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RESUMO 

 

A osteoartrose primária do joelho é um problema de saúde pública mundial, 
cuja incidência está aumentando, devido ao envelhecimento da população e ao 
crescimento da obesidade. A artroplastia total do joelho é um procedimento que 
permite o alívio da dor e restaura a função, porém é uma cirurgia de precisão e a 
adequada combinação entre o implante e o osso ressecado é fundamental para o 
bom resultado clínico. Entre agosto de 2012 e dezembro de 2013 foram submetidos à 
artroplastia do joelho 117 pacientes, sendo 118 joelhos.  Analisaram-se  
prospectivamente 33 pacientes masculinos e 84 femininos. Durante o ato cirúrgico, 
foram coletados dados antropométricos da tíbia proximal e do fêmur distal. Esses 
dados foram comparados com as dimensões de três implantes disponíveis para 
artroplastia total do joelho e suas compatibilidades avaliadas. Os pacientes 
masculinos apresentaram dimensões absolutas maiores, porém a razão da largura 
total do fêmur pela altura do côndilo lateral revelou-se similar para ambos os gêneros, 
estando a média em 111%. As mulheres mostraram uma maior variação da largura 
total do fêmur, dada a mesma altura do côndilo. A relação dos ossos com as medidas 
dos implantes revelou uma concordância significativa, porém de grau moderado. 
Entre o total de pacientes, 29,7% que usaram Scorpio®, 28,8% dos que usaram Nex 
Gen® e 27,9% dos que usaram Natural Knee® apresentaram alguma 
incompatibilidade maior que o aceitável. Mais de um quarto da amostra apresentou 
sobras ou déficit de cobertura maiores que três milímetros, podendo comprometer o 
resultado clínico e a durabilidade da cirurgia. O estudo revela que ajustes são 
necessários para que os implantes possam atender de forma mais adequada à 
população brasileira. 

 
Palavras-chaves: Artroplastia. Fêmur. Osteoartrose. Joelho. Tíbia. 
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ABSTRACT 
 
The primary osteoarthritis of the knee is a worldwide public health problem. The 

incidence is increasing due to the aging population and the growth of obesity. Total 
knee arthroplasty is a procedure that allows the relief of pain and restores the function, 
but precision surgery and the appropriate mix between the implant and the bone 
resected are fundamental to good clinical outcome. Between August 2012 and 
December 2013, 117 patients underwent total knee arthroplasty, 118 knees. We 
analyzed prospectively 33 male patients and 84 female. During surgery, 
anthropometric data of the proximal tibia and distal femur were collected. These data 
were compared with the three dimensions available implants for total knee arthroplasty 
and evaluated their compatibilities. Male patients had higher absolute numbers, but 
the ratio of the total width of the femur by the height of the lateral condyle proved 
similar for both sexes, with a mean of 111%. Women showed a greater variation of the 
total width of the femur, given the same height of the condyle. The relationship with 
measures of bone implants showed a significant correlation, however moderate.	  
Among all patients, 29.7% who used Scorpio®, 28.8% of those who used Nex Gen® 
and 27.9% of those using Natural Knee® showed some inconsistency. A significant 
proportion of patients undergoing TKA in Brazil show differences between the 
dimensions of knees and studied implants. More than a quarter of the sample studied 
leftovers or higher than acceptable cover deficits, compromising the clinical outcome 
and the durability of surgery. The study reveals that adjustments are needed to the 
implants can respond more adequately to the Brazilian population. 

 
Key-words: Arthroplasty. Femur. Osteoartritis. Knee. Tibia. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A osteoartrite (OA), também chamada de artrite, osteoartrose ou artrose, é a 

maior causa de incapacidade musculoesquelética mundial (SCOTT et al., 2012) e a 

causa mais comum de incapacidade em população idosa (CDCP, 2010). É um grande 

problema de saúde pública mundial, sendo mais prevalente em países desenvolvidos 

que em desenvolvimento (SCOTT et al., 2012). 

Nos Estados Unidos 22,7% da população acima de 18 anos (cerca de 50 

milhões de pessoas) são portadores de osteoartrose. Entre as pessoas com doença 

cardíaca, diabetes e obesidade, a prevalência de artrite foi de 49%, 47,3% e 31,2% 

respectivamente (CDCP, 2013). Envelhecimento e sexo feminino são dois fatores 

invariáveis para o aumento da incidência da doença, chegando a atingir 85% dos 

pacientes acima de 75 anos (SCOTT et al., 2012) e se tornando universal acima de 

85 anos. No Brasil 5,2% da população acima de 19 anos apresenta algum tipo de 

artrose (cerca de 10 milhões de pessoas), sendo que esse número deve crescer, 

atingindo 12,4 milhões em 2015. Do total, 55% são femininos e 45% masculinos 

(COIMBRA et al., 2012). 

A combinação de fatores do hospedeiro com fatores ambientais resulta na 

osteoartrite, que pode ser descrita como primária (idiopática) ou secundária, quando 

associada a trauma, defeitos congênitos, doença inflamatória, doença metabólica ou 

neuropatia (SCOTT et al., 2012).  Tradicionalmente a patologia é considerada uma 

doença da cartilagem articular decorrente de fatores mecânicos, genéticos, 

hormonais, ósseos e metabólicos, que acarretam um desequilíbrio entre a 

degradação e a síntese da cartilagem articular e do osso subcondral, manifestando-se 

por alterações morfológicas, bioquímicas, moleculares e biomecânicas das células e 
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da matriz extracelular. Isso pode levar ao amolecimento, fibrilação, ulceração e perda 

da cartilagem articular, esclerose do osso subcondral, formação de osteófitos e cistos 

subcondrais (CAMANHO et al., 2011). Atualmente a OA tem sido reconhecida como 

uma doença de toda a articulação, com envolvimento global dos tecidos articulares 

(NEOGI, 2012). 

O joelho é uma articulação sinovial, tipo condilar, sendo seus movimentos 

extremamente complexos (GARDNER et al., 1978). É a maior juntura do corpo e 

também uma das mais discutidas. Realiza movimentos de flexão e extensão, além de 

certo grau de rotação (DÂNGELO; FATTINI, 1997), ficando rotineiramente exposta a 

forças de três a cinco vezes o peso corporal (SCOTT et al., 2012). Devido a fatores 

anatômicos e biomecânicos, o joelho é a articulação mais comumente acometida pela 

OA, sendo a principal causa de incapacidade funcional (SCOTT et al., 2012). O 

compartimento medial recebe 60 a 70% da carga, quando o alinhamento é normal. 

Isso explica o fato desse compartimento ser afetado em 75% dos casos da doença 

(SCOTT et al., 2012). 

O estudo Framinghan (FELSON, 1990) foi o primeiro a descrever os fatores 

associados à osteoartrose do joelho, destacando o envelhecimento, gênero feminino, 

obesidade, traumas prévios, condrocalcinose e atividade laboral com carga, como 

causas ligadas ao surgimento da doença. O aumento da incidência da osteoartrite 

com o envelhecimento ocorre devido a fatores pregressos e alterações típicas da 

terceira idade. Força muscular, tempo de reação e propriocepção são fatores 

envolvidos na estabilidade articular e todos estão comprometidos com o aumento da 

idade (PIRIOU et al., 2013). A causa da predileção pelo gênero feminino ainda não 

está bem definida. Acredita-se que o estrogênio seria um fator protetor e sua 

deficiência pós-menopausa estaria relacionada à aceleração da perda da cartilagem 
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(SCOTT et al., 2012). Além da maior incidência, as mulheres também apresentam um 

maior grau de incapacidade e sintomas mais graves (HO et al., 2006).  

A expectativa de vida está aumentando mundialmente de forma constante, 

sendo agora mais evidente nos países em desenvolvimento. Para americanos 

nascidos em 2010, a expectativa de vida era de 75,7 anos para homens e 80,8 para 

mulheres. Projeções do United States Census Bureau calculam que em 2020, a 

expectativa de vida deve atingir 77,1 anos para homens e 81,9 para mulheres naquele 

país (USCB, 2012).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstrou que a 

esperança de vida ao nascer no Brasil alcançou 73,2 anos para nascidos em 2009, 

sendo 69,4 para homens e 77,0 para mulheres. Projeções indicam que em 2050 será 

de 81,29 anos (IBGE, 2009). No censo de 2010, o Brasil apresentou 11,3% da 

população (mais de 21 milhões de pessoas) com idade acima de 60 anos (IBGE, 

2010) e o país deve chegar a 2030 tendo a sexta maior população idosa do mundo 

(IBGE, 2006).  

A obesidade é clara e fortemente relacionada à osteoartrose do joelho, sendo 

sua incidência nos obesos o dobro da população em geral. Está também associada à 

progressão da doença, incapacidade, evolução para ATJ e resultados clínicos ruins 

após a cirurgia (CDCP, 2010). Ao se avaliar o índice de massa corporal (IMC) da 

população adulta norte-americana, constata-se que 32,8% dos indivíduos são 

considerados obesos (IMC>30kg/M2), sendo 31,7% das mulheres e 33,9% dos 

homens (USNEWS, 2014). A obesidade atinge seu pico de incidência na sexta 

década de vida, em que 66% dos adultos apresentam-se com índice de massa 

corporal maior que 25kg/m2 (FEHRING et al., 2007). No Brasil, o número de pessoas 

com sobrepeso triplicou nos últimos 30 anos, sendo que 62,5% dos homens e 64,9% 
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das mulheres estão com sobrepeso ou obesos (IMC>25kg/m2) (IBGE, 2010). Isso 

torna o país o quinto no ranking mundial da obesidade (USNEWS, 2014). 

Segundo o American College of Rheumatology, o diagnóstico da OA do joelho 

pode ser feito baseado em critérios clínicos, clínicos e radiográficos ou clínicos e 

laboratoriais (ACL, 2014) (quadro 1).   

 

Quadro 1 Critérios para o diagnóstico da Gonartrose Idiopática 
Clínico Clínico e Radiográfico Clínico e Laboratorial 

Dor no Joelho e mais 3 
dos 6 critérios abaixo: 
 
- Idade > 50 anos 
- Rigidez < 30 minutos 
- Crepitação 
- Sensibilidade óssea  
- Alargamento ósseo  
- Ausência de calor 
 

Dor no Joelho e mais 1 
dos 3 critérios abaixo: 
  
- Idade > 50 anos 
- Rigidez < 30 minutos 
- Crepitação 
 
+ Osteófitos 

Dor no Joelho e mais 5 
dos 9 critérios abaixo: 
   
- Idade > 50 anos  
- Rigidez < 30 minutos   
- Crepitação  
- Sensibilidade óssea  
- Alargamento ósseo  
- Ausência de calor 
- VHS <40mm (1ºhora)  
- FR < 1:40  
- Líquido Sinovial com 
características da OA 
 

95% de sensibilidade 
69% de especificidade 

91% de sensibilidade 
86% de especificidade 

92% de sensibilidade 
75% de especificidade 

 VHS: velocidade de hemossedimentação, FR: fator reumatoide, OA: Osteoartrose. 

Fonte: ACL (2014) 

 

A doença apresenta evolução lenta e progressiva, levando à deformidade 

articular, com desequilíbrio muscular e ligamentar. O estudo radiográfico gradua o 

comprometimento articular e norteia o tipo de tratamento necessário 

(ALBUQUERQUE et al., 2008), porém as alterações radiográficas  podem demorar 

até três anos para serem observadas (REZENDE; GOBBI, 2009). As classificações 

radiográficas mais utilizadas são as de Kellgreen and Lawrence (KELLGREEN; 

LAWRENCE, 1957) e a de Ahlbäck modificada por Keyes e Goodfellow (KEYS et al., 

1992) (quadros 2 e 3).  A primeira é a mais difundida entre os reumatologistas e a 
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segunda é mais popular entre cirurgiões ortopédicos (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

 

Quadro 2 Classificação de Kellgreen & Lawrence 
Grau 0 Normal 

Grau I Estreitamento do espaço articular duvidoso e possível osteófito  
na borda                 

Grau II Possível estreitamento do espaço articular e osteófito definido 

Grau III Definido estreitamento do espaço articular, múltiplos 
osteófitos, alguma esclerose subcondral e possível 
deformidade do contorno ósseo.  

