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RESUMO 
 
 
 
 
Introdução: Relatos de ruptura espontânea do tendão do quadríceps em pacientes com 
doença renal em estágio de falência funcional são escassos, e a avaliação de fatores de 
risco para ruptura do tendão não é realizada na maioria dos trabalhos. O objetivo do 
presente estudo é relatar uma série de pacientes em hemodiálise com rupturas 
espontâneas do tendão do quadríceps operados em nossa instituição. São descritos os 
resultados do tratamento cirúrgico e analisados os fatores de risco eventualmente 
associados à ruptura. Métodos: O estudo consistiu da análise retrospectiva dos 
prontuários dos pacientes. Os achados clínicos e laboratoriais do grupo operado foram 
comparados com os de um grupo controle de pacientes em hemodiálise pareados por 
idade, sexo e tempo em hemodiálise, mas sem ruptura do tendão. Resultados: Entre 
1998 e 2010, seis pacientes portadores de doença renal em estágio de falência funcional 
com onze rupturas espontâneas do tendão do quadríceps foram tratados em nossa 
instituição. Na avaliação pós-operatória todos os pacientes foram capazes de caminhar 
sem muletas após seis meses de seguimento ambulatorial, e não houve novas rupturas 
neste período. Sorologia positiva para hepatite C esteve presente em dois casos (33%), 
mas em nenhum dos controles (p=0,034). Os níveis séricos médios de paratormônio 
intacto (iPTH) e fosfatase alcalina também estavam mais altos nos casos (p=0,013 e 
p=0,034, respectivamente). Em contraste, os níveis séricos médios de albumina, 
ferritina e hemoglobina estavam menores nos casos (p=0,008, p=0,043 e p=0,016, 
respectivamente). Conclusões: A cirurgia reconstrutiva é o método de escolha para 
restaurar a função do joelho em pacientes com doença renal e rupturas do tendão do 
quadríceps. Nossos casos apresentaram níveis mais elevados de iPTH e fosfatase 
alcalina do que os pacientes do grupo controle, reforçando o papel do 
hiperparatireoidismo secundário na gênese da ruptura. Os casos também tiveram uma 
maior frequência de hepatite C e níveis mais baixos de albumina e hemoglobina em 
relação aos controles, sugerindo que a inflamação crônica pode ser um fator de risco 
potencial para a ruptura do tendão. 
 
Palavras-chave: ruptura; quadríceps; tratamento cirúrgico; doença renal; hemodiálise; 
fatores de risco; hiperparatireoidismo. 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Background: Reports of spontaneous quadriceps ruptures in end-stage renal disease 
(ESRD) patients are scarce, and the assessment of risk factors for tendon rupture is 
poorly addressed in the majority of the studies. The purpose of the present study is to 
report a series of patients on haemodialysis with spontaneous quadriceps tendon 
ruptures operated at our institution. The results of the surgical treatment are described 
and the potential risk factors associated with the rupture are analysed. Methods: Our 
study consisted of retrospective analysis of patient’s charts. Clinical and laboratory 
findings of the operated group were compared to the ones of a control group of 
haemodialysis patients matched by age, gender, and time on haemodialysis, but without 
tendon rupture. Results: Between 1998 and 2010, six ESRD patients with eleven 
spontaneous ruptures of the quadriceps tendon were treated at our institution. On 
postoperative evaluation all patients were able to walk without crutches after six months 
of follow-up, and there were no new ruptures. Positive serology for Hepatitis C was 
present in two cases (33%) but in none of the controls (p=0.034). Mean serum levels of 
intact parathormone (iPTH) and alkaline phosphatase were both higher in cases 
(p=0.013 and p=0.034, respectively). In contrast, mean serum levels of albumin, ferritin 
and haemoglobin were all lower in cases (p=0.008, p=0.043 and p=0.016, respectively). 
Conclusion: Reconstructive surgery is a good way to restore knee function in ESRD 
patients with quadriceps tendon ruptures. Our cases exhibited higher levels of iPTH and 
alkaline phosphatase than control patients, reinforcing the role of secondary 
hyperparathyroidism in tendon weakening. They also had a higher frequency of 
hepatitis C and lower levels of albumin and haemoglobin compared to controls, possibly 
implicating chronic inflammation as a potential risk factor for tendon rupture. 
 
Keywords: Tendon rupture; quadriceps; surgical treatment; end-stage renal disease; 
haemodialysis; risk factors;  hyperparathyroidism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ruptura do tendão do músculo quadríceps da coxa tem impacto fortemente 

negativo sobre a função do joelho e, como consequência, determina incapacidade 

funcional que se manifesta com dor e limitação para a deambulação. O quadríceps tem 

importância fundamental na marcha, participando da extensão do joelho durante a fase 

de balanço e promovendo a resistência à flexão do joelho na fase de apoio. Logo, a 

falência deste músculo ou de seu tendão obriga o indivíduo a alterar a posição do 

membro inferior para o seu deslocamento, e muitas vezes torna necessária a busca por 

auxílio como o uso de bengalas ou muletas. A despeito de tais adaptações, é inegável 

que o desempenho da locomoção fica francamente prejudicado12.  

Rupturas do tendão do quadríceps, situadas junto ao polo superior da patela, são 

lesões incomuns e podem resultar de evento traumático ou ocorrer espontaneamente12. 

Rupturas traumáticas geralmente ocorrem por mecanismo indireto, sendo resultantes da  

contração excêntrica vigorosa do quadríceps com o pé apoiado no solo e o joelho 

parcialmente fletido2. Causas menos frequentes de ruptura traumática são as lacerações 

do tendão por feridas na face anterior do joelho e as fraturas do terço distal do fêmur, 

onde as superfícies cortantes dos fragmentos da fratura podem penetrar no tendão e 

levar à ruptura.22. Rupturas espontâneas são aquelas que ocorrem em atividades da vida 

cotidiana, onde a solicitação mecânica sobre o tendão é baixa, e com frequência estão 

associadas à doenças sistêmicas como gota14,17,40, artrite reumatóide40, lúpus eritematoso 

sistêmico45, hiperparatireoidismo4,6,31,32 e  insuficiência renal crônica7,13,18,19,27,28,39. 
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Todavia, ainda que tenhamos conhecimento dessa associação, rupturas 

espontâneas em pacientes com doença renal em estágio de falência funcional são 

consideradas incomuns.  

Há um número relativamente pequeno de publicações a respeito deste tema na 

literatura médica e a grande maioria delas consiste de relatos de casos7,27,39,42. Em 

especial, a avaliação de fatores de risco que possam estar envolvidos na ruptura 

espontânea do tendão do quadríceps em pacientes com doença renal é pouco explorada 

na maioria dos estudos, embora o tempo prolongado em hemodiálise e a presença de 

hiperparatireoidismo secundário sejam fatores comumente presentes4,6,9,13,19,28,31. Assim 

sendo, consideramos a hipótese de que alterações crônicas da homeostase determinadas 

pela doença renal podem ter relação de causa e efeito na lesão descrita, por perturbarem 

o ambiente biológico no interior da estrutura tendinosa e com isso contribuírem para a 

diminuição da sua resistência. Isto explicaria o fato de que rupturas tendinosas em 

pacientes com doença renal podem ocorrer mesmo que as solicitações mecânicas nestas 

estruturas não ultrapassem os limites fisiológicos. 

