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RESUMO
Tese de Doutorado
Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Rotação Interna Tibial no Diagnóstico
Clínico de Associação de Lesão do
Ligamento Anterolateral e do Ligamento
Cruzado Anterior
AUTOR: GERALDO LUIZ SCHUCK DE FREITAS
ORIENTADOR: JOÃO LUIZ ELLERA GOMES
Porto Alegre, 15 de Julho de 2019
A restauração da instabilidade anteroposterior do joelho tem mostrado resultados
reprodutíveis com as técnicas atuais de reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior,
abertas ou por via artroscópica. Entretanto, o controle da instabilidade rotacional tem sido
difícil de conseguir, apesar de usar técnicas de reconstrução anatômicas. Portanto, várias
técnicas têm surgido com utilização de reforços nas reconstruções intra-articulares
(dupla-banda) ou por reconstrução de estruturas na face lateral do joelho. Recentemente,
tem reacendido o interesse no Ligamento Anterolateral como sendo este um importante
contribuinte no controle rotacional em joelhos com deficiência do Ligamento Cruzado
Anterior. Estudos recentes têm surgido para avaliar a anatomia e a biomecânica do
Ligamento Anterolateral do joelho, tentando definir sua importância e a necessidade de
ser reconstruído, a fim de se obter um melhor controle da instabilidade rotacional. Porém,
ainda faltam dados de imagem e testes de exame físico que orientem o cirurgião a definir
quais pacientes teriam indicação de submeterem-se à reconstrução do Ligamento
Anterolateral, associada à reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior. Este estudo
aborda uma avaliação laboratorial em cadáveres da correlação da rotação interna tibial
com o diagnóstico de lesão do Ligamento Anterolateral e estruturas anterolaterais no
controle rotacional em joelhos com insuficiência do Ligamento Cruzado Anterior.
Palavras-chave: Reconstrução, Ligamento Anterolateral, Joelho, instabilidade
rotatória, Lesão, Ligamento Cruzado Anterior.
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ABSTRACT
Ph.D. Thesis
Postgraduate Programme in Surgical Sciences
Federal University of Rio Grande do Sul

Tibial Internal Rotation in the Clinical Diagnosis
of Association of Anterolateral Ligament and
Anterior Cruciate Ligament Injury
AUTHOR: GERALDO LUIZ SCHUCK DE FREITAS
SUPERVISOR: JOÃO LUIZ ELLERA GOMES
Porto Alegre, July 15th, 2019
The restoration of anteroposterior instability of the knee has shown reproducible
results with the current techniques of Anterior Cruciate Ligament reconstruction, either
open or arthroscopic. However, the control of rotational instability has been difficult to
achieve, despite using anatomical reconstruction techniques. Therefore, several
techniques have arisen with the use of reinforcement in the intra-articular reconstructions
(double-bundle) or reconstruction of lateral structures of the knee. Recently, interest in
the Anterolateral Ligament has been revived as one being an important contributor in
rotational control in knees with Anterior Cruciate Ligament deficiency. Recent studies
have emerged to evaluate the anatomy and biomechanics of the Anterolateral Ligament
of the knee trying to define its importance, and its need to be reconstructed to obtain a
better control of rotational instability, but still lack imaging data and physical examination
tests that advise the surgeon to define which patients would be indicated to undergo
reconstruction of the Anterolateral Ligament associated with the reconstruction of the
Anterior Cruciate Ligament. This study addresses a laboratory evaluation in corpses of
the correlation of internal tibial rotation with the diagnosis of Anterolateral Ligament
insufficiency and anterolateral structures in rotational control in knees with anterior
Cruciate Ligament insufficiency.
Keywords: Reconstruction, Anterolateral Ligament, Knee, Rotational Instability,
Anterior Cruciate Ligament Injury
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1. INTRODUÇÃO
O tratamento cirúrgico da instabilidade anterolateral rotatória do joelho evoluiu
consideravelmente nos últimos 30 anos. Tal fato se deve principalmente ao melhor
entendimento da anatomia do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e suas corretas
inserções femoral e tibial. Enquanto avanços tecnológicos permitiram a reconstrução
endoscópica do LCA, esta lesões eram historicamente tratadas através de tenodeses
(ligamentoplastias extra-articulares) para prevenir, ambas, a translação anteroposterior e
a instabilidade rotatória do joelho lesado.1 Nos anos 1980, o tratamento “ouro” era
reconstruir o fascículo anteromedial do LCA usando o terço central do tendão patelar
como enxerto livre. Insuficiência em obter um controle rotatório eficaz levou à busca da
reconstrução com “dois” fascículos. Nesta linha de pensamento, combinado ao crescente
interesse em preservar o coto remanescente do LCA roto, levou ao desejo de realizar a
reconstrução seletiva (um ou outro fascículo) nos casos de rupturas parciais do LCA, e
mais recentemente em reconstrução biológica com a conservação do LCA remanescente.
Atualmente, as técnicas de reconstrução do LCA no tratamento da instabilidade
anterolateral do joelho não são uniformes e dependem de uma análise de vários fatores.
Apesar de um entusiasmo inicial com estas técnicas, elas acabaram não atingindo
plenamente os objetivos de controle da translação anterior e correção da instabilidade
rotacional, devido ao fato de não reproduzirem completamente a anatomia do LCA, e, a
longo termo, estudos mostrarem instabilidade residual, sobrecarga do compartimento
lateral e falência do enxerto. 2 5 Entretanto, publicações recentes reacenderam a discussão
em relação a estruturas anatômicas anterolaterais do joelho que teriam um papel
importante no controle da instabilidade rotatória, descrito como Ligamento Anterolateral
(LAL) do joelho.6 O objetivo deste estudo é avaliar a correlação da rotação interna do
joelho com o diagnóstico de insuficiência do Ligamento Anterolateral, em cadáveres, e
15