Grau IV Notável estreitamento do espaço articular, severa esclerose 
subcondral, definida deformidade do contorno ósseo e 
presença de grandes osteófitos.  

 
 Fonte: KELLGREEN; LAWRENCE, 1957 
 

Quadro 3  Classificação de Ahlbäck modificada por Keyes e Goodfellow 

Grau I Redução do espaço articular 
Grau II Obliteração do espaço articular 
Grau III AP= desgaste do platô tibial <5mm 

Perfil= parte posterior do platô tibial intacta 
Grau IV AP= desgaste de 5 a 10 mm do platô tibial 

Perfil= extenso degaste da margem posterior do platô tibial 
Grau V AP= Grave subluxação da tíbia 

Perfil= Subluxação anterior da tíbia >10mm 
 
 Fonte: KEYES et al., 1992 

 

Até o momento, não há cura conhecida para OA. O objetivo do tratamento é a 

melhora da dor, da função e da qualidade de vida relacionada a saúde, minimizando, 

sempre que possível, a toxicidade terapêutica (CAMANHO et al., 2011). A doença 

progride em média de 3% ao ano (LEYLAND et al., 2012), sendo que grande parte 

desses indivíduos acaba evoluindo para o tratamento cirúrgico com artroplastia total 

do joelho (ATJ). O custo somente com artroplastia do joelho, nos Estados Unidos, em 

2004, foi de US$14,6 bilhões (LEYLAND et al., 2012). Somando-se os gastos com o 

tratamento da dor, absenteísmo, incapacidade e vários outros custos, como 
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fisioterapia e cirurgias de revisão, esse valor chegou a US$128 bilhões (CDCP, 2010). 

A OA é hoje a terceira causa de concessão de auxílio doença pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), superada apenas por doenças mentais e 

cardiovasculares. É a quarta doença a determinar afastamento definitivo 

(aposentadoria) (SEDA; SEDA, 2006).  

Os americanos realizaram cerca de 450.000 artroplastias em 2005 e, 

avaliando-se o envelhecimento da população e o crescimento da obesidade, realizou-

se a projeção de aumento de 673% para 2030, chegando a 3,5 milhões de 

artroplastias do joelho por ano (KURTZ et al., 2007).  Não há estatísticas oficiais para 

o Brasil, mas estima-se que sejam realizadas cerca de 70.000 próteses do joelho por 

ano (BOEHRINGER, 2014). Além do custo hospitalar, os gastos sociais são 

extremamente elevados. Acredita-se que o envelhecimento da população associado 

ao aumento da obesidade elevará de forma exponencial o número de artroplastias em 

nosso país, nos próximos anos. 

ATJ é o procedimento indicado para os casos graves de osteoartrite do joelho 

refratários ao tratamento conservador. É capaz de promover o efetivo alívio da dor, 

restaurar a função e permitir o retorno precoce às atividades diárias (DARGEL et al., 

2011). A ideia da implantação de próteses do joelho remete ao cirurgião alemão 

Themistocles Gluck, que em 1890 utilizou um implante feito de marfim e, em 1902, 

introduziu o termo artroplastia. No início do seu desenvolvimento, a prótese do joelho 

era um dispositivo simples e rudimentar. Gunston (1971) foi o primeiro a estudar a 

artroplastia deslizante, contando com a ajuda de Sir John Chanrley. Em 1974, 

Ranawat e Insall publicaram a primeira série de próteses duocondilar, com 93 

pacientes. Antes de 1976 existiam poucos tamanhos e não havia diferença entre os 

implantes utilizados à direita ou à esquerda. No início dos anos 80, isso foi 
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identificado como um fator que comprometia a função e o resultado clínico esperado. 

Em 1984, Insall sintetizou as diferentes teorias e propôs a prótese total condilar, 

criando o conceito de balanço ligamentar baseado nos espaços de flexão e extensão 

(DUBRANA, 2014). Em menos de 10 anos, os conceitos de Insall tornaram-se o 

paradigma da cirurgia de substituição articular, sendo exigência da maioria das 

artroplastias deslizantes. O número de tamanhos foi ampliado e o conceito de 

modularidade introduzido. No início do século XXI, foram criados implantes para alta 

flexão e instrumentais para realização de procedimentos minimamente invasivos 

(CONLEY et al., 2007).  

O tamanho e o formato dos implantes são fundamentais. O resultado clínico e 

a durabilidade da substituição dependem diretamente da adequada correspondência 

entre a prótese e o osso ressecado, e diferenças nessa combinação aumentam a 

complexidade da cirurgia (HA; NA, 2012). Tanto a cobertura inadequada quanto a 

sobra mediolateral do implante podem levar a resultados clínicos insatisfatórios, 

aumentar o índice de complicações e diminuir a durabilidade da substituição. Para 

melhorar o formato das próteses, a morfometria do joelho tem sido largamente 

estudada (CHENG et al., 1999). 

Os implantes disponíveis apresentam uma limitação na quantidade de 

tamanhos. Esforços têm sido direcionados para melhorar o formato e a cinemática da 

ATJ, aumentando o número de opções e reproduzindo a anatomia do paciente de 

forma mais precisa (CONLEY et al., 2007). 

 A maioria dos implantes disponíveis para ATJ foi desenvolvida baseada em 

dados anatômicos de pacientes caucasianos (KWAK et al., 2010). Tradicionalmente 

as próteses são fabricadas baseadas na combinação do tamanho e formato dos 

joelhos masculinos e femininos, sendo desenhadas abaixo dessa média (CONLEY et 
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al., 2007). Devido a isso, dificuldades são frequentemente relatadas para se realizar a 

perfeita combinação entre as próteses e a anatomia dos pacientes (HA; NA, 2012). 

Para que os melhores resultados possam ser alcançados, o conhecimento da 

morfometria do joelho é fundamental. Após pesquisa na literatura em língua inglesa e 

portuguesa, o autor não encontrou nenhum trabalho que definisse os parâmetros 

antropométricos do joelho em população brasileira. Essa carência de dados contribuiu 

para que os implantes desenvolvidos para população caucasiana fossem introduzidos 

no Brasil, sem qualquer modificação. 
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2   REVISÃO DA LITERATURA 

 

Idealmente, a ATJ deve reduzir a dor e a deformidade, assim como melhorar a 

mobilidade. Entretanto, o objetivo principal do tratamento é a satisfação do paciente 

(ROBERTSSON et al., 2000). Apesar da ATJ ser um dos procedimentos ortopédicos 

mais bem sucedidos na história da especialidade, os cirurgiões, bioengenheiros e 

especialistas em instrumentais e implantes continuam pesquisando para que a 

artroplastia possa estar à disposição de pacientes mais jovens, ativos e com objetivos 

especiais (MOTTA Filho; CAVANELLAS, 2007). 

Houve grandes avanços na seleção dos pacientes candidatos à substituição 

articular, na técnica cirúrgica e no formato dos implantes; entretanto, numerosos 

estudos indicam que uma porcentagem significativa de pacientes permanecem 

insatisfeitos após artroplastia total primária do joelho. Robertsson et al. (2000) 

analisaram retrospectivamente 25.275 casos de ATJ primária realizadas entre 1981 e 

1995 e encontraram um índice de satisfação de 81%, sendo as mulheres ligeiramente 

mais insatisfeitas (18%) que os homens (16%) (p<0,001).  Bourne et al. (2010) 

avaliaram 1703 pacientes submetidos à ATJ primária com implantes contemporâneos. 

Um ano após a cirurgia, 1 em cada 5 pacientes (19%) estava insatisfeito com o 

resultado. Wylde et al. (2008) avaliaram 242 pacientes (250 joelhos), comparando a 

prótese de base fixa com a rotatória. Não encontraram diferença no índice de 

satisfação entre os dois tipos de implante, porém relataram que somente 66% dos 

pacientes estavam “muito satisfeitos” com o alívio da dor, 52% com o retorno às 

atividades normais do dia-a-dia e 44% com as atividades de lazer.  

A relação entre o tamanho dos implantes e as dimensões do joelho tem sido 

amplamente estudada. Em 1972 Seedhom et al. (1972) realizaram a mensuração de 
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101 joelhos através de radiografias e 20 medidas diretas em cadáveres. Encontraram 

joelhos femininos menores que os masculinos e sugeriram a confecção dos implantes 

femorais em quatro tamanhos. Em 1975, Mensch et al. (1975)  avaliaram 30 joelhos 

de cadáveres e 53 radiografias e evidenciaram a complexidade da biomecânica do 

joelho,  destacando a diferença entre os eixos de rotação dos côndilos femorais 

medial e lateral e a necessidade da correspondência entre o formato do implante e o 

osso a ser substituído. Hitt et al. (2003) realizaram a mensuração de  337 joelhos em 

295 pacientes durante a cirurgia de substituição e compararam com o tamanho de 

seis sistemas de artroplastia. Concluíram que os implantes analisados diferem do 

tamanho dos joelhos e sugerem que os dados coletados sejam usados como 

referência para aprimorar os sistemas.  

As diferenças anatômicas entre os gêneros também têm gerado grandes 

controvérsias.  Hitt et al. (2003) encontraram fêmures mais estreitos em mulheres, 

dado o mesmo valor de altura do côndilo. Conley et al. (2007) publicaram no jornal da 

Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) a proposta de uma prótese 

específica para o gênero feminino, argumentando que esses pacientes teriam um 

fêmur mais estreito, dada a mesma altura do côndilo lateral, um maior valor do ângulo 

do músculo quadríceps (ângulo Q) e uma menor altura da tróclea. Baseado em 

estudo de 800 tomografias computadorizadas (TC), realizado por Mahfouz et al. 

(porém não publicado), a primeira prótese contendo essas modificações foi proposta 

pela empresa Zimmer® e teve sua aprovação pelo Food and Drugs Administration 

(FDA) em 2006 (BROOKS, 2007).  Merchant et al. (2008) realizaram uma revisão 

sistemática da literatura, procurando evidências que indicassem resultados diferentes, 

após ATJ em homens e mulheres, supondo que se essas diferenças fossem 

clinicamente importantes, as próteses tradicionais apresentariam um resultado pior 
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para mulheres. Analisaram 10 trabalhos que preencheram seus critérios de inclusão e 

oito deles, totalizando 77.449 artroplastias com seguimento entre cinco e 15 anos, 

mostraram mulheres com resultados melhores que homens.  

Quanto às diferenças anatômicas, os autores mostraram estudos que 

revelaram diferenças inconsistentes entre homens e mulheres na medida do ângulo 

Q, estando essa variação relacionada à estatura do paciente e não ao gênero 

(GRELSAMER et al., 2005). Da mesma forma, a altura do côndilo anterior, que, 

segundo Conley et al. (2007), seria menor em mulheres, estaria ligada ao tamanho do 

fêmur distal e não ao gênero.  

Existem evidências de que as mulheres apresentam um fêmur distal mais 

estreito que homens (HITT et al., 2003; CONLEY, ROSENBERG, 2007; LONNER et 

al., 2008; DARGEL et al., 2011; CHIN et al., 2011), porém não está nítido se essa 

diferença é suficiente para provocar consequências clínicas (MERCHANT et al., 2008; 

LONNER et al., 2008). Piriou et al. (2013) coletaram dados de 376 pacientes 

franceses por meio do sistema de navegação computadorizado para artroplastia, e 

encontraram que as dimensões do fêmur distal estão diretamente relacionadas ao 

comprimento femoral (estatura), independente do gênero.  Greene (2007), após 

revisar a literatura, relata o esforço dos fabricantes em consolidarem a ideia da 

necessidade de próteses específicas para cada gênero, apesar da ausência de dados 

publicados, e destaca também o resultado semelhante entre os gêneros, após 

substituição com ATJ convencional.  