 Considerando que a ruptura do tendão leva à retração do seu coto proximal e 

impõe dificuldade no processo de cicatrização local, levando ao déficit funcional, o 

tratamento cirúrgico da lesão com o restabelecimento da continuidade normal do tendão 

deve ser realizado sempre que possível. Independentemente da causa, na ruptura do 

tendão do músculo quadríceps da coxa a cirurgia é a modalidade de tratamento que está 

associada aos melhores resultados36,37,40,42. 
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Com base no exposto, relatamos uma série de casos de pacientes com doença 

renal em estágio de falência funcional e em programa de hemodiálise, com rupturas 

espontâneas do tendão do músculo quadríceps da coxa, buscando identificar fatores 

relacionados à ruptura. 

 



 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ANATOMIA DO MECANISMO EXTENSOR DO JOELHO 

 

 

O mecanismo extensor do joelho tem recebido atenção por parte da comunidade 

científica, interessada em aprofundar o conhecimento sobre essa estrutura tão 

importante do sistema musculoesquelético. Tal aparato consiste de um arranjo 

complexo de músculos, tendões, ligamentos e outros tecidos moles, que preenchem a 

face anterior da coxa e do joelho. A compreensão da sua anatomia e o entendimento 

correto do seu funcionamento são de suma importância para o trabalho do cirurgião que 

realiza procedimentos nesta região. Os principais componentes do mecanismo extensor 

do joelho são o músculo quadríceps e seu tendão comum, o retináculo extensor, a 

patela, o tendão (ou ligamento) patelar e a gordura de Hoffa1. 

O músculo quadríceps é composto por quatro ventres distintos: o reto femoral, o 

vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio. O reto femoral tem origem na espinha 

ilíaca anteroinferior. O vasto medial origina-se nas linhas áspera do fêmur e 

intertrocantérica. O vasto lateral tem origem mais diversa, compreendendo o trocanter 

maior, as linhas áspera e intertrocantérica e a tuberosidade glútea. O vasto intermédio 

origina-se nos dois terços proximais da face anterolateral do fêmur e no terço distal da 

linha áspera.  

O quadríceps é inervado pelo nervo femoral (raízes de L2 a L4) e recebe 

suprimento sanguíneo através da artéria femoral profunda e seus ramos11. Sua função 

principal é a extensão do joelho, sendo que o reto femoral participa também da flexão 

do quadril por ter origem proximal e anterior em relação a essa articulação.
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A confluência dos ventres musculares do quadríceps forma um tendão comum, 

chamado de tendão do quadríceps, que se insere principalmente no polo superior da 

patela. O comprimento médio do tendão do quadríceps está em torno de 68 milímetros, 

e as médias de sua largura no polo superior da patela e no seu terço médio são, 

respectivamente, 41 e 23 milímetros. Estruturalmente possui um arranjo trilaminar, 

sendo a camada superficial composta por fibras do reto femoral. A camada intermédia é 

composta por fibras dos vastos medial e lateral, e a camada profunda por fibras do vasto 

intermédio. Duas faixas do tendão do quadríceps, uma medial e outra lateral, passam à 

margem da patela e fundem-se com a cápsula articular do joelho, formando o retináculo 

extensor1,44. 

A patela é um osso sesamóide localizado anteriormente aos côndilos femorais, 

na intimidade do mecanismo extensor. É revestida por cartilagem hialina na sua face 

posterior, onde se articula com a tróclea femoral durante os movimentos de flexão e 

extensão do joelho. Sua vascularização é dada por ramos nutrícios das artérias 

geniculares superior, média e inferior, que entram predominantemente por seu polo 

inferior.  A principal função da patela é aumentar o braço de alavanca do aparelho 

extensor do joelho, incrementando assim a sua força 12.   

O tendão patelar ou, como denominação mais recente, ligamento patelar, é a 

porção do mecanismo extensor que vai do polo inferior da patela até a tuberosidade 

anterior da tíbia. É uma estrutura plana, que deriva principalmente das fibras centrais do 

reto femoral. Seu comprimento médio está em torno de 43 milímetros e as médias de 

sua largura no polo inferior da patela e na inserção tibial são, respectivamente, 32 e 27 

milímetros1. 
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A gordura de Hoffa, ou coxim gorduroso infrapatelar, cobre a porção extra-

articular da face posterior da patela e preenche o espaço entre o ligamento patelar e a 

face anterior da tíbia na sua porção mais proximal. Participa da mecânica do joelho, 

principalmente nos últimos graus da sua extensão. Também recebe ramos nutrícios 

derivados das artérias geniculares e acredita-se que tenha papel na vascularização do 

ligamento patelar1,11.  

O mecanismo extensor do joelho é um dos principais elementos do aparelho 

locomotor humano, e seu funcionamento correto depende da integridade das estruturas 

que o compõem. Tal integridade pode ser comprometida por doenças crônicas que 

afetam a saúde geral do indivíduo, e entre elas está a doença renal.   

 

 

 

 

 



 
 

2.2 A DOENÇA RENAL NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 

A doença renal crônica permanece como um sério problema de saúde pública no 

Brasil e em todo o mundo. É uma das principais causas de morbidade e mortalidade na 

população geral, exigindo das administrações públicas o investimento de grandes cifras 

para o seu controle e para o tratamento das complicações que dela resultam. Considera-

se doença renal em estágio de falência funcional a condição clínica na qual o rim perde 

irreversivelmente a capacidade de exercer suas funções, restando ao paciente a opção de 

terapia renal substitutiva (diálise ou transplante renal)20,21.    

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) organiza periodicamente 

um censo nacional de pacientes com doença renal em programa de diálise contínua. As 

informações colhidas a partir desse trabalho permitem um melhor entendimento sobre 

os vários aspectos epidemiológicos da doença, facilitando o diálogo entre os setores 

envolvidos no tratamento dos pacientes que sofrem dessa condição e guiando o 

planejamento assistencial38. 

No censo realizado em 2011, uma pesquisa envolvendo pacientes com doença 

renal em programa regular de diálise foi encomendada para 687 unidades de diálise 

cadastradas na SBN. A pesquisa envolvia o preenchimento de um questionário, que foi 

respondido por 353 delas. Os resultados mostraram que o número estimado de pacientes 

em diálise no Brasil era de 92.000, tendo havido um crescimento significativo desse 

número a partir do ano 2000, quando eram 42.600. Mais da metade desses pacientes 

estava situada na região sudeste do país, e a taxa de prevalência de diálise no ano de 

2011 foi de 475 pacientes por milhão de população (p.m.p.).
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 Um número estimado de 26.700 pacientes iniciou tratamento com diálise no 

Brasil durante o ano de 2011, correspondendo a uma incidência de 149 pacientes p.m.p. 