tentar desenvolver uma manobra de exame físico que possa auxiliar no diagnóstico e
orientação terapêutica desta condição condição.
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1.1 JUSTIFICATIVA

A instabilidade anterolateral do joelho está presente nos casos de deficiência do
Ligamento Cruzado Anterior, e apresenta dois componentes, um no sentido
anteroposterior e outro rotacional anterolateral da tíbia em relação ao fêmur. A cinemática
do joelho demostra que, devido à morfologia do côndilo femoral lateral, o movimento de
rolamento do fêmur em relação à tíbia deveria ocorrer dentro do compartimento lateral,
enquanto que o movimento de deslizamento ocorreria predominantemente no
compartimento medial. Isto ficou bem evidenciado por vários estudos7 9 e, portanto, a
combinação destes movimentos produz rotação externa da tíbia em extensão e rotação
interna da tíbia em flexão. Quando existe insuficiência do Ligamento Cruzado Anterior,
um significativo aumento da rotação interna da tíbia tem sido relatado, enquanto uma
secção adicional do ligamento colateral lateral não produz um aumento progressivo da
rotação interna.10

11

Com o início da flexão, as estruturas capsulo-ligamentares

anterolaterais são recrutadas, enquanto que o Ligamento Cruzado Anterior sofre um
relaxamento. A insuficiência do Ligamento Cruzado Anterior causa uma deterioração do
mecanismo de rolamento-deslizamento femoro-tibial, resultando em aumento da
translação anterior da tíbia em relação ao fêmur, bem como um aumento da rotação
interna da tíbia. De acordo com o conceito de restritores primários e secundários, ao
ocorrer a falha de um restritor primário, ocorrerá o recrutamento de estruturas secundárias
de estabilização, a fim de resistir as forças externas objetivando estabilizar o movimento
articular.12 14 Recentes estudos enfatizaram sobre a existência de uma estrutura ligamentar
distinta na face anterolateral do joelho, o Ligamento Anterolateral (LAL),6 15 16 e sua
possível contribuição no controle rotacional do joelho. Portanto, surge a necessidade de
um estudo mais aprofundado que avalie a correlação da rotação interna tibial com a
17