Bellemans et al. (2010) analisaram 1000 pacientes europeus submetidos a ATJ 

e classificaram os mesmos pelo biótipo, dividindo-os em três grupos: endomorfo, 

mesomorfo e ectomorfo. Encontraram o gênero como um fator preditor do formato do 

joelho, sendo responsável por 48% do formato do fêmur distal e 2% do formato da 
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tíbia proximal. O morfotipo também se revelou importante, sendo responsável por 

17% do formato do fêmur distal e 4% do formato da tíbia proximal. Concluíram que as 

mulheres tendem a apresentar joelhos menores e mais estreitos, porém há uma 

grande variação dentro de cada gênero, que pode ser explicada pelo morfotipo. 

Jonhnson et al. (2011) concluíram em sua revisão que essa variação no tamanho do 

joelho parecer ser multifatorial e não somente ligada ao sexo.   

As possíveis diferenças étnicas também têm sido amplamente estudadas, 

principalmente pelo fato da maioria dos implantes disponíveis para ATJ terem sido 

desenvolvidos com base na morfometria de caucasianos (EWE et al., 2009). Vaidya et 

al. (2000) estudaram 86 joelhos de indianos e encontraram um número significativo de 

pacientes femininos (60,6%) com uma medida ântero-posterior  abaixo do valor do 

menor implante disponível. Destacaram também uma grande variação da largura da 

metáfise para a mesma altura do côndilo e concluíram que para atender à população 

indiana é necessária a confecção de implantes menores que os já existentes.   

Ho et al. (2006) analisaram intraoperatoriamente 70 fêmures de pacientes 

chineses e compararam as dimensões dos 5 implantes mais usados naquele país. 

Encontraram três implantes atendendo de forma insatisfatória àquela população e 

demonstraram que as dimensões dos joelhos dos chineses são diferentes dos 

caucasianos. Urabe et al. (2008) avaliaram por meio de radiografais 100 pacientes 

femininos, sendo 30 caucasianas e 70 japonesas. Demonstraram que a raça e a 

estatura têm influência nas dimensões do joelho. As pacientes caucasianas foram 

mais altas e mais pesadas (p<0,001) que as japonesas. Ewe et al. (2009) estudaram 

a morfologia de 80 joelhos durante a cirurgia para ATJ, usando dispositivo de 

navegação. Encontraram o IR (índice de relação, sendo a razão da largura total do 

fêmur pela altura do côndilo lateral) dos fêmures menor que o dos implantes, 
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evidenciando a tendência de sobra médio-lateral no fêmur distal, sendo mais óbvio 

em mulheres.  

Chaichankul et al. (2009) analisaram 200 joelhos saudáveis de pacientes 

tailandeses por meio de ressonância magnética e compararam com as dimensões de 

quatro implantes disponíveis. Encontram proporcionalidade entre as dimensões, 

porém também citam problemas com os pacientes femininos, que teriam joelhos 

menores. Mahfouz et al. (2012) estudaram por meio de tomografia computadorizada 

1000 joelhos, sendo 840 caucasianos, 80 afro-americanos e 80 asiáticos. 

Encontraram diferenças entre os três grupos, tanto nas razões das dimensões quanto 

nos raios de curvatura femoral.  

Ha; Na (2012) mensuraram intraoperatoriamente 1.168 joelhos de pacientes 

coreanos e compararam com as dimensões de sete sistemas de artroplastia, inclusive 

a gênero específico e concluíram que os joelhos menores tendem a sofrer 

subcobertura médio-lateral, enquanto joelhos maiores tendem a ter sobras médio-

laterais, sendo os sistemas atualmente disponíveis incapazes de promover uma 

compatibilidade razoável com os joelhos extremos.  

O componente tibial também é um fator relacionado ao sucesso da artroplastia, 

embora apresente menor influência no balanço ligamentar que o femoral. 

Tradicionalmente, a máxima cobertura tibial tem sido solicitada, a fim de aumentar a 

fixação do componente e melhorar a distribuição da carga, evitando a formação de 

linhas de radiolucência e soltura.  

Vários autores propõem o mínimo de 75% da cobertura, para que haja a 

adequada fixação, embora esses dados sejam baseados em estudos mecânicos e 

sua correlação clínica ainda seja pouco conhecida (MARTIN et al., 2014; BÉDARD et 

al. 2011).   
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Cheng et al. (1999) mensuraram intraoperatoriamente 79 joelhos de pacientes 

chineses portadores de osteoartrite e compararam as medidas com o tamanho de 

seis marcas de implantes tibiais. Encontraram uma semelhança entre a largura 

médio-lateral da tíbia e os implantes. Em relação à medida ântero-posterior, os 

implantes foram menores que os ossos ressecados. Comparando seus resultados 

com outros quatros estudos na literatura, dois com cadáveres chineses e dois com 

cadáveres caucasianos, os autores justificam as diferenças pelo fato de terem 

estudado joelhos doentes que apresentam dimensões diferentes dos normais. Além 

disso, a geometria do platô tibial varia consideravelmente de acordo com o nível em 

que é cortado.  

Hitt el al. (2003) relataram que as tíbias menores apresentam os maiores 

índices de relação (IR), e que esse valor diminui proporcionalmente, à medida que o 

tamanho do joelho aumenta. Chaichankul et al. (2009) estudaram 200 joelhos por 

meio de ressonância magnética e compararam as dimensões de quatro marcas de 

implantes tibiais. Também encontraram uma diminuição progressiva do IR tibial com o 

aumento do tamanho do joelho, embora os quarto implantes estudados mantenham 

esses índices constantes.  

Uehara et al. (2002) estudaram 100 joelhos de japoneses portadores de 

gonartrose por meio de tomografia computadorizada e posteriormente pela 

mensuração intraoperatória. Concluíram que, apesar da baixa estatura dos pacientes, 

dificilmente um componente extrapequeno é necessário, pois 90% das tíbias 

apresentaram tamanho médio-lateral entre 65 e 75mm.  Liu et al. (2013) avaliaram por 

meio de TC 324 tíbias em 179 pacientes chineses portadores de gonartrose. 

Relataram que, apesar do crescimento do tamanho do joelho, o IR se manteve 

constante.  
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A influência da obesidade na gênese da osteoartrose do joelho tem sido 

amplamente estudada (DARGEL et al., 2011; FELSON, 1990; FEHRING et al., 2007). 

DeGuia et al. (2006) avaliaram o índice de massa corporal de 17.244 pacientes 

submetidos à artroplastia total no Canadá. Entre os 9.706 que realizaram ATJ , 54% 

estavam obesos, 33% sobrepesados e 12% normais ou abaixo do peso. Concluíram 

que o sobrepeso aumenta em 1,5 vezes a chance de artroplastia (RR=1,53), e que a 

obesidade triplica essa possibilidade (RR=3,12).  

Fehring et al. (2007) analisaram o IMC de pacientes submetidos à artroplastia 

total em um hospital norte-americano em quatro momentos diferentes, sendo: 1990, 

1995, 2000 e 2005. Verificaram que a porcentagem de pacientes obesos submetidos 

à ATJ aumentou significativamente entre 1995 (42%) e 2005 (60%) (p<0,0005). 

Albuquerque et al. (2009) analisaram 98 pacientes com 148 joelhos sintomáticos e 

relacionaram a idade, o IMC e o grau de artrose, segundo Ahlbäck. Encontraram uma 

correlação direta entre idade, IMC e grau de gravidade da doença, sendo os 

pacientes mais velhos e mais pesados os de pior prognóstico.   
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a compatibilidade de três implantes disponíveis para artroplastia total 

do joelho com a anatomia dos joelhos de brasileiros portadores de gonoartrose.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir o perfil antropométrico do joelho em população brasileira portadora 

de gonoartrose; 

• Relacionar a altura do côndilo lateral com a largura total do fêmur; 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

  

A pesquisa foi submetida à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob o número 68542, 

tendo obtido parecer favorável e sem pendências em 2 de agosto de 2012 (anexo 1). 

Entre agosto de 2012 e dezembro de 2013 foram realizadas 118 artroplastias 

totais do joelho em 117 pacientes no hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Foram 

incluídos na pesquisa todos os pacientes submetidos à ATJ no período do estudo, 

que aceitaram participar da pesquisa através da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE – anexo 2). Foram excluídos os casos com 

história de fratura ou cirurgia prévia no joelho, pacientes que apresentaram perdas 

ósseas que necessitaram de enxertia ou deformidade em varo ou valgo maiores que 

15º .  

Na visita pré-operatória os pacientes foram informados sobre o estudo e o 

TCLE foi disponibilizado para assinatura. Os candidatos tiveram a massa corporal e a 

estatura aferidas, sendo o peso documentado em quilogramas e a altura em metros. 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado dividindo-se a massa corporal pela 

altura elevada ao quadrado. Essa razão foi documentada em quilogramas por metro 

quadrado (kg/m2), conforme descrito por Adolphe Quetelet (EKNOYAN, 2008). Os 

indivíduos foram categorizados pelo IMC, conforme orientação da Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2000) (Quadro 4). Os pacientes foram questionados quanto 

à cor da pele e classificados segundo os critérios utilizados pelo IBGE para o senso 

(SEDA; SEDA, 2006).  

O eixo do membro a ser operado foi medido clínica e radiograficamente, 

utilizando-se um goniômetro. A artrose foi classificada pelo pesquisador seguindo a 
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classificação radiográfica de Ahlbäck, modificada por Keyes e Goodfellow (1992). 

Foram efetuadas radiografias com carga e apoio monopodal, nas incidências ântero-

posterior (AP) e perfil com 30º de flexão, realizadas com filme 35x43 cm para o AP e 

24x30 cm para o perfil, estando o paciente a 110 cm da ampola e o raio centrado no 

polo inferior da patela.  Criou-se um protocolo a ser preenchido para todos os 

pacientes, a fim de uniformizar a coleta de dados (anexo 3).  

 

Quadro 4  Classificação do peso pelo IMC 
Classificação IMC (kg/m2) 

Baixo peso > 18,5 
Peso normal 18,5 – 24,9 
Sobrepeso 25,0 a 29,9 
Obeso grau I 30,0 a 34,9 
Obeso grau II 35,0 a 39,9 
Obeso III >40,0 

 

      Fonte: WHO, 2000 

 

Três paquímetros metálicos foram adquiridos e enviados para o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que confirmou a precisão 

dos instrumentos. Realizaram-se seis mensurações no fêmur, sendo: alturas e 

larguras dos côndilos lateral e medial, largura total médio-lateral e intercôndilo. 

Durante o ato operatório o cirurgião principal realizou acesso cirúrgico 

transquadriciptal. Após a flexão do joelho e luxação lateral da patela, todos os 

osteófitos foram retirados,  efetuando-se o corte distal do fêmur e proximal da tíbia. 

Essa manobra permitiu a identificação das reais dimensões das superfícies ósseas 

que ficam em contato com o implante.  

Utilizando-se o bisturi elétrico, os epicôndilos femorais medial e lateral foram 

marcados e o eixo transepicondilar cirúrgico foi sinalizado, a fim de guiar o correto 

posicionamento rotacional do implante femoral, que apresenta, em média, 3º de 
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rotação externa em relação aos côndilos posteriores. A mensuração médio-lateral do 

fêmur foi realizada no sentido dessa sinalização. As larguras dos côndilos femorais 

foram aferidas a 8mm da superfície articular póstero-lateral e a 10mm da superfície 

articular póstero-medial, simulando a rotação externa do componente femoral. Já as 

medidas ântero-posteriores foram realizadas antes desses cortes, para que se 

pudesse avaliar se haveria preenchimento excessivo. Essas mensurações encontram-

se esquematizadas na figura 1A. 

 Para a tíbia proximal foram realizadas duas mensurações: a largura  ântero-

posterior e a largura médio-lateral. O centro da inserção do ligamento cruzado 

posterior (LCP) e o terço medial do tendão patelar (TP) foram sinalizados com o 

bisturi elétrico, a fim de guiar o correto posicionamento rotacional do implante tibial. A  

mensuração ântero-posterior foi realizada seguindo essa marcação. A largura médio-

lateral foi a maior distância perpendicular à primeira. Essas mensurações encontram-

se esquematizadas em um joelho direito na figura 1B.  