Essa estimativa foi substancialmente maior em relação àquela observada em 2010, onde 

o total de pacientes iniciando o tratamento foi de 18.900. Considerando a idade, 1,6% 

dos pacientes em diálise tinham 18 anos ou menos; 66,9% tinham entre 18 e 64 anos; 

27,2% tinham entre 64 e 80 anos e 4,3% tinham mais de 80 anos.  

Em julho de 2011, 90,6% dos pacientes em programa de diálise contínua eram 

tratados com hemodiálise. Os outros 9,4% eram tratados com diálise peritoneal, sendo a 

diálise peritoneal automatizada a forma predominante. As causas mais frequentes de 

doença renal eram a hipertensão arterial (35%) e o diabetes (28%). As prevalências de 

sorologia positiva para hepatites B e C nos pacientes em diálise eram, respectivamente, 

5,5% e 1,1%. A prevalência de síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA) no 

mesmo grupo foi de 0,8%. O número estimado de pacientes registrados na fila para o 

transplante renal em julho de 2011 foi de 32.450 (35,5%). O número estimado de 

mortes entre os pacientes em diálise no ano de 2011 foi de 18.190 pacientes, 

correspondendo à uma taxa de mortalidade anual de 19,9%. Os resultados dessa 

pesquisa sugeriram um aumento do número de novos pacientes em diálise e uma 

estabilização da taxa de prevalência do tratamento com diálise em 2011, quando 

comparados ao ano de 2010. Nos últimos anos, estudos realizados nos Estados Unidos 

da América e em países desenvolvidos da Europa e Ásia mostraram um incremento na 

taxa de prevalência do tratamento com diálise, embora a incidência de novos pacientes 

em diálise tenha crescido pouco ou até se estabilizado.  



21 
 

O número de transplantes renais realizados no Brasil é inferior ao de países 

como o Chile, Uruguai e alguns países desenvolvidos da Europa, onde as cirurgias 

contemplam cerca de 1.000 pacientes p.m.p. a cada ano. Também está abaixo do 

número de transplantes feitos nos Estados Unidos, que é da ordem de 1.750 p.m.p./ano. 

Entretanto, devemos considerar que existe uma grande variação dos números entre as 

regiões do nosso país, sendo que na região sudeste o número de transplantes realizados 

se aproxima muito daqueles observados nos países desenvolvidos38.     

Aproximadamente 27.000 pacientes iniciaram o tratamento com diálise no Brasil 

em 2011, resultando em uma taxa de incidência de 149 p.m.p. Todavia, assim como 

ocorre com a taxa de prevalência, a taxa de incidência varia sobremaneira entre as 

regiões do país20,21. A real taxa de incidência de doença renal crônica em estágio de 

falência funcional deve ser obtida adicionando-se os receptores de transplante 

antecipado (realizados sem que o paciente tenha passado por diálise). Calculada dessa 

forma, essa taxa é semelhante àquela verificada em muitos países da Europa, porém 

mais baixa do que aquelas registradas nos Estados Unidos (362 p.m.p.) e Japão (288 

p.m.p.). 

 A observação de que 90,6% dos pacientes em programa de diálise fazem 

hemodiálise está de acordo com os censos realizados previamente. A prevalência de 

hepatite C entre os pacientes que fazem diálise continua a cair, enquanto as prevalências 

de hepatite B e SIDA permanecem estáveis. A taxa de mortalidade no grupo de 

pacientes em diálise teve um aumento significativo no período entre 2010 e 2011, 

porém esse aumento foi mais baixo do que o ocorrido na América do Norte no mesmo 

período38.   

 



 
 

2.3 A RUPTURA DO TENDÃO DO QUADRÍCEPS 

 

 

Steiner e Palmer42, em 1949, relataram pela primeira vez um caso de ruptura 

bilateral espontânea e simultânea do tendão do quadríceps. Na ocasião, sugeriram que as 

rupturas do quadríceps acometiam pacientes acima dos 50 anos de idade, e que eram 

causadas por contração vigorosa da musculatura anterior da coxa com o pé apoiado no 

solo e o joelho levemente fletido. Descreveram também o diagnóstico clínico, com a 

falha palpável acima do polo superior da patela e a incapacidade do paciente para 

realizar a extensão ativa do joelho. Tais aspectos foram, ao longo dos anos, ratificados 

por vários autores5,30,39,46. 

Em 1958, Carlo Scuderi37 publicou sua experiência em uma série de 20 rupturas 

do tendão do quadríceps. O autor chamou a atenção para a presença de alterações 

degenerativas nos tendões, que poderiam ser fatores predisponentes para as rupturas nos 

pacientes mais velhos de sua série. Em relação ao tratamento, o autor salientou a 

eventual necessidade de procedimentos locais adicionais, além da tenorrafia em si, com 

o objetivo de reforçar a sutura do tendão quando era realizado o reparo cirúrgico.  

Em 1962, Preston e Adicoff 32 relataram um caso de ruptura simultânea de 

ambos os tendões do quadríceps e um tendão do tríceps braquial, num paciente com 

hiperparatireoidismo que não estava em regime de hemodiálise. Chamaram a atenção 

para o fato, considerado raro, das rupturas tendinosas terem sido a manifestação clínica 

inicial do hiperparatireoidismo. 
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Murphy e Mcphee28, em 1965, relataram o caso de um paciente com ruptura 

simultânea de um dos tendões do quadríceps, do tendão patelar contralateral e de um 

dos tendões do tríceps braquial. O paciente apresentava acidose metabólica e 

hiperparatireoidismo secundários à doença renal crônica, causada por envenenamento 

por chumbo. A análise histológica dos tendões comprometidos revelou a presença de 

elastina no local das rupturas. A elastose local foi considerada pelos autores uma 

consequência da acidose metabólica. 

 Levy e col.17, em 1971, relataram um caso de ruptura bilateral espontânea e 

simultânea do tendão do quadríceps num paciente com gota e doença renal crônica. Os 

autores consideraram que as rupturas foram secundárias às alterações tendinosas 

causadas pela gota. 

Em 1972, Preston31 relatou um caso de ruptura bilateral simultânea do tendão do 

quadríceps em uma paciente com hiperparatireoidismo primário e considerou que as 

rupturas poderiam estar associadas à reabsorção óssea nas inserções tendinosas. No 

tratamento de ambos os tendões foi necessário reforçar as suturas com a técnica de 

Scuderi36,37.  

Cirincione e Baker6, em 1975, relataram um caso de ruptura simultânea de um 

dos tendões do quadríceps e do tendão patelar contralateral num paciente com 

hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica. Antes da ruptura, o paciente 

havia estado em regime de diálise domiciliar por 3 anos. No tratamento, os autores 

usaram a técnica de Scuderi para reforço da sutura do tendão do quadríceps. 
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Lotem e col.19, em 1978, relataram uma incidência de 15% de rupturas 

tendinosas espontâneas em um grupo de 50 pacientes com doença renal crônica em 

programa de hemodiálise. As rupturas ocorreram nos tendões do quadríceps e tríceps 

braquial. Os autores relacionaram as rupturas ao hiperparatireoidismo secundário. 