insuficiência das estruturas anterolaterais em controlar rotação no joelho com deficiência
do Ligamento Cruzado Anterior. Desta forma auxiliando no diagnóstico e na indicação
de sua reconstrução cirúrgica associada à reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior.
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2. HIPÓTESE
A hipótese conceitual proposta encontra-se abaixo:
H0 - Não há correlação entre a rotação interna tibial e a insuficiência do
Ligamento Anterolateral no joelho com deficiência do Ligamento Cruzado Anterior.
H1 - Há correlação entre a rotação interna tibial e a insuficiência do
Ligamento Anterolateral no joelho com deficiência do Ligamento Cruzado Anterior.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 LESÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) se origina na face medial do côndilo
femoral lateral e se insere na eminência tibial, próximo ao corno anterior do menisco
lateral. O LCA está anatomicamente dividido em dois fascículos: Os fascículos
anteromedial (AM) e o posterolateral (PL).17 Estes dois fascículos têm distintos papéis na
promoção da estabilização anteroposterior e rotacional do joelho.18 19 20 Muitos estudos
avaliaram funcionalmente a anatomia dos fascículos AM e PL do LCA,18 20 21 e assim
muitas técnicas cirúrgicas foram desenvolvidas a partir de então. A forma ovalada dos
côndilos femorais faz com que o eixo do joelho varie no plano sagital durante a sua flexoextensão.22 A morfologia oval e achatada do LCA tem, nos diferentes ângulos de flexoextensão, papel importante na estabilização do joelho, compensando os diferentes eixos
de flexão do joelho. 20 21 23 O fascículo PL tem papel mais importante na estabilização de
forças anteroposteriores e rotacionais em posições mais próximas da extensão, até 30o de
flexão, enquanto que o fascículo AM passa a ser mais tensionado acima destes 30o de
flexão.18 20 23
Em um joelho normal, o LCA é capaz de promover o suporte necessário para
controlar a translação anterior da tíbia (TAT) e a rotação interna. Esse suporte se dá
devido às características morfológicas da anatomia dos côndilos femorais e de tensão do
LCA.22 Em um joelho com insuficiência do LCA, a TAT aumenta em até 10 a 15
milímetros ao redor de 30o de flexão, sob ação de uma força de anteriorização da tíbia de
134 N. 20 21 24 Se considerarmos a anatomia do LCA, o trajeto das fibras principais deste
ligamento que atravessam diagonalmente o joelho de lateral para medial e de posterior
para anterior, ela poderia nos ajudar compreender sua capacidade de resistir as forças
20

complexas de rotação interna. A rotação interna varia de um valor menor do que 4o, em
um joelho com LCA intacto,22 até 30o quando o LCA está completamente roto,

21 25

da

mesma forma que outras estruturas extra-articulares passam a ter mais importância na
estabilização contra a rotação interna. Após a rotura do LCA, o eixo rotacional do joelho
migra do centro para dentro do compartimento medial, próximo ao terço central do
menisco medial,26 consequentemente aumentando o movimento no compartimento
lateral. Kanamori et al27 concluíram que os efeitos da medialização do centro de rotação
do joelho para dentro do compartimento medial, com o subsequente aumento do
movimento radial do compartimento lateral após a ruptura do LCA, aumentaram em
413% as tensões sobre as estruturas lateral do joelho à 15o de flexão. Existem diferentes
relatos sobre o efeito da lesão isolada do LCA sobre a instabilidade rotatória. O maior
aumento na instabilidade rotatória, após deficiência do LCA, é causado por tração anterior
da tíbia em 90o de flexão: de 31o a 44o em resposta à torque de +/- 3 Nm em 90o de flexão.28
Em um joelho com deficiência do LCA, quando próximo da extensão, a
combinação da rotação interna com carga em valgo induz uma subluxação da tíbia
anteriormente em relação ao fêmur. Iniciando a flexão, as estruturas laterais,
principalmente o Tracto Ilio-Tibial, tornam-se tensas ao redor de 30o de flexão e reduzem
a subluxação tibial,29 o que pode ser evidenciado pelo conhecido teste de Pivot-Shift.

3.2 LIGAMENTO ANTEROLATERAL DO JOELHO

As primeiras descrições a respeito do Ligamento Anterolateral (LAL) do joelho
podem ser creditadas a Paul Segond. Anatomista francês, que em 1879 descreveu o que
assim chamou de “Banda fibrosa resistente e perolada” na face anterolateral do joelho e
que mostrava extrema tensão durante movimento de rotação interna, eventualmente
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resultando em fratura avulsão da face anterolateral da tíbia, sítio de inserção do LAL.30
Estudos posteriores demonstraram que a “fratura de Segond” representava um sinal
indireto de ruptura do LCA.31 32 Hughston et al. descreveram o LAL em 1976, que na
época chamou de “terço médio do ligamento capsular lateral”, como sendo “tecnicamente
resistente” e tendo o papel de suporte estático lateral mais importante do joelho ao redor
de 30o de flexão.33 Ruptura desta estrutura levaria à instabilidade anterolateral rotatória,
que poderia ser revelada pelo teste de ressalto (Jerk test).
Müller em 1982,34 descreveu a mesma estrutura anterolateral previamente
referenciada por Hughston, a qual chamou de “Ligamento Femoro-Tibial Anterolateral”.
Ele descreveu este ligamento como sendo responsável pela estabilização rotacional
passiva do joelho. Müller também sugeriu que a lesão desta estrutura, no contexto da
lesão aguda do LCA, também necessitaria de reparo cirúrgico para correção da
instabilidade rotatória. Posteriormente, Feagin em 1988,35 relatou os mesmos achados de
Hughston e Müller, e responsabilizando o LAL pela fratura avulsão da face anterolateral
do platô tibial nos casos de lesão do LCA, desta forma, promovendo a explicação
anatômica à descrição feita por Segond um século antes.
Em 1993, foi relatado por Terry et al