 As medidas foram documentadas em milímetros e aferidas por duas vezes  

pelo mesmo pesquisador, a fim de eliminar qualquer alteração interobservador. A 

média aritmética foi utilizada para análise.  
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Figura 1 – Esquema das medidas realizadas em um joelho direito 

                

 
A – Fêmur distal: 1 e 2 - Alturas dos 
côndilos lateral e medial, 3- Largura 
total do fêmur, 4 e 5 -  Larguras dos 
côndilos lateral  e medial, 6 – Largura 
do intercôndilo. 
 
 

 
B – Tíbia proximal: 1 – Largura 
ântero-posterior, 2 – Largura médio-
lateral  

 A figura 2A demonstra a mensuração intraoperatório da largura total do fêmur, 

seguindo o eixo transepicondilar e a 2B a largura médio-lateral da tíbia, conforme 

descrito acima.  

 

Figura 2 – Demonstração das mensurações intra-operatórias 

 

    

A- Fêmur distal                    B- Tíbia proximal 
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Os implantes femorais foram escolhidos pela similaridade com a altura do 

côndilo lateral e sua largura comparada com a largura total do fêmur após o corte 

distal. Dessa forma, foram simuladas as implantações de cada marca de prótese nos 

118 joelhos operados. Foi também analisado o índice de relação (IR) entre a largura 

total e a altura do côndilo lateral, conforme descrito por Hitt et al. (2003).  

 O estudo foi classificado como observacional transversal e de acordo com os 

objetivos principal e secundários, foram considerados as seguintes suposições para o 

cálculo do tamanho da amostra: nível de significância de 5% (α), poder do teste 

estatístico de 80% (1-β) e correlação esperada entre as duas variáveis (largura total 

do fêmur e altura do côndilo lateral ou largura médio-lateral e ântero-posterior da tíbia)  

relativamente moderada (r >0,30). De acordo com Choen (1969), o número mínimo de 

pacientes é de 96, sendo 64 mulheres e 32 homens.  

 A análise descritiva se apresentou sob a forma de tabelas com os dados 

observados expressos pela média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo para 

dados numéricos, frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos e por 

gráficos ilustrativos. 

 O coeficiente de correlação interclasses (ICC) (BARTKO; CARPENTER, 1976) 

foi utilizado para avaliar a compatibilidade de três implantes frequentemente 

disponíveis no Brasil, que foram a Scorpio® (Stryker Howmedica Osteonics, Mahwan, 

New Jersey, USA), NexGen® e Natural Knee® (Zimmer, Warsaw, Indiana, USA). 

 A comparação das características clínicas, antropométricas e femorais entre os 

sexos foi analisada pelo teste t de Student para amostras independentes ou de Mann-

Whitney para dados numéricos e pelo teste de qui-quadrado (χ2) ou exato de Fisher 

para dados categóricos.  
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 Com o objetivo de verificar se existe uma correlação direta entre a largura 

total da metáfise distal do fêmur e a altura do côndilo lateral, utilizou-se o coeficiente 

de correlação de Spearman (r), capaz de medir o grau de associação entre duas 

variáveis numéricas, sendo esse valor variável de 1 a -1. Quanto mais próximo de 1, 

mais forte é a correlação e quanto mais próximo de 0, mais fraca. Um valor negativo 

indica uma relação inversamente proporcional.   

 O teste de paralelismo, segundo a análise de regressão linear múltipla, foi 

utilizado para verificar se a relação entre a largura total do fêmur e a altura do côndilo 

lateral eram semelhantes em ambos os gêneros. A comparação na distribuição de 

incompatibilidade entre as próteses foi analisada pelo teste de McNemar e entre os 

sexos foi analisada pelo teste exato de Fisher. 

 Os métodos utilizados foram não paramétricos, pois as variáveis não 

apresentaram distribuição gaussiana, devido à rejeição do teste de normalidade de 

Shapiro-Wilks. O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. 

A análise estatística foi processada pelo software estatístico SAS®, versão 6.1. 
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5  RESULTADOS 

 

Foram estudados 118 joelhos de 117 pacientes, entre agosto de 2012 e 

dezembro de 2013.  

A amostra foi composta por 33 pacientes do gênero masculino e 84 do 

feminino. A distribuição dos pacientes pelas variáveis categóricas encontra-se 

demonstrada na tabela 1, fornecendo a frequência (n) e o percentual (%) do total e 

dividido por gênero.  

 

Tabela 1 Caracterização da Amostra 

Variável Total                        
(n= 118) 

Masculino                   
(n = 33) 

  Feminino                          
(n = 85) 

n ¨% n ¨%   n ¨% 

Gênero         

Masculino 33 28,0           

Feminino 85 72,0           

Lado         

Direito 60 50,8 20 60,6   40 47,1 

Esquerdo 58 49,2 13 39,4   45 52,9 

Cor         

Branca 105 89,0 26 78,8   79 92,9 

Parda 9 7,6 3 9,1   6 7,1 

Negra 4 3,4 4 12,1   0 0,0 

Patologia primária         

      Gonartrose 116 98,3 33 100   83 97,7 

      Osteonecrose      2 1,7 0 0   2 2,4 

 

Os pacientes foram classificados pelo grau da artrose no exame radiográfico, 

segundo os critérios de Ahlbäck, modificados por Keyes e Goodfellow (gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Distribuição da amostra pela classificação de Ahlbäck 

 

 

 

Quanto à idade, a principal concentração de pacientes deu-se entre a sétima e 

a oitava décadas de vida (gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por idade 
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A tabela 2 fornece a média, o desvio padrão (DP), mediana, mínimo e máximo 

das variáveis epidemiológicas e antropométricas na amostra total.  

 

Tabela 2  Descritiva das variáveis epidemiológicas e antropométricas na amostra total 

Variável Média DP* Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 68,9 7,1 68,5 53 84 

Peso (kg) 77,3 13,4 77 53 120 

Altura (m) 1,6 0,1 1,62 1,4 1,9 

IMC (kg/m2) 29,3 4,5 28,7 20,3 43,4 

Largura TF 70,6 6,1 69 61 89 

Largura CL 28,7 4,0 28 22 44 

Largura CM 28,2 4,0 27 20 44 

Intercôndilo 16,7 3,2 16,5 7 24 

Altura CL 64,0 6,3 63 42 79 

Altura CM 63,3 6,5 62 43 81 

IR*  Fêmur 1,109 0,096 1,096 0,900 1,548 

Largura MLT 72,4 6,6 71 58 92 

Largura APT 48,2 5,9 47 30 64 

IR*  Tíbia 1,517 0,174 1,500 0,906 2,567 

DP*: desvio padrão 
IR*: índice de relação 

 

As tabelas 3 e 4 demonstram as mesmas variáveis divididas por gênero 

masculino e feminino, respectivamente. 
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Tabela 3  Descritiva das variáveis epidemiológicas e antropométricas  
na amostra masculina (n=33) 

Variável média DP* mediana mínimo máximo 
Idade (anos) 67,7 8,0 67 53 82 
Peso (kg) 83,8 12,2 84 60 120 
Altura (m) 1,7 0,1 1,7 1,5 1,87 
IMC (kg/m2) 28,7 3,3 28,2 22,7 35,1 
Largura TF 77,7 4,9 77 69 89 
Largura CL 32,2 4,1 32 25 44 
Largura CM 31,3 4,6 31 24 44 
Intercôndilo 17,8 3,0 18 12 24 
Altura CL 70,3 4,7 70 60 79 
Altura CM 69,1 5,4 70 62 81 
IR*  Fêmur 1,108 0,071 1,103 0,958 1,239 
Largura MLT 79,8 5,8 81 58 92 
Largura APT 53,9 6,1 53 32 64 
IR*  Tíbia 1,500 0,221 1,489 0,906 2,469 
DP*: desvio padrão  IR*: Índice de relação 

 

 

 

Observou-se que, apesar de amostra masculina apresentar valores 

significativamente maiores para estatura e peso corporal, a amostra foi equivalente 

em relação à idade e IMC. Essa análise está demonstrada na tabela 5. 

 

 

 

Tabela 4  Descritiva das variáveis epidemiológicas e antropométricas  
na amostra feminina (n=85) 

Variável média DP* mediana mínimo máximo 
Idade (anos) 69,3 6,7 70 55 84 
Peso (kg) 74,7 13,1 74 53 110 
Altura (m) 1,6 0,1 1,59 1,4 1,9 
IMC (kg/m2) 29,6 4,8 29,1 20,3 43,4 
Largura TF 67,8 4,0 68 61 80 
Largura CL 27,3 3,1 27 22 38 
Largura CM 27,0 2,9 27 20 36 
Intercôndilo 16,2 3,1 16 7 24 
Altura CL 61,5 4,9 62 42 71 
Altura CM 61,0 5,5 61 43 76 
IR* Fêmur 1,109 0,104 1,083 0,900 1,548 
Largura MLT 69,6 4,3 69 61 80 
Largura APT 46,0 4,0 46 30 57 
IR* Tíbia 1,523 0,153 1,500 1,289 2,567 
DP*: desvio padrão  IR*: Índice de relação 
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Tabela  5  Equivalência  da amostra entre os gêneros 

Variável Masculino (n=33)   Feminino (n=85) p valor a 

média ±	   DP mediana   média ±	   DP mediana 

Antropométricas  	       	      

Idade (anos) 67,7 ±	   8,0 67   69,3 ±	   6,7 70 0,28 

Peso (kg) 83,8 ± 12,2 84  74,7 ± 13,1 74 0,0008 

Estatura (m) 1,71 ± 0,07 1,70   1,59 ± 0,08 1,59 < 0,0001 

IMC (kg/m2) 28,7 ± 3,3 28,2   29,6 ± 4,8 29,1 0,26 
a teste t de Student para amostras independentes. 

 

O teste de Spearman (r) foi usado para avaliar a relação entre a largura total da 

metáfise femoral e altura do côndilo lateral, sendo realizado para a amostra total e 

depois para cada gênero. A amostra total demonstrou existir uma correlação direta e 

significativa entre a largura total da metáfise femoral e a altura do côndilo lateral 

(p=0,0001),  porém de grau moderado (r=0,629). Essa correlação está demonstrada 

no gráfico 3.  

O gênero masculino apresentou uma correlação direta e significativa (p=0,003) 

entre a largura total do fêmur com a altura do côndilo lateral, de grau moderado 

(r=0,498). Essa relação está demonstrada no gráfico 4. 
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Gráfico 3 – Correlação entre altura do côndilo lateral e 
largura total do fêmur na amostra total 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Correlação entre altura do côndilo lateral e largura total do fêmur na 
amostra masculina 
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A amostra feminina apresentou uma correlação direta e significativa entre as 

duas variáveis (p=0,003), porém de grau fraco (r=0,316). Essa relação está 

demonstrada no gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Correlação entre altura do côndilo lateral e 
largura total do fêmur na amostra feminina 

 

 

 

A fim de verificar se existe diferença entre os gêneros para a largura total do 

fêmur, dada a mesma altura do côndilo lateral, realizamos a análise de regressão 

linear múltipla. Observou-se que a hipótese de paralelismo H0: β3 = 0 não foi rejeitada 

(p = 0,081). Porém, pode-se dizer que existe uma forte tendência (p<0,10) dos 

homens a apresentarem uma relação linear maior que as mulheres, ou seja, fêmures 

mais largos, dada a mesma altura do côndilo lateral. Essa análise está demonstrada 

no gráfico 6.  

 

 

!
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Gráfico 6 – Comparação das larguras femorais entre os gêneros 

 

 

 

Contudo, ao se aplicar o método de Análise de Covariância (ANCOVA), 

observou-se que os homens apresentaram largura total do fêmur ajustada para a 

altura do côndilo lateral significativamente maior que as mulheres. Essa análise está 

demonstrada na tabela 6. 

