DO JOELHO E 
DISCORDÂNCIA COM A PRÓTESE IMPLANTADA 

Foi avaliada se a discordância do da medida do tamanho do componente 

escolhido pelo avaliador com a prótese implantada é correlacionada à deformidade 

do joelho. Inicialmente procurou-se verificar quantitativamente se quanto maior a 

deformidade do joelho, maior ou menor a discordância do avaliador. 

A investigação foi feita por analise de correlação de Spearman. Os 

resultados da Análise de correlação entre o Eixo Anatômico (EA) e Eixo Articular do 

Joelho (EAJ), o grau de deformidade do Eixo Anatômico e a discordância 

(superestimação ou subestimação do template) de cada avaliador, para análise do 

Fêmur em AP e Perfil podem ser vistos na Tabela 16. A Deformidade no EAJ, Eixo 

Articular do Fêmur (EAF) e o Eixo Articular Tibial (EAT) e a discordância 

(superestimação ou subestimação do template) de cada avaliador, para análise do 

Fêmur em AP e Perfil podem ser vistos na Tabela 17.  

Tabela 16 - Análise de Correlação dentre a Deformidade do Eixo Anatômico 
do Joelho e a Discordância do avaliador 

Avaliador 
Medida do 

componente 
Femoral 

Eixo Anatômico (EA) 
Deformidade do Eixo 

Anatômico 

(ρ) P-valor (ρ) P-valor 

1 AP 0,30 0,060 0,24 0,139 
Perfil 0,13 0,446 0,07 0,683 

2 AP 0,14 0,389 0,10 0,565 
Perfil 0,18 0,271 0,15 0,371 

3 AP 0,33 0,053 0,20 0,211 

Perfil 0,10 0,529 0,05 0,767 

Fonte: o próprio 

 

Tabela 17 - Análise de Correlação dentre a Deformidade do Eixo Articular do 
Joelho e a Discordância do avaliador. 

Avaliador 
Medida do 

componente 
Femoral 

Eixo Articular do 
Joelho (EAJ) 

Eixo Articular 
Femoral (EAF) 

Eixo Articular 
Tibial (EAT) 

(ρ) P-valor (ρ) P-valor (ρ) P-valor 

1 AP -0,018 0,911 -0,018 0,911 0,26 0,117 
Perfil -0,105 0,525 -0,105 0,525 0,34 0,036 

2 AP -0,168 0,308 -0,168 0,308 0,22 0,173 
Perfil -0,049 0,768 -0,049 0,768 0,33 0,039 

3 AP 0,014 0,931 0,014 0,931 0,30 0,066 

Perfil -0,041 0,806 -0,041 0,806 0,33 0,039 

Fonte: o próprio 
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Os resultados da Análise de correlação entre a Deformidade do EA e a 

deformidade do EA podem ser vistos na Tabela 18; e a Análise de correlação entre a 

Deformidade EAJ, EAF e EAT e a discordância (superestimação ou subestimação 

do template) de cada avaliador, para análise da Tíbia em AP e Perfil podem ser 

vistos na Tabela 19 a seguir. 

Tabela 18 - Análise de Correlação dentre a Deformidade do Eixo Anatômico 
do Joelho e a Discordância do avaliador 

Avaliador 
Medida do 

componente 
Tibial 

Eixo Anatômico (EA) 
Deformidade do Eixo 

Anatômico 
(ρ) P-valor (ρ) P-valor 

1 Tíbia AP -0,01 0,933 0,00 0,986 
Tíbia Perfil 0,12 0,483 0,13 0,434 

2 Tíbia AP -0,07 0,652 -0,06 0,717 
Tíbia Perfil 0,06 0,702 0,10 0,544 

3 Tíbia AP 0,04 0,825 -0,06 0,710 

Tíbia Perfil 0,09 0,579 0,00 0,991 

Fonte: o próprio 

 

Tabela 19 - Análise de Correlação dentre a Deformidade do Eixo Articular do 
Joelho e a Discordância do avaliador. 