36

uma extensão capsulo-óssea do Tracto

Ilio-Tibial que agia como um “ligamento anterolateral do joelho” e apresentava uma
função importante, junto ao LCA, no controle rotatório anterolateral do joelho.
Outros autores conjuntamente com os acima citados, assim como Irvine et al.,37
Puddu et al., 38 Campos et al.,39 Vieira et al.,40 e Vincent et al.,41 descreveram o LAL em
seus estudos e demostraram a sua provável importância no controle rotacional do joelho,
dando suporte ao LCA nesta função.
Recentemente, um estudo realizado por Claes et al. 6 forneceu uma descrição mais
acurada da anatomia do LAL, levando à redescoberta do mesmo, lançando luz à sua
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função e relevância no controle rotatório anterolateral do joelho. Estudos biomecânicos
subsequentes têm confirmado a importância do LAL na estabilidade rotatória do joelho.
De acordo com Daggett,42 o LAL pode ser bem identificado em uma dissecção
anatômica em cadáver. Devendo inicialmente se rebater cuidadosamente o Tracto IlioTibial (TIT) até o tubérculo de Gerdy, seguido da reflexão do tendão do bíceps femoral.
Após esse acesso, ao se produzir uma combinação de flexão e rotação interna da tíbia, as
margens anterior e posterior do LAL são então identificadas. A chave para o sucesso da
identificação do LAL42 inclui cuidadosa dissecção e separação do TIT das estruturas mais
profundas.
A análise da anatomia do LAL revelou alguma variabilidade entre os espécimes
cadavéricos dissecados, mas a origem femoral do LAL costumou variar posterior e
proximalmente em relação ao epicôndilo lateral.43 A origem femoral inicia diretamente
no osso, e tem um diâmetro de 11.85 mm. O LAL segue um trajeto distal imediatamente
sobrepondo a porção proximal do ligamento colateral lateral.6 À medida em que se
aproxima da interlinha articular, algumas fibras do ligamento se dirigem e se inserem no
menisco lateral e cápsula lateral. 16 44 Entretanto, a maioria das fibras continua em direção
anteroinferior, vindo a se inserir na face anterosuperior da tíbia ligeiramente posterior ao
tubérculo de Gerdy. A inserção tibial do LAL é de 11,7 mm de largura 45 e está situado a
21.6 mm atrás do tubérculo de Gerdy, e 4-10 mm da interlinha articular.

3.3 Instabilidade Anterolateral Rotatória do Joelho
Durante o movimento do trauma torcional que causa a ruptura do Ligamento
Cruzado Anterior (LCA), o fêmur faz um movimento (cisalhamento) de posteriorização
e rotação externa sobre a perna que está fixa ao solo pelo pé e tornozelo, associado a
momento em valgo do joelho, levando à distensão e ruptura das estruturas ligamentares
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que se opõem a este movimento, tais como o LCA e o Ligamento Anterolateral do Joelho,
que fica junto à cápsula anterolateral. 46 47 48 Com a lesão do Ligamento Cruzado Anterior,
que é um restritor primário da rotação interna da tíbia em relação ao fêmur, as forças que
promovem a rotação interna tibial promovem a solicitação das estruturas ligamentares
anterolaterais, que são por sua vez os restritores secundários, a fim de resistir às forças
externas, objetivando estabilizar o avanço do platô lateral.12 14
No joelho normal, o centro rotacional está localizado próximo às espinhas tibiais.
Ao redor deste eixo, os compartimentos medial e lateral possuem semelhantes graus de
rotação. Em caso de ruptura do LCA, este eixo de rotação se desloca para dentro do
compartimento medial do joelho, o qual faz com que aumente não só a translação anterior
da tíbia sobre o fêmur, como também a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur dentro
compartimento lateral da articulação femoro-tibial.26 O que caracteriza os dois
componentes da instabilidade femoro-tibial, sendo um anteroposterior e o outro
rotacional anterolateral, em um joelho com deficiência do LCA.
Estudos sobre a biomecânica do LCA7