 

Tabela 6 ANCOVA entre masculinos e femininos 

Gênero Média ± Erro padrão Valor de p 

Homens 75,8 ± 0,85 mm <0,0001 

Mulheres 68,6 ± 0,47 mm  

ANCOVA: Análise de covariância 

 

Avaliou-se a existência de diferença no índice de massa corporal (IMC) dos 

pacientes distribuídos nos diversos graus de evolução da doença, pela classificação 

de Ahlbäck modificada. Para isso, utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskall-

Wallis, já que os dados apresentaram distribuição não normal. A avaliação revelou 
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haver uma diferença significativa entre os grupos (p=0,047). A disposição dos 

pacientes, de acordo com a classificação de Ahlbäck e a média, desvio padrão, 

mediana, mínimo e máximo do IMC de cada grupo estão demonstrados na tabela 7.  

 

Tabela 7 Distribuição do IMC nos diferentes graus de Ahlbäck 

Grau de 
Ahlbäck 

n Média DP Mediana Mínimo Máximo p valor a 

II 10 29,3 5,3 29,5 21,8 36,0  
 
 

0,047 
III 60 29,2 4,6 28,9 20,3 43,4 

IV 30 28,2 3,6 28,0 23,3 37,4 

V 18 31,9 4,3 32,8 24,0 38,3 
a ANOVA de Kruskal-Wallis. DP= Desvio Padrão 

 

 

A análise de variância de Kruskall-Wallis foi aplicada também para se verificar 

a distribuição de idade entre os grupos após a classificação de Ahlbäck. O teste 

estatístico revelou que não houve  diferença significante entre os grupos. Esse teste 

esta demonstrado na tabela 8. 

 

Tabela 8 Comparação da idade entre os diferentes graus de Ahlbäck 
 
Grau de 
Ahlbäck  

n Média DP Mediana Mínimo Máximo p valor a 

II 10 65,0 7,0 64,5 55 74  
 
 

0,20 
III 60 69,0 6,8 68,5 55 82 

IV 30 68,8 6,0 68 58 79 

V 18 70,7 9,2 73 53 84 
a ANOVA de Kruskal-Wallis. DP= Desvio Padrão	  

 

 

Com a finalidade de se identificar quais graus diferiram entre si, foi utilizado o 

teste de comparações múltiplas de Dunn (não paramétrico), ao nível de 5%. Concluiu-
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se que os pacientes classificados no grau V de Ahlbäck apresentaram o IMC 

significativamente maior que os pacientes classificados como grau III ou IV. O grupo 

de pacientes classificados como grau II foi constituído por um número pequeno, 

diminuindo a confiabilidade da análise estatística para esse grau da doença. Não 

existe diferença significativa, ao nível de 5%, entre os demais pares de graus. Essa 

análise encontra-se demonstrada no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Distribuição do IMC pelos graus de Ahlbäck.

 

 

Procurou-se analisar se o índice relação (IR) apresentou alguma variação 

específica em relação à altura da paciente, ou seja, se quanto mais alto o indivíduo, 

mas largo ou estreito o joelho poderia ser. Para realizar essa avalição, utilizou-se o 

coeficiente de correlação de Spearman (r).  

Ao se avaliar a relação da altura do paciente com o IR do fêmur distal para 

amostra total (n=118), observou-se que não existiu uma correlação significativa      
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(r=-0,079; p=0,39). A análise da relação entre a altura do paciente e o IR da tíbia 

proximal para amostra total (n=118) também revelou que não existe relação 

significativa (r=-0,102; p=0,26) entre as duas variáveis.  

Com a finalidade de analisar a concordância entre o tamanho dos implantes 

femorais e as dimensões dos ossos ressecadas, utilizou-se o coeficiente de 

correlação interclasses (ICC). Uma vez escolhido o implante, pela sua semelhança 

com a altura do côndilo lateral, utilizou-se o ICC para verificar se a largura total da 

metáfise femoral era semelhante ao implante selecionado.  

Observou-se que existe uma concordância significante (p<0,0001) entre o 

tamanho dos três implantes e dos ossos ressecados, porém de grau moderado 

(ICC<0,60).  A tabela 9 demonstra o valor do coeficiente de correlação interclasses 

(ICC), seu respectivo intervalo de confiança de 95% (ICC de 95%) e o nível descritivo 

(p valor) para a correlação dos tamanhos de cada implante femoral com os ossos 

ressecados (n=118).  

 

Tabela 9 Concordância entre o fêmur distal e os implantes 

Marca ICC IC de 95% p valor 

Scorpio® 0,592 0,462 - 0,698 < 0,0001 

Natural Knee® 0,534 0,392 - 0,651 < 0,0001 

Nex Gen® 0,547 0,407 - 0,661 < 0,0001 

ICC: coeficiente de correlação interclasses. 
IC de 95%: intervalo de confiança de 95% para o ICC. 

 

 

O índice de relação (IR) média do fêmur distal para amostra total foi de 111% ± 

9,6%, variando de 90% a 155%. Quando analisado separadamente, o IR masculino 

foi de 111% ± 7,1% (96% a 124%) e o feminino de 111% ± 10,4% (90% a 155%). Os 

implantes femorais variaram entre 106% e 112% para a marca Nex Gen®, 107% a 
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111% para a Natural Knee® e 105% a 110% para a Scorpio®. O gráfico 8 demonstra 

a relação da largura total do fêmur com a altura do côndilo lateral nos pacientes 

masculinos e femininos, assim como representa os cinco tamanhos de implantes 

femorais oferecidos pela Nex Gen®, os cinco tamanhos oferecidos pela Natural 

Knee® e os seis tamanhos da Scorpio® .  

 

Gráfico	  8	  –	  Relação	  entre	  implantes	  e	  o	  fêmur	  distal 

 

 

O índice de relação (IR) médio da tíbia proximal para amostra total foi de 152% 

± 17,4%, variando de 91% a 257%. Quando analisado separadamente, o IR 

masculino foi de 150% ± 22,1% (91% a 247%) e o feminino de 152% ± 15,3% (129% 

a 257%). Os implantes tibiais variaram entre 137% e 158% para a marca Nex Gen®, 

146% a 154% para a Natural Knee® e 148% a 154% para a Scorpio®. O gráfico 9  

demonstra a relação da largura ântero-posterior com a largura médio-lateral da tíbia 
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nos pacientes masculinos e femininos, representando também os cinco tamanhos 

disponíveis de implantes tibiais da marca Nex Gen®, os cinco implantes da marca 

Natural Knee® e os seis da marca Scorpio®. 

 

Gráfico 9 – Relação entre implantes e tíbia proximal 

 

 

Para cada paciente, avaliou-se qual implante femoral seria mais adequado, 

através da semelhança com a altura do côndilo lateral. A partir dessa escolha, a 

implantação foi simulada e avaliou-se a possível sobra (overhang) ou subcobertura 

(undercoverage) médio-lateral, mesmo após centralização do implante.  

O limite de 3mm foi considerado intolerável para sobra ou falta do implante no 

sentido médio-lateral. Essa análise revelou que 29,7% dos pacientes que usaram 

Scorpio®, 28,8% dos que usaram Nex Gen® e 27,9% dos que usaram Natural Knee® 

apresentaram inadequações. A subcobertura foi o problema mais frequente, presente 
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em 20,9% dos pacientes e mantendo-se duas vezes mais comum entre os homens.  

A sobra médio-lateral esteve presente em 7,9% dos pacientes e foi três vezes mais 

comum entre as mulheres. A distribuição das incompatibilidades maiores ou iguais a 

três milímetros encontram-se demonstradas na tabela 10. 

 

           

          Realizou-se o teste de McNemar para verificar se, após a distribuição das 

incompatibilidades, existiu alguma diferença entre as três marcas de implantes 

estudados. O teste não encontrou diferença estatisticamente significante entre os 

fabricantes. Essa análise está demonstrada na tabela 11. 

 

Tabela 11 Comparação entre os implantes 

Próteses Valor de p* 

Scorpio® X Nex Gen® 0,88 

Scorpio® X Natural Knee® 0,23 

Nex Gen® X Natural Knee® 0,15 

Valor de p* para 5% 

 
 

  

Tabela 10 Distribuição das Incompatibilidades ≥3mm 
 

Gênero Masculinos Femininos 
Prótese/Incompatibilidade Subcobertura Saliência Subcobertura Saliência 

Scorpio® 9 1 18 7 
Nex Gen® 13 1 12 8 

Natural Knee® 9 1 13 10 
Total 31 (31,3%) 3(3%) 43 (16,9%) 25 (9,8%) 
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6  DISCUSSÃO 

 

O joelho é uma articulação com grande função motriz e uma das mais 

complexas junturas do corpo humano (LIU et al., 2013). A osteoartrite do joelho (OA) 

é uma doença altamente prevalente na população de países desenvolvidos (SCOTT 

et al., 2012; CDCP, 2010) e sua incidência está aumentando de forma exponencial 

em países em desenvolvimento. Esse crescimento é de causa multifatorial, mas 

podemos destacar o aumento da esperança de vida e o crescimento da obesidade 

como os grandes causadores dessa expansão. A OA é a maior causa de 

incapacidade em população idosa e a maior fonte de cirurgias de substituição articular 

(GUILLEMIM et al., 2011).  

A artroplastia total do joelho é uma cirurgia segura e eficaz para tratamento de 

pacientes com OA severa e refratária ao tratamento conservador. Porém é uma 

cirurgia de precisão, exigindo apurado balanço ligamentar e ressecção da espessura 

do osso igual a do componente a ser implantado, garantindo  espaços de flexão e 

extensão iguais. Assim, a articulação permanecerá estável durante todo o arco de 

movimento. Uma adequada combinação entre as próteses e a superfície do osso 

ressecado tem sido indicada como um importante fator de duração da prótese 

(CHENG et al., 1999). 

Ao se escolher o tamanho do componente femoral, a medida ântero-posterior 

é normalmente usada como principal parâmetro, por estar fortemente associada à 

marcha normal (HO et al., 2006),  por ser importante para manter o espaço de flexão 

e preservar a tensão do músculo quadríceps. Já a largura médio-lateral determina a 

adequada cobertura da superfície óssea ressecada, permitindo uma melhor 

distribuição da carga, uma ferida sem tensão e suavizando a pressão femoropatelar 
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durante a flexão (VAIDYA et al., 2000). Entender a relação entre a medida ântero-

posterior e médio-lateral do fêmur é fundamental para a escolha correta do formato do 

implante. 

Vários estudos morfométricos foram realizados por meio de exames de 

imagem (VAIDYA et al., 2000; URABE et al., 2008; CHAICHANKUL et al., 2009) ou 

por sistema de navegação cirúrgica (PIRIOU et al., 2013). Nossas mensurações 

foram feitas in-vivo, intraoperatoriamente, após o corte distal do fêmur e proximal da 

tíbia, permitindo a avaliação das reais dimensões ósseas que ficarão  em contato com 

o implante. Conforme defendido por Ha et al. (2012),  acreditamos  que nossos dados 

são mais confiáveis, pois evitaram as alterações de magnificação que os exames de 

imagem podem provocar. 

Outros pesquisadores estudaram a morfologia do joelho em cadáveres (GUY et 

al., 2012; DARGEL et al., 2011). Entretanto, a maioria dos joelhos osteoartríticos que 

necessitam de artroplastias são deformados e frequentemente apresentam 

dimensões diferentes dos joelhos normais. Além disso, as dimensões dos ossos 

ressecados são mais confiáveis para comparação com o formato dos implantes que 

as medidas dos joelhos normais (CHENG et al., 1999).  Todos os pacientes da nossa 

amostra apresentaram o diagnóstico clínico e radiográfico de osteoartrose do joelho, 

sendo, portanto, portadores das alterações anatômicas características dessa doença.  

Foram excluídos da pesquisa todos os pacientes que apresentaram no joelho a 

ser estudado história de cirurgias prévias, deformidades que necessitaram de enxertia 

ou angulações no eixo anatômico maiores que 15º, tanto de varo quanto de valgo. 

Procuramos, dessa forma, eliminar qualquer  membro que pudesse, através de uma 

grande deformidade, comprometer os resultados.   