Avaliador 
Medida do 

componente 
Tibial 

Eixo Articular do 
Joelho (EAJ) 

Eixo Articular 
Femoral (EAF) 

Eixo Articular 
Tibial (EAT) 

(ρ) P-valor (ρ) P-valor (ρ) P-valor 

1 Tíbia AP 0,111 0,501 -0,15 0,780 -0,189 0,249 
Tíbia Perfil 0,153 0,353 0,12 0,471 -0,097 0,556 

2 Tíbia AP 0,122 0,461 -0,15 0,353 -0,153 0,351 
Tíbia Perfil 0,189 0,250 0,04 0,802 -0,150 0,361 

3 Tíbia AP 0,027 0,871 -0,05 0,749 -0,053 0,749 

Tíbia Perfil 0,080 0,627 0,13 0,428 -0,012 0,944 

Fonte: o próprio 
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6 DISCUSSÃO 

Em nosso estudo as medidas do fêmur foram exatas em apenas 28,21%, 

Kappa de Cohen 0,109 (IC: -0.150 a 0.259), os índices Kappa de Fleiss e alfa de 

Krippendorff foram de 0,084 e 0,095 respectivamente, assim sendo a Classificação 

de concordância em todos os índices foi “Pobre” nas medidas feitas no AP. Nas 

medidas feitas no fêmur em perfil a concordância bruta foi de 35,04%, e o índice 

Kappa de Cohen foi de 0,200 (IC: -0,010 a 0,401), e os índices Kappa de Fleiss 

alfa de Krippendorff foram respectivamente 0,180 e 0,184, com a classificação de 

Concordância “Pobre”. A concordância entre as medidas do planejamento com o 

tamanho implantado foi menor que em todos os trabalhos que indicaram que o 

gabarito pré-operatório tem baixa acurácia para o fêmur (12,29,42–46) 

As medidas dos templates tiveram tendência a superestimar o tamanho do 

componente em até quatro números acima (apenas uma medida de um avaliador 

na incidência em perfil), mas não foi incomum superestimar em até dois tamanhos 

(25,64% no AP e no perfil). Considerando uma margem de erro de um tamanho, 

esta concordância melhora para “Razoável” a “Boa”, com a concordância bruta 

variando entre 64,10% a 74,36% e o índice kappa entre 0,524 a 0,661. Somente 

quando se estipula uma margem de erro de ±2 tamanhos que se obtém 

concordâncias “Muito boas” ou “Excelentes”, concordância bruta variando entre 

89,74% a 97,44%. Nosso resultado é diferente da distribuição encontrada por 

Hernandez-Vaquero et al (36) e por Aslam et al (45), em cujas séries a medida dos 

tamanhos dos componentes femorais também foram subdimensionados (36,45), 

enquanto que em nossa série o gabarito teve a tendência a superestimar o 

tamanho, enquanto que em apenas cinco medições houve subdimensionamento. 

As medidas do componente tibial variaram menos e em ±2 tamanhos no 

máximo, porém da mesma forma a precisão foi baixa, a concordância bruta 

variando entre 33,33% a 53,85%, e o kappa de Cohen variando entre 0,139 a 

0,398. Quando se estabelece uma margem de erro de um tamanho as 

concordâncias brutas variaram de 87,18% a 92,31% no AP e no Perfil tendo índice 

kappa variando de 0,829 a 0,896. Este resultado também foi encontrado por outros 
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autores que ao considerar uma margem de erro de um tamanho a acurácia do 

planejamento pré-operatório melhora consideravelmente (14,31–33,35–37,41,45)  

As concordâncias para a Tíbia no perfil foram melhores que no AP, e de 

forma geral a Tíbia teve melhor concordância que o Fêmur, com vários outros 

trabalhos corroborando este resultado (14,31–33,47,29,42,43,45). Esse fato, 

provavelmente se deve pela tíbia ter uma geometria mais simples que a porção 

distal do fêmur, onde uma mínima rotação da radiografia não afeta as medidas da 

tíbia, tanto quanto pode afetar a visualização dos côndilos femorais.  