Em 1981, Siwek e Rao40 publicaram um estudo multicêntrico sobre rupturas do 

mecanismo extensor do joelho não relacionadas a doenças sistêmicas. Os autores 

mencionaram a raridade da lesão e a grande escassez de citações referentes à mesma na 

literatura. Também chamaram a atenção para a melhor qualidade dos resultados quando 

o reparo cirúrgico é feito precocemente.  

Meneghello e Bertoli26 publicaram em 1983 uma avaliação feita em 169 

pacientes, com idade entre 16 e 72 anos, que estavam em programa de hemodiálise por 

um período de até 9 anos. Entre os anos de 1976 e 1982, todos os pacientes foram 

submetidos a estudos radiográficos anuais e análises bioquímicas mensais. Seis 

pacientes apresentaram ruptura espontânea de um tendão, e em todos eles foram notados 

sinais de reabsorção óssea no ponto de inserção tendinosa previamente às rupturas.  Em 

outros 13 pacientes sem ruptura tendinosa espontânea, a avaliação radiográfica revelou 

áreas de reabsorção óssea nas junções tendão-osso. A avaliação bioquímica desses 19 

pacientes revelou relação direta entre níveis elevados de fosfatase alcalina e 

paratormônio e reabsorção óssea nas junções tendão-osso.   

Em 1989, Ryuzaki e col.34 publicaram o relato de 3 pacientes portadores de 

doença renal crônica em programa de hemodiálise que apresentaram rupturas tendinosas 

após traumatismos de baixa energia. Um deles sofreu ruptura unilateral do tendão do 

quadríceps, outro teve ruptura de um dos tendões do quadríceps e o tendão patelar 

contralateral, enquanto o último apresentou ruptura bilateral do tendão do quadríceps. 
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Todos os pacientes faziam hemodiálise há mais de 8 anos na ocasião das rupturas, e a 

análise laboratorial dos mesmos concluiu que seus níveis de paratormônio e fosfatase 

alcalina estavam marcadamente elevados. Os pacientes foram tratados cirurgicamente e 

foi verificado que todas as rupturas ocorreram na junção tendão-osso. A histologia dos 

tendões operados mostrou alterações degenerativas difusas, combinando algumas áreas 

de hemorragia aguda e infiltrado inflamatório com outras onde predominavam o tecido 

cicatricial. 

Em 1991, Kurer e col.16 relataram a incidência de amiloidose em 83 pacientes 

submetidos à hemodiálise por pelo menos 10 anos. Neste grupo, a complicação que 

mais necessitou de tratamento cirúrgico foi a síndrome do túnel do carpo. Entretanto, 

ocorreram rupturas tendinosas espontâneas que acometeram o tendão calcâneo, os 

tendões flexores e extensores dos dedos das mãos, o quadríceps e o manguito rotador do 

ombro. 

Provelegios e col.33, também em 1991, publicaram relato de 5 pacientes 

portadores de doença renal crônica em programa de hemodiálise com rupturas bilaterais 

espontâneas e simultâneas dos tendões do quadríceps. Em relação ao tratamento, 

chamaram atenção para a necessidade de reforço da sutura como fator indispensável 

para bons resultados funcionais após a cirurgia. 

De Franco e col.9, em 1994, relataram dois casos de rupturas tendinosas em 

pacientes portadores de doença renal crônica em programa de hemodiálise. Um deles 

sofreu ruptura bilateral do tendão do quadríceps e o outro teve ruptura unilateral do 

tendão patelar. O primeiro tinha iniciado o tratamento dialítico havia 11 anos, e o 

segundo há 4 anos. A investigação laboratorial de ambos revelou aumento acentuado 

dos níveis de paratormônio e fosfatase alcalina previamente aos episódios de ruptura, 
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convencendo os autores de que o hiperparatireoidismo secundário é fator de risco para a 

ocorrência de tais lesões. 

Em 1995, Lombardi e col.18 relataram o caso de um paciente com ruptura 

bilateral espontânea do tendão do quadríceps que estava em programa de hemodiálise 

havia 12 anos. Os autores consideraram o tempo em hemodiálise e a acidose metabólica 

como fatores predisponentes à ruptura. Acreditaram sobretudo que a acidose determina 

progressivamente a substituição do colágeno do tendão pela elastina, contribuindo desta 

forma para o enfraquecimento dos tendões. 

Jones e Kjellstrand13, em 1996, estudaram os fatores predisponentes e a 

ocorrência de rupturas espontâneas de tendões em 44 pacientes, sendo 5 da sua própria 

casuística e 39 coletados da literatura ao longo dos 10 anos anteriores. Os dados destes 

pacientes foram comparados com um banco de dados de 916 pacientes em programa de 

hemodiálise. Na comparação com o grupo controle, os autores mostraram que os 

pacientes com ruptura espontânea de tendões estiveram em hemodiálise por mais tempo. 

Além disso, tinham níveis séricos de paratormônio, fosfato e fosfatase alcalina mais 

altos, eram mais jovens, não apresentavam evidência de desnutrição e tinham acidose 

com nível de bicarbonato comparável aos do grupo controle. Mostraram ainda que os 5 

pacientes de sua série tinham hiperparatireoidismo, e que todos tiveram aumento 

progressivo e acentuado dos níveis de paratormônio e fosfatase alcalina nos 24 a 48 

meses que precederam as rupturas. Notaram também que nenhum dos pacientes com 

ruptura tendinosa era diabético, e cerca de 20% deles faziam uso sistêmico de 

corticoesteróides antes da lesão. 
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Em 2002, Dantas e col.7 relataram dois casos de ruptura espontânea bilateral de 

tendões em pacientes com doença renal crônica. As rupturas aconteceram no tríceps 

braquial e no quadríceps. O artigo não oferece dados laboratoriais dos pacientes 

estudados. 

Shah39, também em 2002, publicou uma pesquisa da literatura inglesa feita no 

MEDLINE, onde encontrou os relatos de 65 pacientes com ruptura bilateral simultânea 

do tendão do quadríceps. As rupturas estiveram associadas à doença renal crônica em 24  

pacientes, dos quais 63% tinham sinais de hiperparatireoidismo secundário. O tempo 

médio de doença renal foi de 13 anos, e o tempo médio em hemodiálise foi de 6,5 anos. 

Homens foram mais acometidos e a idade média, na época da ruptura, foi de 36 anos. O 

autor concluiu que o período de tempo em hemodiálise eleva o risco para a ruptura 

espontânea do tendão. No entanto, a idade, o gênero, a duração da doença renal e a 

duração da hemodiálise não estiveram relacionados ao resultado funcional após o 

tratamento. 

Em 2005, Thaunat e col.43 descreveram a ruptura espontânea do tendão do 

quadríceps em um paciente e atribuíram sua ocorrência à doença renal crônica e ao 

hiperparatireoidismo secundário. A partir da avaliação clínica e laboratorial do mesmo, 

concluíram que o manejo correto do hiperparatireoidismo seria importante na prevenção 

da lesão ocorrida.  