A distribuição da amostra se mostrou proporcional quanto ao gênero, sendo a 
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relação de 2,58 mulheres para cada homem operado. Hawker et al. (2000), Rosenthal 

(2012) e Conley et al. (2007) relataram que a demanda por artroplastia do joelho pode 

variar entre 1,5 e 4 mulheres para cada homem. Os grupos também foram 

equivalentes em relação à idade e IMC, apesar dos valores absolutos da estatura e 

do peso serem maiores para pacientes masculinos.  

A estratificação da amostra por idade revelou que a maior concentração se deu 

na sétima década, para pacientes masculinos, e na oitava década de vida, para 

pacientes femininos. Seguindo os princípios básicos da artroplastia, procuramos  

indicar a cirurgia para pacientes com sintomas refratários ao tratamento conservador, 

na faixa etária entre 60 e 80 anos de idade. Esse conceito é seguido na maioria dos 

países em desenvolvimento, por motivos culturais e financeiros, já que se trata de 

uma cirurgia onerosa. Entretanto, há uma tendência mundial para que a substituição 

articular seja também realizada em pacientes mais jovens.  

Um abrupto aumento das artroplastias do joelho em pacientes abaixo de 65 

anos foi observada nos Estados Unidos, podendo ser explicado pela a maior 

incidência de gonartrose em pacientes jovens, desejo desses pacientes de retornarem 

a uma vida mais ativa e também consequência das melhorias na qualidade dos 

implantes, o que tem encorajado os cirurgiões. Kurtz et al. (2009) demostraram que, 

nos Estados Unidos, cerca de 41% dos pacientes que realizam ATJ atualmente têm 

menos de 65 anos e suas projeções revelaram que esse número deve passar de 50% 

até 2016. Essa tendência também está atingindo a Europa. Segundo Kim et al. 

(2012), em 2008, cerca de 24% dos pacientes que realizaram ATJ na Alemanha 

tinham idade menor que 65 anos. Em números absolutos, o aumento foi de 40% em 

relação a 2004.  

Nossas mensurações foram baseadas em parâmetros anatômicos. A largura 
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total do fêmur foi medida na direção do eixo transepicondilar, já que com a 

implantação das próteses na rotação correta, essa permanecerá paralela aquele eixo. 

Para escolha do implante femoral, utilizamos a semelhança com a altura do côndilo 

lateral, pois, segundo Ho et al. (2006)  esse se mantem normal na maioria dos joelhos 

osteoartríticos, que em 85% dos casos apresentam deformidade em varo. Além disso, 

os joelhos com desvio valgo moderado ou grave foram excluídos da pesquisa.  O 

tamanho ântero-posterior da tíbia foi medido na direção da linha que liga o centro da 

inserção do ligamento cruzado posterior ao terço medial da tuberosidade anterior da 

tíbia. Segunda Incavo et al. (2003),  o correto alinhamento do implante tibial deve ser 

paralelo a essa linha. A distância médio-lateral foi aferida perpendicular à primeira, 

para que pudéssemos estimar uma possível sobra médio-lateral do implante.  

A fim de verificar se existe uma relação direta entre a altura do côndilo femoral 

lateral e a largura do fêmur, utilizamos o coeficiente de correlação de Spearman (r). 

Os pacientes masculinos apresentaram correlação direta significativa (p=0,003) e de 

grau moderado (r=0,498). Os pacientes femininos também apresentaram correlação 

direta e significativa (p=0,003), porém de grau fraco (r=0,316). Esses valores 

demostram que as mulheres apresentaram uma maior variação da largura médio-

lateral, dada a mesma altura do côndilo. Vaidya et al. (2000), Bellemans et al. (2010), 

Ho et al. (2006) e Piriou et al. (2013),  da mesma forma, encontraram uma grande 

variação médio-lateral do fêmur distal em pacientes com igual medida do côndilo, 

mesmo quando analisado um único gênero. Questionaram a existência de somente 

uma largura para cada altura do côndilo, levando com frequência o cirurgião a realizar 

adaptações.  

As dimensões femorais médias dos pacientes masculinos foram maiores que 

as dos pacientes femininos (p<0,0001). Essa diferença pode ser justificada pela maior 
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estatura dos pacientes masculinos ( =1,71m) em relação aos femininos ( =1,59m) 

(p< 0,0001).  Uma consistente correlação entre a altura do paciente e as medidas do 

joelho também foi encontrada por Kwak et al. (2010) (r=0,7 e p<0,01), Mensch et al. 

(1975)  e Piriou et al. (2013).  

O índice de relação (IR) utiliza a razão entre as dimensões médio-lateral e 

anteroposterior, tanto do fêmur quanto da tíbia, para predizer o formato do joelho e 

dos implantes. Assim, um IR de 100% indica um joelho com formato circular e, quanto 

maior esse valor, mais retangular será o mesmo (KWAK et al., 2010). O IR femoral 

médio foi igual entre os gêneros, estando seu valor em 111%. Dargel et al. (2011), 

apesar de relatarem valores diferentes dos nossos, também não encontraram 

diferença no IR entre homens e mulheres. Nossos valores foram semelhantes aos de 

outros estudos que utilizaram a mensuração intraoperatória para a coleta de dados,  

como Hitt et al. (2003), Ho et al. (2010), Lonner et al. (2008), Ewe et al. (2009), Ha et 

al (2012) e Guy et al. (2012). Entretanto, encontram-se abaixo dos documentados por 

pesquisas que utilizaram a medida por meio de exames de imagem, como 

Chaichankul et al. (2009), Kwak et al. (2010), Yue et al. (2011) e Li et al. (2014). Os 

exames de imagem podem provocar um hiperdimensionamento, o que explica essas 

diferenças. Nós medimos as dimensões de um razoável número de joelhos intra-

operatoriamente e acreditamos que nossos dados são mais fidedignos que aqueles 

obtidos por meio de exames de imagem ou em cadáveres. O quadro 5 evidencia 

essas comparações.  

 

 

 

 

x x



53	  

 

Quadro 5 Comparação entre as mensurações femorais 
Autores População Método LTF ACL IR 

Mensch et al. 

1975 
Americanos Cadáveres e 

Radiografias 
69.7±2.7(F) 
81.1±3,4(M) 

69.9±2.6(F) 
67.9±3.3(M) 

99% 
119% 

Vaidya et al. 
2000 

Indianos TC  55.58(F) 
61.09(M) 

 

Hitt et al.  

2003 
Americanos Intraoperatório 72.4±8.3 64.3±4.7 112% 

Ho et al.  
2006 

Chineses Intraoperatório 70.2±5.4 63.7±5.1 109% 

Lonner et al.  

2008 
Americanos Intraoperatório 67.49(F)  

76.92(M) 
66.79(F) 
74.22(M) 

101% 
104% 

Ewe et al.  
2009 

Chineses, Malaios, 
e Indianos 

Intraoperatório 
(navegação) 

63.83(F) 
72.45(M) 

59.14(F) 
64.55(M) 

108% 
109% 

Chaichankul et al.#  

2010 
Tailandeses RM 59.9±3.7(F) 

70.1±3.8(M) 
43.3±3.6(F) 
48.5±3.7(M) 

138% 
144% 

Kwak et al.  

2010 
Coreanos TC em 

Cadáveres 
65.9(F) 
74.4(M) 

41.2(F) 
46.2(M) 

160% 
161% 

Chin et al.*  

2011 
Chineses, Malaios, 
Indianos e outros 

Intraoperatório 63.0(F) 
73.0(M) 

66.5(F) 
71.3(M) 

95% 
102% 

Yue et al.  
2011 

Chineses e 
Americanos 

TC 
RM 

72.8±2.6(CF) 
76.4±4.0(AF) 
82.6±3.6(CM) 
86.0±5.6(AM) 

58.8±2.5(CF) 
59.7±2.6(AF) 
65.0±2.8(CM) 
67.5±3.6(AM) 

124% 
128% 
127% 
128% 

Dragel et al.  

2011 
Alemães Cadáveres 61.5±3.39(F) 

70.5±3.79(M) 
63.1±3.82(F) 
69.3±2.50(M) 

97% 
102% 

Ha et al.  
2012 

Coreanos Intraoperatório 68.2(F) 
74.8(M) 

60.8(F) 
66.3(M) 

112% 
113% 

Guy et al.  
2012 

Ingleses Intraoperatório 64.1±2.6(F) 
74.9±3.9(M) 

65.5±5.32(F) 
73.5±4.5(M) 

98% 
102% 

Terzidis et al.  

2012 
Caucasianos 

(Gregos) 
Cadáveres 

(ossos secos) 
78.5±3.0(F) 
88.6±4.2(M) 

55.4±2.1(F) 
61.1±3.3(M) 

142% 
145% 

Li et al.  
2014 

Chineses e 
Americanos 

RM 64.4±2.6(CF) 
72.7±3.8(CM) 
65.4±1.4(AF) 
74.6±3.9(AM) 

52.8±2.6(CF) 
56.5±2.5(CM) 
55.4±2.8(AF) 
59.6±3.2(AM) 

122% 
129% 
118% 
125% 

Nosso estudo 
2012  
2013 

Brasileiros Intraoperatório 67.8±4.0(F) 
77.7±4.9(M) 

61.5±4.9(F) 
70.3±4.7(M) 

111% 
111% 

LTF= Largura total do fêmur ACL= Altura do côndilo lateral  IR= Índice de relação 
* Medida AP após o corte da tróclea. 
# Chaichankul não usou os mesmos parâmetros anatômicos 
F=Feminino M=Masculinos AF= americano feminino CF=Chinês feminino AM= americano masculino CM=chinês masculino  

 

Apesar da mesma média de IR femoral, as mulheres apresentaram uma maior 

inconstância dos valores, oscilando de 90% a 155%, enquanto os homens foram de 
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96% a 124%. Bellemans et al. (2010), concluíram que o gênero é um forte preditor da 

geometria do fêmur distal, sendo responsável por 48% da variabilidade do IR, mas o 

biótipo contribui com 17%, concluindo que outros fatores que não o gênero podem 

explicar essa grande variação. Os implantes estudados apresentaram pouca variação 

do IR, oscilando entre 105% e 112%. Essa constância dos implantes difere da 

anatomia encontrada, favorecendo as incompatibilidades.  

A fim de verificarmos se as mulheres apresentaram diferenças na largura do 

fêmur distal em relação aos homens, dada a mesma altura do côndilo lateral, 

recorremos à análise de regressão. Através desse cálculo, não foi possível rejeitar a 

hipótese nula, porém foi permitido dizer que existe uma tendência dos homens a 

apresentarem fêmures mais largos que as mulheres, após ajuste para altura do 

côndilo lateral. Essa tendência pode ser observada tanto pelo baixo, mas não 

significativo, valor de p (<0,081) quanto pela inclinação linear, demonstrada no gráfico 

6. Provavelmente, para uma amostra maior de homens, essa diferença se tornaria 

significativa. Para testarmos essa hipótese, utilizamos também a análise de 

covariância, que confirmou a significância dessa diferença, com p<0,0001 (tabela 5).  

Esse resultado é condizente com o descrito por vários autores, como Hitt et al. 

(2003), Chin et al. (2011), Kwak et al. (2010), Li et al. (2014), Dargel et al. (2011) e 

Conley (2007).  Porém Piriou et al. (2013), após estudarem 376 fêmures de franceses 

por meio de sistema de navegação intraoperatório, concluíram que essas diferenças 

entre os gêneros são inconsistentes e relacionaram essa variação unicamente ao 

comprimento do fêmur. Blaha et al. (2009) estudaram as medidas em 120 joelhos de 

cadáveres caucasianos e também encontraram semelhança entre os sexos.  

A diferença na largura do fêmur entre os gêneros é um dos argumentos da 

indústria para a confecção de implantes específicos para mulheres. Após quase 30 
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anos das últimas mudanças consistentes nos conceitos de artroplastia total do joelho, 

a recente introdução dos implantes específicos para cada gênero promete 

revolucionar os conceitos da substituição articular (CONLEY et al., 2007). Para isso, 

foi proposta uma prótese específica para o sexo feminino, que apresenta uma menor 

altura da tróclea e maior ângulo do músculo quadríceps (ângulo Q), além da menor IR 

femoral.  