8

mostraram que a relação entre

deslizamento e rolamento difere entre os côndilos medial e lateral do fêmur, e que o
rolamento do fêmur em relação a tíbia ocorre dentro do compartimento lateral, enquanto
que o deslizamento ocorreria predominantemente no compartimento femoro-tibial
medial. Após seccionar o LCA, um significante aumento da rotação interna tem sido
relatado, enquanto que um subsequente seccionamento dos ligamentos colaterais não
produz aumento da rotação interna da tíbia quando próximo da extensão do joelho.10 11
Com o joelho em flexão, estruturas capsulares anterolaterais e posteromediais são
recrutadas durante a rotação interna, enquanto o LCA afrouxa e o LCP se tensiona. A
insuficiência do LCA, como bem demostrada por Dargel et al.,49 causa deterioração do
mecanismo fisiológico de rolamento-deslizamento da articulação femorotibial e resulta
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em aumento da translação anterior e da rotação interna da tíbia em relação ao fêmur. De
acordo com o conceito de restritores primários e secundários, a falência de um restritor
primário causará o recrutamento de estruturas secundárias, a fim de resistir às forças
externas e estabilizar o movimento articular. Em um estudo sobre o LAL, Dodds et al.15
mostraram que a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur aumenta a distância entre
os pontos de inserção femoral e tibial deste ligamento, tensionando o mesmo, mostrando
sua importância como restritor secundário à rotação interna da tíbia. Os autores
descrevem que é possível, através de exame manual, colocar em tensão o LAL,
manipulando a tíbia em manobra de gaveta anterior, varo e rotação interna em todos os
graus de flexão. Os autores relatam que a persistência de instabilidade rotatória após
reconstrução do LCA pode resultar de uma falha de correção de insuficiência das
estruturas anterolaterais

3.4

Reconstrução do Ligamento Anterolateral

O insuficiente controle rotatório pós-operatório, em alguns casos, verificado após
a clássica reconstrução do LCA, poderia ser causado pela modificação do centro de
rotação do joelho, mas também pela associação de lesões de estruturas anterolaterais do
joelho no momento do trauma e muitas vezes negligenciadas.28
Segundo alguns autores, as estruturas anterolaterais são frequentemente lesadas
juntamente com o LCA em casos de rupturas do mesmo.50 51 52 Desta forma, desenvolveuse o conceito de que a tenodese lateral tem sido considerada como uma maneira de reduzir
a instabilidade rotacional do joelho.30 A tenodese lateral extra-articular, a qual é periférica
ao centro de rotação do joelho, tem melhor braço de alavanca para promover o controle
rotacional do joelho.28 A capacidade da tenodese lateral em controlar a rotação interna da
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tíbia e o Pivot-Shift tem sido bem documentada. 51 53 54 Entretanto, este procedimento que
não se baseia na reconstrução anatômica das estruturas laterais, foi abandonado devido
às complicações associadas, como a diminuição do arco de movimento.2 55 56 O elo que
falta nestas reconstruções extra-articulares empíricas para o controle da rotação interna e
do Pivot-Shift do joelho, deve ser com certeza o LAL. Spencer et al., 57 em estudo recente,
relataram que a tenodese extra-articular teve efeito somatório no controle da translação
anterior e da instabilidade rotacional do joelho, e também demostraram que o LAL tem
papel muito importante em auxiliar o LCA no controle da rotação anterolateral.
Uma publicação recente relatando a reconstrução associada do LCA com o LAL,
com mais de dois anos de seguimento, demonstra resultados promissores em termos de
resultados clínicos e controle rotacional.58 Nestas séries, interessantemente, a taxa de
lesão do LCA contralateral (6,6%) foi similar ao que foi descrito na literatura, porém, a
taxa de ruptura do enxerto do LCA associada a reconstrução do LAL (1,1%) foi menor
do que previamente publicado.59

60 61

Portanto, mostrando que em alguns casos essa

associação pode ser extremamente benéfica.