Muratli e col.27, em 2005, relataram o caso de um paciente com ruptura 

simultânea do tendão do quadríceps e do tendão patelar contralateral que estava em 

programa de hemodiálise havia 7 anos. Havia sinais laboratoriais de 

hiperparatireoidismo secundário. Os reparos cirúrgicos foram feitos com auxílio de 
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âncoras e os autores usaram cerclagem com fio de aço em torno da patela para reforçar 

as suturas. 

Em 2006, Chen e col.4 relataram um caso de ruptura espontânea comprometendo 

um tendão patelar e o tendão do quadríceps contralateral, num paciente em programa de 

hemodiálise havia 9 anos. Na tentativa de controlar o hiperparatireoidismo secundário, o 

paciente fora submetido à paratireoidectomia duas semanas antes da ruptura. Os reparos 

foram feitos com suturas transósseas, e aos dois anos de pós-operatório os níveis séricos 

de paratormônio estavam normais. De acordo com os autores, o paciente foi capaz de 

retomar as atividades diárias e seus joelhos recuperaram arcos de movimento normais 

com força muscular satisfatória.  

Um estudo publicado por Muzi e col.29 em 2007 chamou a atenção para a 

eventual associação entre o uso de antibióticos da classe das quinolonas e tendinopatias 

em pacientes com doença renal crônica. De fato, seu trabalho corroborou os achados de 

Marsen e col.24 que, em 1999, descreveram 4 casos de tal associação. Ambos os autores 

identificaram o tendão calcâneo como sendo o sítio mais frequente das alterações, e 

afirmaram que o uso concomitante de corticoesteróides incrementa o risco de tendinite e 

ruptura tendinosa neste grupo de pacientes.  

Matokovic e col.25, em 2010, relataram um caso de ruptura espontânea e 

simultânea dos tendões do quadríceps em um paciente com doença renal crônica que 

fazia hemodiálise há 7 anos. Havia sinais laboratoriais de hiperparatireoidismo 

secundário, que os autores acreditaram ser responsável pela ruptura. Os reparos foram 

feitos por tenorrafia local e reforço da sutura com cerclagem ao redor da patela.  
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Em 2010, Carmo e col.3 relataram o caso de um paciente com ruptura 

espontânea bilateral do tendão do quadríceps em programa de hemodiálise diária de 

curta duração por 5 anos. O paciente apresentava sinais laboratoriais de 

hiperparatireoidismo, e o nível sérico de fosfatase alcalina teve aumento progressivo até 

o evento da ruptura. Os autores sugeriram que o controle do hiperparatireoidismo 

secundário poderia prevenir a ocorrência de rupturas tendinosas relacionadas à uremia 

crônica. 

Pei e col.30, em 2011, relataram um caso de ruptura bilateral simultânea do 

tendão do quadríceps em um paciente com doença renal crônica e hiperparatireoidismo 

secundário. O paciente estava em programa de hemodiálise durante os 12 anos 

anteriores ao evento. O reparo foi feito através de túneis transósseos e foi utilizado 

reforço com cerclagem ao redor da patela.  

Também em 2011, Soo e col.41 relataram um caso de ruptura não simultânea dos 

tendões do tríceps braquial e do quadríceps em um paciente que fazia hemodiálise há 12 

anos. O paciente tinha hiperparatireoidismo secundário e usava suplementos contendo 

hormônio do crescimento e andrógenos. Os autores consideraram a possibilidade do uso 

de hormônios ter agravado o quadro de hiperparatireoidismo.  

Ainda em 2011, Dar e col.8 relataram o caso de uma paciente com 20 anos de 

idade e ruptura bilateral simultânea do tendão do quadríceps. Na internação para 

tratamento das rupturas tendinosas foi feito o diagnóstico de doença renal crônica, mas a 

paciente nunca estivera em programa de diálise. 
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Em 2013, Gao e col.10 relataram um caso de ruptura bilateral simultânea do 

tendão do quadríceps em um paciente com doença renal crônica em programa de 

hemodiálise por 7 anos. No tratamento cirúrgico, o reparo foi feito com auxílio de 

âncoras e a sutura foi reforçada com cerclagem ao redor da patela. 

 

 

   

 



 
 

3 OBJETIVOS 

 

 

1.  Avaliar os resultados do tratamento cirúrgico de pacientes com doença renal 

em estágio de falência funcional e em programa de hemodiálise, apresentando rupturas 

espontâneas do tendão do músculo quadríceps da coxa, operados em nossa instituição.  

  

2.  Identificar fatores de risco para a ocorrência das rupturas.  

 

 



 
 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, registrado sob o número 

335/09 (anexos 1A e 1B). 

Trata-se de um estudo de caso-controle, elaborado com dados obtidos por 

análise retrospectiva de prontuários e preenchimento de questionário (anexo 2). 

Foram considerados casos os pacientes com doença renal e em vigência de 

hemodiálise, com diagnóstico de ruptura do tendão do músculo quadríceps da coxa, 

operados no Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário Antonio 

Pedro no período entre 1998 e 2010. Prontuários com documentação incompleta e falha 

no acompanhamento pós-operatório representavam critérios para eventual exclusão. 

Foram considerados controles pacientes com doença renal, em vigência de 

hemodiálise, que não tiveram ruptura tendinosa. Os controles foram recrutados nas 

unidades de hemodiálise de Niterói e arredores durante o ano de 2012, na proporção de 

dois controles para cada caso. O pareamento com os casos foi feito por equivalência de 

gênero, idade e tempo em hemodiálise.  

 Inicialmente foram analisados os resultados do tratamento cirúrgico dos nossos 

pacientes, utilizando os seguintes parâmetros: arco de movimento dos joelhos medido 

com o goniômetro (onde zero grau correspondia à extensão máxima); grau de força 

muscular de extensão do joelho avaliado pela escala de Kendall (tabela 1); capacidade 

de deambular sem auxílio e eventual ocorrência de nova ruptura após o tratamento. 
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Tabela 1. Escala de força muscular (Kendall)15 

Força muscular Grau 

Normal  5 

Vence resistência moderada 4 

Vence a gravidade 3 

Realiza movimento eliminada a gravidade 2 

Contração palpável, sem movimento 1 

Sem contração 0 

 

 

As técnicas cirúrgicas empregadas em cada situação foram citadas. Para todos os 

joelhos operados foi considerado um período de seguimento ambulatorial mínimo de 

seis meses após a cirurgia. As informações válidas para a elaboração dos resultados 

foram obtidas no momento em que esse período se completou.  

Buscando compreender a gênese da ruptura tendinosa nos pacientes em 

hemodiálise e identificar possíveis fatores de risco para este evento, foi feita a 

comparação de dados clínicos e laboratoriais entre casos e controles. Os dados obtidos 

dos casos correspondiam à época em que sofreram as rupturas. As informações obtidas 

dos controles eram relativas ao momento em que seu tempo de diálise era idêntico ao 

tempo de diálise do caso que era seu par, quando este último teve a ruptura do tendão. 



34 
 

Para esta comparação, as variáveis clínicas consideradas foram: 

paratireoidectomia prévia, transplante renal prévio e uso sistêmico de corticoesteróides. 