A real existência dessas diferenças e se teriam algum significado clínico foi o 

questionamento de vários autores (PIRIOU et al., 2013; MERCHANT et al., 2008; 

GRELSAMER et al., 2005). Kim et al. (2010) estudaram 85 pacientes femininos 

submetidas a ATJ bilateral simultânea, utilizando prótese convencional de um lado e 

gênero-específica do outro, de forma randomizada. Após um acompanhamento médio 

de 2.13 anos, não houve diferença significativa entre os grupos quanto à função, 

satisfação ou índice de complicações. Os autores destacam o curto período de 

seguimento como um ponto negativo do estudo.  

Estudamos três marcas de implantes que estão rotineiramente disponíveis no 

Brasil, que foram a Nex Gen®, a Natural Knee® e a Scorpio®. As dimensões das 

próteses foram pesquisadas pelo mesmo método e instrumento usados para as 

mensurações anatômicas com o propósito de evitar diferenças na comparação. Para 

verificarmos a compatibilidade dos implantes femorais com os ossos ressecados, 

utilizamos o coeficiente de correlação interclasses (ICC). O resultado demonstrou que 

a correlação encontrada foi significativa (p<0,0001), porém de grau moderado 

(ICC<0,60), revelando que há uma perda de reprodutibilidade da largura total do 

fêmur, após escolha do implante pela altura do côndilo lateral. A grande variação 

antropométrica do fêmur distal pode explicar esse conflito.  

Para verificarmos a distribuição dessas incompatibilidades, simulamos a 
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implantação do fêmur, após escolha pela semelhança com a altura côndilo lateral, e 

verificamos como ficaria a relação entre as larguras. Consideramos inadequada uma 

diferença maior que seis milímetros, o que nos daria, mesmo após a centralização do 

implante, uma sobra ou falta na cobertura maior ou igual a três milímetros (tabela 7 e 

gráficos 8 e 9). A análise revelou que 27,9% dos pacientes que usaram Natural 

Knee®, 28,8% dos pacientes que usaram Nex Gen® e 29,7% dos que usaram 

Scorpio® apresentaram alguma incompatibilidade. O erro mais comum foi a 

subcobertura do fêmur distal, sendo duas vezes mais frequente nos homens (31,3%) 

que nas mulheres (16,9%).  Já a sobra médio-lateral foi três vezes mais comum nas 

mulheres (9,8%) que nos homens (3%). Essa distribuição das incompatibilidades 

entre os gêneros podem ser explicadas pelo fato das mulheres apresentarem fêmures 

mais estreitos para mesma altura do côndilo, conforme descrito anteriormente. A 

aplicação do teste de McNemar (tabela 9) demostrou que a diferença de porcentagem 

entre as marcas dos implantes não é estatisticamente significativa (p>0,05), ou seja, 

não é possível dizer que temos um implante melhor que outro.  

As divergências entre os implantes e os ossos ressecados podem ser de dois 

tipos: sobra médio-lateral (overhang) e a falta médio-lateral (undercoverege). Pelo fato 

dos joelhos femininos poderem apresentar uma menor largura da metáfise em relação 

à altura do côndilo (CHAICHANKUL et al., 2009; HA; NA, 2012; HITT et al., 2003; 

CONLEY et al., 2007; HO et al., 2006; KWAK et al., 2010; DARGEL et al., 2011; CHIN 

et al., 2011; LONNER et al., 2008; MAHFOUZ et al., 2012; YUE et al., 2011; LI et al., 

2014; TERZIDIS et al., 2012) podemos encontrar a situação em que a dimensão 

ântero-posterior é adequada, porém o fêmur é muito estreito para acomodar a largura 

do implante. Na amostra estudada, a sobra médio-lateral foi três vezes mais comum 

nas mulheres (9,8%) que nos homens (3%), reforçando nossa teoria de fêmures mais 
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estreitos em mulheres.  

Para solucionarmos esse problema, podemos lançar mão de quatro 

possibilidades (CLARKE; HENTZ, 2008): a primeira seria aceitar a sobra médio-

lateral, mas isso pode provocar irritação nos tecidos moles, simulando o papel dos 

osteófitos e causando dor. Mahoney et al. (2010), encontraram na sua série de 437 

ATJ uma incidência de 40% de sobra maior que três milímetros para homens e 68% 

para mulheres, sendo que a chance de dor importante dois anos após a cirurgia foi o 

dobro nesse grupo de pacientes (OR 1.9). A segunda opção seria ressecar uma maior 

espessura do côndilo femoral posterior e diminuir o tamanho do implante. Porém, 

essa escolha pode levar a uma instabilidade em flexão (SCOTT et al., 2012) e 

diminuição do arco de movimento.  

Bellemans et al. (2002) estudaram com o uso de intensificador de imagem 150 

joelhos submetidos a ATJ e relataram que em 72% dos casos o impacto do polietileno 

tibial com a parte posterior do fêmur provocava a limitação da flexão, sendo que um 

milímetro de diminuição do tamanho do côndilo reduz mais de cinco graus a ADM. 

Realçam a importância da restauração do tamanho do côndilo posterior para o bom 

arco de movimento. A terceira opção seria ressecar uma maior espessura anterior e 

diminuir o tamanho do implante, porém, segundo Ritter et al. (2005) isso poderia 

aumentar a chance de fratura periprotética e, de acordo com Vaidya et al. (2000), 

alteraria a tensão do músculo quadríceps, diminuindo a força de extensão.  

A quarta opção seria aumentar a flexão do componente femoral e diminuir seu 

tamanho, o que equilibraria a brecha de flexão e evitaria a lesão da cortical anterior. 

Porém, nos casos do uso de próteses estabilizadas (posterior stabilized) existe a 

chance de fratura do poste tibial, conforme descrito por Clarke et al. (2004).  

O segundo tipo de incompatibilidade seria a subcobertura. Esse foi o erro mais 
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comum na nossa amostra, sendo duas vezes mais frequente nos homens (31,3%) 

que nas mulheres (16,9%), reforçando nossa teoria de que os pacientes masculinos 

apresentam fêmures mais largos. Podemos resolver esse problema de duas formas: 

aceitando a área de exposição, porém o osso esponjoso não coberto pode aumentar 

o sangramento pós-operatório (KWAK et al., 2010) e  a menor área de contato eleva o 

estresse na relação osso-implante. Além disso, a exibição aos detritos de polietileno 

pode provocar o aparecimento de linhas de radiolucência ao redor da prótese, 

levando à soltura precoce do implante (KIM et al. 2010). Uma maior cobertura médio-

lateral só é possível com o aumento do tamanho da prótese, porém essa opção pode 

provocar um aperto na brecha de flexão, dificultando o adequado balanço ligamentar 

(SCOTT et al., 2012). Ademais, o preenchimento excessivo anterior provoca sintomas 

na articulação femoropatelar e maior pressão no músculo quadríceps (VAIDYA et al., 

2000; HA; NA, 2012), aumentando também a tensão da ferida operatória (VAIDYA et 

al., 2000; SCOTT et al., 2012).  

Como podemos observar, a incompatibilidade no tamanho dos implantes 

aumenta de forma significativa a complexidade da cirurgia, obrigando o cirurgião a 

tomar decisões adaptativas durante o ato operatório, que geralmente não são 

incólumes aos pacientes. Essas divergências entre os implantes e a anatomia podem 

ser as responsáveis pelo alto índice de insatisfação no pós-operatório, mesmo 

quando o cirurgião julga que a radiografia está adequada.  

Vários pesquisadores levantaram a hipótese que devido à grande variabilidade 

antropométrica entre as populações do mundo, grupos étnicos que têm uma estrutura 

física menor são mais propensos a desenvolverem erros técnicos na ATJ com as 

próteses atualmente disponíveis, pois as mesmas disponibilizam poucos tamanhos de 

implantes. Algumas pesquisas constataram que essa relação é inadequada, com 
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pacientes apresentando fêmures menores que os implantes disponíveis 

(CHAICHANKUL et al., 2010; VAIDYA et al., 2000; HA; NA, 2012; HITT et al., 2003; 

HO et al., 2006; KWAK et al., 2010; EWE et al., 2009; CHIN et al., 2011; YUE et al., 

2011). Esse parece ser um problema real para pacientes asiáticos, que possuem 

menor estatura e, consequentemente, menores dimensões ósseas. Nossa amostra 

apresentou medidas antropométricas bem próximas dos pacientes caucasianos, nos 

levando a acreditar que as desproporções encontradas tem uma explicação 

anatômica, pela grande variação da combinação altura do côndilo e largura do fêmur, 

e não étnica, como havíamos suposto. O maior problema foi adequar a relação entre 

as duas medidas (IR). Hitt et al. (2003) relatam em seu trabalho que, entre os 42 

pacientes que realizaram artroplastia bilateral, em 13 (31%) os componentes femorais 

foram de diferentes tamanhos. 

A análise da tíbia revelou que os pacientes masculinos apresentam valores 

absolutos maiores que os femininos (p=0,0001), o que pode ser explicado pela maior 

estatura, de forma análoga ao fêmur.  Porém o IR foi semelhante para ambos os 

gêneros, estando em 150% para homens e 152% para mulheres. Os implantes 

variaram de 137% a 158%. Houve nessas medidas uma grande variação, tanto para 

pacientes masculinos (90% a 246%), quanto para os femininos (129% a 256%). 

Segundo Bellemans et al. (2010) o morfotipo foi o preditor mais forte para o formato 

da tíbia proximal, contribuindo com 4% e o gênero com 2%, sendo essa contribuição 

menor que para o fêmur distal. Hitt et al. (2003) relataram que entre os 42 pacientes 

submetidos à artroplastia bilateral, nove (21%) utilizaram implantes de tamanhos 

diferentes na tíbia. Além da variação anatômica, a geometria do platô tibial varia 

consideravelmente com a altura do corte (CHENG et al., 1999). Os valores 

encontrados na nossa amostra foram semelhantes aos outros estudos, mesmo com a 
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variação dos métodos e das etnias. O quadro seis demonstra as medidas tibiais 

encontradas em diversos estudos e sua comparação com nossa amostra.  

O adequado balanço ligamentar e a máxima cobertura do osso esponjoso tibial 

minimiza o estresse aplicado na interface osso-implante (CHENG, 1999; UEHARA et 

al., 2002). Em geral, a combinação do formato do componente tibial com o osso 

ressecado é mais fácil e mais estável que o femoral (CHAICHANKUL et al., 2009), 

contudo uma cobertura mínima de 75% é obrigatória para a estabilidade do implante 

(MARTIN et al., 2014). A soltura do componente tibial ocorre com maior  frequência 

que o femoral, e uma prótese menor que o platô pode facilitar o afundamento, 

principalmente quando a mesma não cobre a parte póstero-medial. A sobra médio-

lateral pode provocar irritação nos tecidos moles e dor, levando à insatisfação do 

paciente (LIU et al., 2013).  

 

Quadro 6 Comparação entre as mensurações tibiais 
Autores População Método LML LAP IR 

Mensch et al. 

1975 
Americanos Cadáveres e 

Radiografias 
70.1±2.8(F) 
80.3±3.7(M) 

46.0±2.1(F) 
54.3±3.6(M) 

152% 
148% 

Chaichankul et al.#  

2010 
Tailandeses RM 64.9±3.4(F) 

74.4±3.4(M) 
43.2±2.6(F) 
50.1±3.1(M) 

150% 
148% 

Kwak et al.  

2007 
Coreanos TC em 

Cadáveres 
67.6±3.1(F) 
76.1±4.9(M) 

43.3±2.3(F) 
48.2±3.3(M) 

156% 
158% 

Yue et al. 
2011 

Chineses e 
Americanos 

TC 
RM 

66.2±2.1(CF) 
69.0±4.2(AF) 
75.2±3.6(CM) 
78.7±5.4(AM) 

 
____ 

 
____ 

 
 

Dragel et al. 