A concordância interobservador variou de “Razoável” a “Boa”, com índices 

de kappa de Fleiss variando entre 0,483 na tíbia em perfil, a 0,660 no fêmur em 

perfil. Howcroft et al (42) também achou um índice de concordância 

interobservador similar com o Kappa variando entre 0,21 a 0,50 para os 

componentes femorais e de 0,40 a 0,49 para os componentes tibiais avaliados em 

seu estudo (42). Em nossa série, o nível de treinamento favoreceu o maior acerto 

do tamanho implantado, onde o cirurgião especialista em joelho teve maiores 

índices de concordância bruta e valores dos índices kappa e alfa de concordância 

maiores, que o cirurgião do joelho em treinamento, contrastando com os achados 

de Hsu et al (14) e Aslam et al (45), onde o nível de treinamento não importou para 

o grau de concordância ou discordância interobservador (14,45). 

Heal & Blewitt (43) relatam que a imprecisão do template pode estar 

relacionada à deformidade do joelho, e no seu trabalho calcularam a ampliação do 

joelho relacionada à contratura em flexão (43). No entanto estes autores somente 

demonstram a relação trigonométrica da contratura em flexão com a ampliação da 

imagem do joelho, não fazendo nenhuma relação estatística da deformidade com o 

aumento da medida no planejamento pré-operatório. Nosso grupo entende que a 

deformidade em flexão tem estratégias mais fáceis para evitar este tipo de 

ampliação como, por exemplo, em vez de uma incidência anteroposterior (AP) 

analisar uma incidência em posteroanterior (PA). Em nosso estudo, tentamos 

correlacionar o grau de deformidade no plano coronal, em varo ou valgo, com o 

grau de discrepância da medida do gabarito pré-operatório. A deformidade em varo 
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ou valgo pode afastar ou aproximar o objeto, no caso o joelho, do filme; o que por 

sua vez pode levar a ampliação da imagem das radiografias. 

Em nosso estudo não foi estatisticamente significativo a relação entre as 

deformidades do eixo articular do joelho, do eixo articular do fêmur ou do eixo 

articular da tíbia com a discrepância da medida do template como o tamanho 

efetivamente implantado, através da análise de co-variância de Spearman-

Pearson, pois verificamos que a discordância do avaliador na escolha do tamanho 

para o Fêmur ou da Tíbia independe da deformidade do Eixo Anatômico (EA) e do 

eixo articular do Joelho (EAJ), do Eixo Articular do Fêmur ou Eixo Articular da Tíbia.  

Nosso estudo tem o mérito de ser o primeiro na literatura em tentar 

correlacionar a o grau de imprecisão do template com as deformidades do plano 

coronal do joelho. A única variável que parece se correlacionar com o grau de 

discrepância da medida do gabarito pré-operatório é o fato da plataforma tibial ser 

fixa ou móvel, na prótese DePuy – PFC-SigmaTM Porém não conseguimos ter 

alguma explicação plausível para o fato, pois a relação acontece somente com o 

componente femoral, e não com o componente Tibial.  

Uma possível crítica à nossa metodologia de avaliação do eixo articular do 

joelho é o fato de termos feito tal análise em radiografias curtas de joelho, porém já 

existe bastante subsídio na literatura onde há correlação do eixo anatômico do 

joelho com o eixo Mecânico do membro desde que se excluam deformidades extra-

articulares (55,52,54,66) e Mattos et al (67) demonstraram que as radiografias 

curtas de joelho desde que mostrem 10cm de diáfise são capazes de avaliar com 

grande acurácia o eixo anatômico (67). 
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7 Conclusão 

Nossos resultados corroboram a hipótese que as medidas do planejamento 

pré-operatório com o uso de templates em acetato têm baixa precisão e acurácia, 

não tendo boa concordância entre o tamanho efetivamente implantado, nem boa 

concordância interobservador. A baixa precisão das medidas dos templates não 

têm relação com a deformidade coronal do joelho. 
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