Os seguintes parâmetros laboratoriais foram comparados: sorologia positiva para 

hepatite C; níveis séricos de albumina, paratormônio, fosfatase alcalina, cálcio, fósforo, 

ferritina e creatinina; e hemoglobina sanguínea.  

Análise estatística 

As variáveis contínuas foram expressas como média e desvio padrão, e as 

variáveis categóricas como frequências. Para as variáveis contínuas, as diferenças entre 

os grupos foram testadas usando o teste T bicaudal. Para frequências, foi utilizado o 

teste de Fisher. Valores de P inferiores a 0,05 foram considerados significativos.  

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, Chicago, IL, EUA), versão 18.0. 

 



 
 

5 RESULTADOS  

 

 

Entre 1998 e 2010, seis pacientes com onze rupturas espontâneas do tendão do 

músculo quadríceps da coxa foram tratados cirurgicamente no Serviço de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital Universitário Antonio Pedro. Dois pacientes eram do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino, com idade média de 44 ± 12 anos. Quatro 

pacientes sofreram rupturas bilaterais simultâneas e tiveram os dois tendões tratados ao 

mesmo tempo. Um paciente rompeu ambos os tendões, mas com um intervalo de 14 

meses entre as lesões. O paciente restante teve ruptura unilateral, comprometendo o 

tendão do lado direito (tabela 2). O diagnóstico das lesões foi feito com base na 

anamnese, exame físico (figura 1) e radiografias simples do joelho nas incidências 

anteroposterior e perfil. 

 

Tabela 2. Sexo, idade e lado acometido. 

Paciente Sexo Idade (anos) Lado da ruptura 

A M 26 Bilateral 

B M 47 Bilateral 

C F 48 Bilateral 

D F 61 Direito 

E F 47 Bilateral 

F F 35 Bilateral 
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Figura 1. Diagnóstico clínico da lesão. Falha palpável acima do pólo superior da 

patela. 

Todos os pacientes tinham doença renal crônica e estavam em hemodiálise por 

um período de 7,7 ± 2,9 anos antes das rupturas. Nenhum deles era diabético. As causas 

da doença renal foram hipertensão em quatro pacientes, glomerulonefrite crônica em um 

paciente e indeterminada em um paciente. 

O intervalo médio entre as rupturas e o tratamento cirúrgico foi de 4,2 ± 3,1 

meses e três técnicas operatórias foram utilizadas (tabela 3). Todas as rupturas 

ocorreram na junção quadríceps-patela. Os pacientes com lesões bilaterais tiveram 

ambos os joelhos tratados com a mesma técnica. 
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Tabela 3. Tempo em hemodiálise antes da ruptura, intervalo entre a ruptura e a cirurgia e 

técnica cirúrgica empregada. 

Paciente 
Tempo em 

diálise (anos) 

Intervalo entre a 

ruptura e cirurgia 

(meses) 

Técnica cirúrgica 

A 6 1 reinserção + reforço sintético 

B 8 10 reinserção + reforço de tendão flexor 

C 13 3 reinserção simples 

D 6 5 reinserção + reforço sintético 

E 8 3 reinserção + reforço de tendão flexor 

F 5 4 / 0.2* reinserção + reforço de tendão flexor 

*Paciente F teve 2 rupturas tendinosas: a primeira operada com 4 meses de evolução e a 

segunda, com 1 semana. 

As técnicas cirúrgicas empregadas são descritas em detalhes em outras 

publicações4,12,30. De um modo breve, a técnica de reinserção simples envolveu 

inicialmente a confecção de túneis ósseos na patela e a passagem de fios de sutura no 

coto do tendão. Posteriormente os fios eram passados através dos túneis ósseos e 

tracionados para que o coto tendinoso se aproximasse do local onde deveria ser 

reinserido, atando-se então os nós da sutura. Em nove joelhos, por julgarmos necessário 

conferir maior resistência à reconstrução realizada, optamos pelo reforço dessa sutura 

utilizando ligamento sintético ou enxerto de tendão retirado do próprio paciente. 

Quando utilizado, o dispositivo para o reforço era transfixado ao mecanismo extensor 
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em pontos acima e abaixo da lesão e fixado ao mesmo (também com suturas), formando 

um círculo que protegia o reparo principal de tensão excessiva (figuras 2,3 e 4). 

                 

Figura 2. Representação intraoperatória da lesão. 

                 

Figura 3. Passagem das suturas e preparação do enxerto para reforço.   
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Figura 4. Sutura final da lesão e do reforço (tendão semitendíneo autólogo). 

 

Após a alta hospitalar os pacientes foram acompanhados periodicamente no 

ambulatório de Ortopedia, para cuidados com a ferida e orientação de recuperação 

funcional no domicílio. Não há registro de que qualquer dos pacientes tenha realizado 

reabilitação fisioterápica formal. 

Na avaliação funcional realizada após seis meses de seguimento, a amplitude 

média de flexão dos joelhos operados era de 97,8 ± 9,7  e o déficit médio de extensão 

era de 2,8 ± 4,4 , considerando como normal um arco de flexão de zero a 140°. Em 

relação à força muscular do quadríceps avaliada pela Escala de Kendall, cinco joelhos 

foram classificados como grau 5, três foram classificados como grau 4 e os dois 

restantes foram classificados como grau 3 (tabela 4). Todos os pacientes foram 

avaliados pelo mesmo médico, que foi o responsável por todas as cirurgias.     
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Tabela 4. Avaliação funcional. 

Paciente 
Arco de movimento Força de extensão 

Joelho D Joelho E  Joelho D Joelho E 

A 0º  -  90º 0°  -  100º 5 5 

B 0º  -  100º 0º  -  110º 5 5 

C 10º  -  100º 0º  -  100º 4 4 

D 0º  -  100º - 5 - 

E 5º  -  120º 5º  -  115º 3 4 

F 10º  -  90º 10º  -  90º 3 3 

 

 

No momento da avaliação, todos os pacientes eram capazes de caminhar sem 

muletas, e não houve novas rupturas ao longo do seguimento. Todos os pacientes 

declararam-se satisfeitos com os resultados obtidos. 

Considerando as variáveis clínicas, verificamos que o transplante renal foi 

realizado em um dos casos (17%) e em um dos controles (8,5%). O uso sistêmico 

corticoesteróides foi identificado em 2 controles (17%) e um caso (17%). Já a 

paratireoidectomia foi feita em apenas um dos controles e em nenhum dos casos. Na 

comparação entre os grupos, não identificamos diferenças com significado estatístico 

relativas a estes itens. 
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  Em contrapartida, ao compararmos os achados laboratoriais dos nossos 

pacientes (casos) com os do grupo controle, foram encontradas algumas diferenças 

significativas. A sorologia para hepatite C foi positiva em dois dos nossos pacientes 

(33%), mas em nenhum dos controles (p = 0,034). Além disso, os níveis séricos médios 

de paratormônio intacto (iPTH) e fosfatase alcalina estavam ambos mais altos nos 

nossos pacientes (p = 0,013 e p = 0,034, respectivamente). Em contraste, os níveis 

séricos médios de albumina, ferritina e hemoglobina estavam mais baixos nos nossos 

pacientes (p = 0,008, p = 0,043 e p = 0,016, respectivamente, tabela 5) quando 

comparados àqueles apresentados pelos controles.  
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Tabela 5. Comparação dos dados clínicos e laboratoriais. 