2011 
Alemães Cadáveres 72.2±3.8(F) 

81.0±3.35(M) 
49.1±2.8(F) 
55.3±3.3(M) 

147% 
146% 

Ha et al. 
2012 

Coreanos Intraoperatório 67.6(F) 
74.2(M) 

47.4(F) 
52.6(M) 

143% 
141% 

Li et al.  
2014 

Chineses e 
Americanos 

RM 69.1±2.8(CF) 
70.2±2.7(AF) 
77.2±3.3(CM) 
79.4±4.3(AM) 

44.2±2.3(CF) 
45.2±2.3(AF) 
49.6±2.4(CM) 
49.5±2.9(AM) 

156% 
155% 
156% 
160% 

Nosso estudo 
2012/2013 

Brasileiros Intraoperatório 69.6±4.3(F) 
79.8±5.8(M) 

46.0±4,0(F) 
53.9±6.1(M) 

152% 
150% 

LML= Largura médio-lateral  LAP= Largura ântero-posterior  IR= Índice de relação  

           

       No nosso estudo, utilizamos três marcas de próteses, duas com componente 
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tibial simétrico e uma com componente tibial assimétrico. Martin et al. (2014) 

estudaram 30 tíbias por meio de TC e simularam a implantação de 4 marcas, duas 

simétricas e duas assimétricas. Concluíram que, após o correto posicionamento 

rotacional, a melhor cobertura ocorre com os implantes assimétricos. Incavo et al. 

(2003) estudaram por meio de RM 30 tíbias proximais e relataram que os implantes 

assimétricos não melhoraram a cobertura da tíbia em relação aos implantes 

simétricos. Ambos os autores destacaram que o correto posicionamento rotacional do 

implante é prioridade e por vezes torna-se conflitante com sua máxima cobertura. 

Embora não tenhamos realizado testes de simulação com os implantes tibiais, 

acreditamos que nossos dados possam ser úteis para possíveis ajustes nas próteses. 

A obesidade tem se mostrado um importante fator de risco para 

desenvolvimento de OA (DARGEL et al., 2011), comprometendo principalmente o 

joelho (DeGUIA et al., 2006). Embora a participação da obesidade na gênese da OA 

esteja bem definida, sua relação com a gravidade da doença permanece obscura. 

Para estratificarmos a amostra em grupos homogêneos, utilizamos a classificação de 

Ahlbäck, modificada por Keyes et al. (1992). Um bom sistema de classificação tem 

por finalidade ser simples, reprodutível e capaz de agrupar diferentes estágios de uma 

lesão em subgrupos homogêneos, permitindo realizar comparações, indicar o 

tratamento e o prognóstico (ALBUQUERQUE et al., 2008). Embora Albuquerque et al. 

(2008) tenham encontrado uma fraca correlação interobservadores para classificação 

de Ahlbäck, relatam que médicos com experiência em cirurgia do joelho podem 

utilizar essa classificação. Peterson et al. (1997) encontraram uma boa correlação 

interobservador para classificação de Ahlbäck e com a classificação de Kellgreen e 

Lawrence (1957). 

Encontramos uma correlação direta entre o IMC e o grau da classificação de 
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Ahlbäck. Os pacientes classificados como grau V (afundamento maior que 10mm e/ou 

subluxação anterior da tíbia) apresentaram um IMC significativamente maior (p = 

0,047) que os pacientes classificados como III ou IV. O grupo do grau II foi constituído 

por um número muito pequeno de indivíduos, não permitindo sua inclusão na 

comparação. A idade entre os grupos de Ahlbäck não apresentou diferença 

significativa (p = 0,20), fortalecendo o achado que o IMC isoladamente pode acelerar 

a evolução da doença. Nossos achados são concordantes com Albuquerque et al. 

(2009) em relação ao IMC.  

Embora Baker et al. (2012) não tenham encontrado diferenças no resultado 

funcional entre pacientes com IMC normal e obesos, o número de complicações na 

ferida operatória foi significativamente maior (p<0,001) nos obesos. Kremers et al. 

(2014), após estudarem 8129 pacientes submetidos à ATJ primária (6475) ou ATJ de 

revisão (1654), demostraram que o custo hospitalar final nos pacientes com IMC 

acima de 30kg/m2 é 250 a 300 dólares mais alto nas artroplastias primárias e 600 a 

650 dólares maior nas artroplastias de revisão. Levando-se em conta que a 

artroplastia é uma cirurgia custosa e sua demanda é crescente, devido, entre outros 

fatores, ao aumento da obesidade, políticas públicas devem ser adotadas de forma 

prioritária para que essa tendência possa ser contornada.  
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CONCLUSÃO 
 
 
 

As três marcas de implantes para ATJ estudadas apresentaram um grande 

número de incompatibilidades acima do tolerado, sendo que mais de um quarto da 

amostra foi atendida de forma inadequada. 

A altura do côndilo lateral apresenta uma relação direta com a largura total da 

metáfise femoral, porém de grau moderado.  
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Anexo 1 – Protocolo de Medida Intra-Operatória 

Estudo antropométrico do joelho em população brasileira 

através da medida intra-operatória. 

 

Número do Caso:__________________________ Número do Prontuário:______________________________________ 

Nome:_____________________________________________________________________________________________ 

Telefone 1:_________________ Telefone 2:_____________________ Telefone 3: _______________________________ 

Idade:______________ Sexo:________________ Lado:__________________ Cor:_______________________________ 

 Peso: ___________ Altura:____________    IMC: _______________ 

Cirurgião: _______________________________________________ Data da Cirurgia:____/____/______ 

Hospital:_________________________ Patologia Primária:___________________________________________________ 

Ahlback:    I    II     III     IV     V 

Comorbidades:___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Cirurgias prévias:______________________________________________________________________________________ 

 

Medidas em Milímetros: 

 

           Fêmur                     Primeira Vez    Segunda Vez                    Tíbia                    Primeira      Segunda  

Medida 1 (largura total):   __________    __________         Medida 1 (largura ML):      _______   ________ 

Medida 2 (largura CL)      __________    __________         Medida 2 (largura AP):       _______   ________ 

Medida 3 (largura CM):   __________     __________          

Medida 4 (intercôndilo):_________      ___________ 

Medida 5 (altura CL):     _________      ___________  

Medida 6 (altura CM):    _________       ___________              
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Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Pesquisador:

Título:

Instituição:
Versão:

CAAE:

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
Número do Parecer:
Data da Relatoria:

" Estudo prospectivo da antropometria do joelho na população brasileira: correlação com o
tamanho de três implantes disponiveis para artroplastia".

Fabricio Bolpato Loures
Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense/ HU Antônio Pedro

2
03129912.1.0000.5243

68542
02/08/2012

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ FM/ UFF/ HU Antônio Pedro

Plataforma Brasil - Ministério da Saúde

PROJETO DE PESQUISA

Área Temática:

Estudo prospectivo e descritivo de dados antropométricos dos joelhos dos pacientes submetidos a artroplastia
total no serviço de ortopedia do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, realizado no período de julho de 2012 a
junho de 2013, com amostra de 200 joelhos com obetivo de definir o perfil anatômico. Irá correlacionar as
dimensões ósseas e os implantes disponíveis no mercado. Justifica-se pela inexistencia no Brasil de proteses
nacionais, e a demonstração relação entre o tamanho do implante, que varia com o sexo e a etnia, com o
resultado clínico e a longevidade da cirurgia. Também o fato deste procedimento (artroplastia total do joelho)ser
cada vez mais frequente devido ao envelhecimento da população, maior acesso aos tratamentos de saúde
(aumento da renda média) e popularização das técnicas cirúrgicas entre ortopedistas. Ainda não há nenhum
trabalho que descreva a morfometria do joelho na população brasileira e a correlacione com as dimensões dos
implantes disponíveis.
Critério de Inclusão: Todos os pacientes submetidos a Atroplastia Total do joelho nosso Serviço, que aceitem
participar da pesquisa através da assinatura do TCLE
Critério de Exclusão: Paciente com historia de fratura prévia no joelho operado.
A análise estatística será realizada após o término da coleta de dados, com estatística descritiva para as
dimensões ósseas. Análise de regressão linear será feita para determinar a correlação entre as dimensões
ósseas e os tamanhos dos implantes. Análise comparativa entre gêneros será feita usando teste t student para
dados paramétricos e teste de Mann-Whitney para dados não paramétricos. O valor de p0,05 será considerado
como diferença significativa.

Apresentação do Projeto:

Objetivo Primário:
Realizar a análise antropométrica do joelho em populaão brasileira.
Objetivo Secundário:
Comparar o perfil antropométrico com as dimensões das próteses disponíveis para artroplastias.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos: Nenhum.
Benefícios: Sugerir possiveis adequaçoes às indústrias fabricantes de próteses que fornecem material para ser
implantado no Brasil.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pesquisa inédita no país, com grande contribuição científica visto que irá definir o perfil antropométrico do
joelho dos brasileiros, e propor a adequação de implantes específicos para a população brasileira. Apresenta
metodologia compatível com os objetivos e razoável conteúdo bibliográfico.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Título do Projeto: “Estudo antropométrico do joelho em população brasileira: correlação com o tamanho de três implantes disponíveis 

para artroplastia.” 

Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Peça ao pesquisador que explique as palavras ou 

informações não compreendidas completamente. 

1 ) Introdução 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Estudo antropométrico do joelho em população brasileira: correlação 

com o tamanho de três implantes disponíveis para artroplastia.” Se decidir participar dela, é importante que leia estas informações sobre o 

estudo e o seu papel nesta pesquisa. 

É preciso entender a natureza e os riscos da sua participação e dar o seu consentimento livre e esclarecido por escrito. 

2 ) Objetivo 

O objetivo deste estudo é determinar o tamanho e as características anatômicas do fêmur distal na população brasileira.  

3 ) Procedimentos do Estudo 

Se concordar em participar deste estudo você terá seus dados medidos e anotados para serem analisados posteriormente, juntamente 

com os dos outros 63 voluntários.  

4 ) Riscos e desconfortos 

Nenhum prejuízo ou risco a sua saúde ocorrerá por isso.  

5 ) Custos/Reembolso 

Você não terá nenhum gasto com a sua participação no estudo 

6 ) Caráter Confidencial dos Registros 

Algumas informações obtidas a partir de sua participação neste estudo não poderão ser mantidas estritamente confidenciais. Além dos 

profissionais de saúde que estarão cuidando de você, agências governamentais locais, o Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde o estudo 

está sendo realizado, o patrocinador do estudo e seus representantes podem precisar consultar seus registros. Ao assinar este consentimento 

informado, você autoriza as inspeções em seus registros.  

7 ) Participação 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em ter suas medidas do fêmur distal anotadas e analisadas posteriormente, juntamente com 

as dos outros voluntários. 

 A recusa em participar ou a saída do estudo não influenciarão seus cuidados nesta instituição. 

8 ) Para obter informações adicionais. 

Caso você tenha mais perguntas sobre o estudo, por favor, ligue para Dr. Fabrício Bolpato no telefone 2233-4600 Ramal 4713. Rua 

Rua Paulino Afonso, 477 - Petrópolis - RJ, 25680-003. 

9 ) Declaração de consentimento 

Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima. Declaro também que toda a linguagem técnica utilizada na 

descrição deste estudo de pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo também que 

recebi uma cópia deste formulário de consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem perda de 

benefícios ou qualquer outra penalidade. 

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para participar como paciente deste estudo.  Nome do 

participante:__________________________________________________________   Assinatura do participante ou representante legal: 

___________________________________ 

                                                                                                                 Data: ____/____/____. 
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Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, 

junto ao participante e/ou seu representante autorizado. Acredito que o participante e/ou seu representante recebeu todas as informações 

necessárias, que foram fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e que ele/ela compreendeu essa explicação. 

Assinatura do pesquisador:______________________________________________________ 

                                                                                                                  Data: ____/____/____. 

 

 

 