 CONTROLES 

N=12 

CASOS 

N=6 

Transplante renal 1 (8.5%) 1 (17%) 

Paratireoidectomia  1 (8.5%) 0 (0%) 

Sorologia positiva para hepatite C  0 (0%) 2 (33%) * 

Paratormônio intacto, pg/ml 1018 ± 1088 a 2035 ± 446 * 

Corticóide sistêmico 2 (17%) 1 (17%) 

Albumina, g/dl 4.3  0.4 3.7  0.4 * 

Ferritina, µg/dl 

Fosfatase alcalina, UI/l 

1133 ± 665 

320 ± 665 

431 ± 337 * 

907 ± 727 * 

Cálcio, mg/dl 8.9 ± 1.3 9.4 ± 2.4 

Fósforo, mg/dl 6.4 ± 1.2 6.4 ± 1.0 

Hemoglobina, g/dl 11.0 ± 1.2 9.3 ± 1.3 * 

Creatinina, mg/dl 10.0 ± 3.4 11.1 ± 3.4 

a Média  D.P.; * P< 0.05 vs. controles 

 

 



 
 

6 DISCUSSÃO 

 

 

Rupturas do tendão do quadríceps são pouco comuns em indivíduos sadios5,14. 

Rupturas bilaterais são ainda menos frequentes, e quando ocorrem de maneira 

espontânea estão quase sempre associadas a doenças sistêmicas que levam ao 

enfraquecimento do corpo do tendão ou do local de sua inserção17,27.  

Neste estudo, relatamos uma série de onze rupturas do tendão do quadríceps em 

seis pacientes com doença renal em estágio de falência funcional, dando especial 

atenção ao tratamento cirúrgico realizado e aos resultados obtidos. Além disso, na 

tentativa de compreender melhor a patogênese da ruptura, fizemos uma análise de 

fatores de risco possivelmente associados a este evento. 

Nosso grupo de pacientes era composto principalmente por mulheres na quinta 

década de vida. Embora a faixa etária de ocorrência da ruptura do tendão nesse grupo 

esteja de acordo com a literatura, a maioria dos relatos mostra que no universo dos 

pacientes em diálise as rupturas são mais comuns em homens13,27,39,40. A predominância 

do gênero feminino entre os nossos casos é de certa forma uma surpresa, se 

considerarmos que existe um leve predomínio do gênero masculino na população em 

hemodiálise no Brasil38. Entretanto, é reconhecido que formas mais graves de 

hiperparatireoidismo são mais frequentes entre as mulheres23.  
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Artigos revisados para a elaboração deste estudo sugerem que a ruptura 

tendinosa está associada a um tempo prolongado em hemodiálise3,25,27. Isto se deve 

provavelmente às alterações bioquímicas crônicas desenvolvidas por estes pacientes, 

que culminam com a degeneração do tendão e da êntese3,8. Nossos dados também 

sustentam esta relação, uma vez que todos os pacientes avaliados em nosso estudo 

faziam hemodiálise há mais de sete anos. 

O intervalo médio de tempo decorrido entre o episódio de ruptura e o tratamento 

cirúrgico nos nossos pacientes foi de quatro meses, talvez como consequência de 

dificuldades relativas ao nosso sistema de saúde pública. Como a hemodiálise 

normalmente é feita em unidades especializadas fora dos hospitais, os atrasos no 

diagnóstico da lesão e encaminhamento correto desses pacientes são comuns. A 

literatura sustenta que os pacientes com ruptura do tendão do quadríceps devem ser 

operados assim que possível, para que os melhores resultados sejam obtidos36,37,42. 

Todavia, apesar de termos feito intervenções cirúrgicas tardias, os pacientes tratados na 

nossa instituição tiveram boa recuperação funcional.  

Em nossos casos, todas as rupturas ocorreram na junção do tendão do quadríceps 

com o polo superior da patela, o que está de acordo com a literatura8,25,27,30. A maior 

parte de nossos pacientes foi tratada com procedimentos de reinserção do tendão e 

reforço da sutura, seja com ligamento sintético ou enxerto de tendão autólogo. As 

técnicas por nós praticadas encontram respaldo na literatura7,12, embora existam 

algumas variações descritas nos artigos revisados27,33,40.  
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Alguns autores chamaram atenção para eventuais dificuldades no tratamento de 

rupturas antigas, pois a retração do tendão poderia impedir a mobilização adequada do 

seu coto e tornar necessário o descolamento do quadríceps a partir da diáfise femoral ou 

um procedimento de alongamento tendíneo12,46. Apesar de nossos pacientes terem sido 

tratados tardiamente, em nenhum deles foi preciso utilizar qualquer manobra para 

compensar a retração. O reforço da sutura foi feito com o objetivo de proteger o sítio de 

reinserção, para que o mesmo não sofresse tensão excessiva durante a cicatrização.    

A avaliação realizada após seis meses de seguimento pós-operatório revelou 

resultados satisfatórios em todos os pacientes. Eles eram capazes de deambular de 

forma independente, não havendo registros de novos episódios de ruptura. Tais 

resultados estão de acordo com a maioria dos relatos encontrados, apesar de existirem 

variações na duração do seguimento adotado por cada um deles8,25,27,30. Dados 

publicados a respeito da amplitude de movimento obtida após a cirurgia também se 

assemelham aos nossos8,25,27,30. A força de contração do quadríceps em nossa última 

avaliação foi considerada adequada para a maioria dos pacientes, porém não pudemos 

comparar este dado com a literatura por não termos encontrado trabalhos que tivessem 

graduado este parâmetro de maneira confiável. 

Quando consideramos a patogênese das rupturas tendinosas, aspectos mecânicos 

assim como fatores sistêmicos e locais coexistentes devem ser levados em conta, e a 

vascularização do tendão parece ter importância fundamental na questão27. Além disso, 

a reabsorção óssea no sítio de inserção do tendão pode ser um sinal específico de 

tendinopatia associada ao hiperparatireoidismo nos pacientes com doença renal em 

estágio de falência funcional26,43.  
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Embora o mecanismo exato da lesão permaneça desconhecido, a maioria dos 

pesquisadores concorda que na doença renal crônica o hiperparatireoidismo secundário 

tem papel decisivo na gênese da ruptura tendinosa4,6,10,31-33. Nosso estudo revelou que os 

casos operados apresentavam formas graves de hiperparatireoidismo secundário, 

expressadas por dosagens significativamente mais altas de paratormônio e fosfatase 

alcalina, quando comparados com os controles. 

Alguns autores salientaram que a associação de tempo prolongado em 

hemodiálise e ruptura tendinosa poderia envolver a deposição progressiva de substância 

amilóide no tendão16,30 ou eventualmente a substituição progressiva do colágeno do 

tendão por elastina, via acidose crônica18. Em contrapartida, outros trabalhos que 

incluíram na sua metodologia o estudo histológico dos tendões lesados não foram 

capazes de estabelecer relação direta entre tais alterações e as rupturas9,13,34. Nosso 

estudo não contemplou a análise histopatológica dos tendões operados, não permitindo 

que pudéssemos avaliar alterações microscópicas dos mesmos em nosso grupo de 

pacientes. 

 

A terapia antibiótica utilizando drogas da classe das quinolonas foi considerada 

por alguns autores como fator de risco adicional para tendinopatias nos pacientes com 

doença renal crônica24,29, principalmente quando associada ao uso de corticoesteróides. 

Na avaliação dos nossos pacientes a utilização prévia de quinolonas foi incluída no 

questionário respondido por todos, mas infelizmente não foi possível registrar os dados 

com segurança pois a maioria dos pacientes não tinha lembrança confiável do uso de 

tais substâncias. 
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O uso continuado de corticoesteróides para tratamento de doenças crônicas 

também foi associado aos eventos de ruptura tendinosa por alguns autores24,45. Em 

especial, pacientes submetidos ao transplante renal que necessitam da administração 

ininterrupta destas drogas estão sob risco aumentado para as lesões tendíneas24. Em 

nossa casuística identificamos o uso crônico de corticoesteróides em um dos pacientes 

com ruptura e em dois dos controles, não havendo diferença estatística entre os grupos 

no que se refere a este item.   

 

Finalmente, outros autores acreditam que a utilização de suplementos 

alimentares contendo hormônio do crescimento humano e andrógenos pode ser fator 

predisponente para a ruptura tendinosa41. Segundo os mesmos, em pacientes com 

doença renal crônica a suplementação hormonal incrementa o hiperparatireoidismo e 

assim contribui para a ruptura do tendão. No grupo de pacientes por nós estudado não 

identificamos o hábito de suplementação alimentar de qualquer natureza.  

 

Na pesquisa para elaboração deste trabalho, não encontramos estudos que 

estabelecessem correlação entre a sorologia positiva para hepatite C e ruptura tendinosa. 

A sorologia positiva para hepatite C foi encontrada em dois pacientes entre os nossos 

casos mas em nenhum dos controles, o que conferiu diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos. No entanto, devemos salientar que o ano médio de 

início de hemodiálise foi 1998 ± 6 para os casos e 2004 ± 3 para os controles. Esses 

dados demonstram que os controles entraram no programa de hemodiálise numa época 

mais atual, onde a prevalência de hepatite C havia caído (em 1998 era 20%; em 2004 

era 11%)35. Ainda assim, não podemos descartar a associação entre hepatite C e ruptura 
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tendinosa pois a incidência de ruptura de tendões entre hemodialisados não é conhecida, 

e poderia ter acompanhado o declínio da prevalência da hepatite C neste mesmo grupo. 

Verificamos também que os nossos casos apresentavam níveis séricos mais 

baixos de albumina e hemoglobina quando comparados aos controles. Apesar desses 

resultados serem considerados relevantes pela significância estatística que 

apresentaram, a análise comparativa dos mesmos com a literatura não foi possível pois 

não encontramos trabalhos que tivessem reproduzido tal avaliação. Valores mais baixos 

de albumina e hemoglobina estão comumente associados à presença de 

microinflamação, e estes achados nos permitem considerar que, de um modo geral, os 

casos apresentaram uma maior frequência de comorbidades e que a inflamação crônica 

pode contribuir para a ruptura tendinosa em pacientes com doença renal em estágio de 

falência funcional. 

 

 

 



 
 

7 CONCLUSÕES 

 

1. A avaliação funcional dos pacientes operados mostrou resultados 

satisfatórios, não havendo novo episódio de ruptura dos tendões operados. 

 

2. Níveis elevados de iPTH e fosfatase alcalina estavam presentes em todos os 

pacientes operados, o que reforça o papel do hiperparatireoidismo na gênese 

da ruptura tendinosa. Os valores mais baixos de albumina e hemoglobina, 

assim como a maior frequência de infecção pelo vírus da hepatite C, indicam 

que os casos apresentaram uma maior frequência de comorbidades e que a 

inflamação crônica parece contribuir para a ruptura tendinosa nos pacientes 

em hemodiálise. 
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        ANEXO 1A 
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ANEXO 1B 

 

  



58 
 

ANEXO  2 

 

PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DOS PACIENTES PARTICIPANTES 
DO ESTUDO: 

“RUPTURA DO TENDÃO DO QUADRÍCEPS EM HEMODIALISADOS: 
RESULTADOS CIRÚRGICOS E ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO” 

 

 

NOME: 

PRONTUÁRIO:                                                                           SEXO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

TEMPO EM PROGRAMA DE HEMODIÁLISE: 

 

1- PORTADOR DE DOENÇA RENAL PRIMÁRIA?    ( SIM )     ( NÃO ) 

QUAL? _______________________________________________ 

 

2- HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA: 

a) dor óssea?   ( S )   ( N ) 

b) fraqueza muscular?   ( S )   ( N ) 

c) fratura patológica?   ( S )   ( N ) 

d) deformidade esquelética?   ( S )   ( N ) 

    qual?_______________________________________________ 

e) paratireoidectomia?   ( S )   ( N ) 

    quando?____________________________________________ 

f) tireoidectomia?    ( S )   ( N ) 

    quando?____________________________________________ 
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g) uso de corticoesteróides?    ( S )   ( N ) 

    quando?____________________________________________ 

    por quanto tempo ?___________________________________ 

h) uso de quinolona?    ( S )   ( N ) 

   quando?____________________________________________ 

   por quanto tempo ?___________________________________ 

 

3- EXAMES DE SANGUE DO PRONTUÁRIO NA OCASIÃO DA RUPTURA: 

a) últimas dosagens: 

a.1) iPTH (pg / ml) = 

a.2) albumina (g / 100ml) =  

a.3) ferritina (ng / ml) = 

a.4) fosfatase alcalina (U / l) = 

 

b) média das últimas três dosagens: 

b.1) cálcio (mg / dl) = 

b.2) fósforo (mg / dl) = 

b.3) hemoglobina (g / dl) = 

b.4) creatinina (mg / dl) = 

 

4- EXAMES DE IMAGEM: 

a) ultrassonografia de paratireóides?    ( S )   ( N ) 

    laudo:_____________________________________________ 

    ___________________________________________________ 
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b) radiografias do esqueleto?    ( S )   ( N ) 

   laudo:______________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

c) ecocardiograma?     ( S )   (  N ) 

    laudo:______________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

5- INTERVALO DE TEMPO ENTRE A RUPTURA E A CIRURGIA:  

   _____________________________________________________ 

6- TÉCNICA CIRÚRGICA EMPREGADA: 

______________________________________________________ 

7- AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO JOELHO APÓS 6 (SEIS) MESES: 

______________________________________________________ 

 

8- CAPACIDADE DE DEAMBULAÇÃO: 

a) independente 

b) usa muletas ou andador 

c) não deambula 

 

9- HOUVE NOVA RUPTURA APÓS O TRATAMENTO? 

a) sim 

b) não 

 

10- GRAU DE SATISFAÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO: 

a) satisfeito 

b) insatisfeito 

 