Quando há lesão ou insuficiência de

estruturas anterolaterais, seja por lesão aguda que não cicatriza adequadamente ou pelo
afrouxamento resultante de lesão não tratada do LCA, a reconstrução isolada do LCA não
restabelece a cinemática normal do joelho. Assim, algo mais é necessário para tratar esses
pacientes, ou seja, a reconstrução do Ligamento Anterolateral.62 Trojani et al.63
demostraram que a adição de uma reconstrução extra-articular à reconstrução do LCA,
diminui a taxa de re-ruptura em mais de 50%. Considerando que, segundo Inderhaug et
al., a realização de reconstrução extra-articular restabelece a biomecânica normal do
joelho com lesão do LCA combinada com lesão das estruturas anterolaterais, e, segundo
Engbretsen et al., esta reconstrução combinada, promove a diminuição das forças sobre
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o enxerto do LCA em aproximadamente 43%, esses resultados parecem consistentes. 62
64

3.5 Diagnóstico de lesão do Ligamento Anterolateral do Joelho

O diagnóstico de lesão do LAL pode ser desafiador mesmo para cirurgiões
experientes, sendo que até o momento não há testes clínicos validados para fornecer este
diagnóstico. A anamnese, buscando a descrição do mecanismo do trauma, um exame
físico cuidadoso e apropriadas imagens de radiografias, ultrassonografia e de ressonância
magnética, fazem parte do arsenal investigatório a ser usado.66
O mecanismo do trauma é semelhante ao das lesões do LCA,67 sendo que a lesão
do LAL está sempre associada à lesão do LCA, não ocorrendo de forma isolada. Portanto,
no exame físico, os testes para identificar lesão do LCA são sempre positivos. Na fase
aguda, alguma dor na face anterolateral do platô tibial e um leve aumento da instabilidade
em varo podem ser encontrados. Monaco et al. demonstraram que um teste de Pivot-Shift
grau III, dito Pivot “explosivo”, só estaria presente em casos de associação de rupturas
entre o LCA e o LAL.68 Segundo autores,66 o teste de Pivot-Shift seria o teste, até o
momento, que mais dados forneceria para o diagnóstico clínico de lesão do LAL, desde
que, fosse em grau III, e quando apresentasse uma característica “explosiva”. Por outro
lado, há autores que alertam para um grande potencial de fatores de confusão neste teste
em relação ao diagnóstico de lesão associada de LAL, pois um teste de Pivot-Shift grau
III, também poderia ser provocado por outros fatores, tais como, pela deficiência do
menisco lateral, ruptura de raiz meniscal,69 70 aumento da inclinação posterior do platô
tibial maior do que 10.6 graus,71 ruptura do Tracto Ilio-Tibial e hiperlassidão ligamentar
constitucional.72
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A análise de imagens no diagnóstico de lesão do LAL pode ser útil.
Primeiramente, como previamente descrito, a fratura de Segond representa uma avulsão
óssea da face anterolateral do platô tibial pela inserção do LAL,30 sendo patognomônico
de lesão do mesmo.
Subsequentemente, estudos demostraram a possibilidade de visualizar o LAL em
cortes coronais de ressonância magnética do joelho em sequencias de T2 e densidade de
prótons com supressão de gordura, principalmente em sua porção tibial.73 74 Apesar disto,
as rupturas do LAL são difíceis de diagnosticar através do exame de ressonância
magnética.75 À medida em que o conhecimento avança sobre o LAL, radiologistas estão
se tornando mais familiarizados com a sua avaliação e protocolos têm surgido para
facilitá-la.76
Finalmente, as imagens de ultrassonografia também poderiam auxiliar no
diagnóstico de lesão LAL. Novamente, assim como na ressonância magnética, a porção
tibial do ligamento poderia ser melhor visibilizada do que sua porção femoral.77 Uma vez
que as lesões do LAL são mais frequentes em sua porção tibial, a ultrassonografia viria a
ser uma ferramenta útil no seu diagnóstico.78 79
Embora estes estudos mostrem que o LAL intacto possa ser visibilizado pelos
exames de ressonância magnética e ultrassonografia, uma avaliação confiável do ponto
de vista de exames de imagem, no que tange o diagnóstico de lesão deste ligamento,
requer futuras pesquisas e refinados protocolos de investigação. Não há nos dias de hoje,
exames de imagem que suportem o diagnóstico de lesão do LAL.66
O valor da ressonância magnética na avaliação das lesões do Ligamento
Anterolateral do joelho em joelhos com lesão crônica do LCA ainda é limitado, pois o
potencial de cicatrização e o aspecto cicatricial dessa estrutura não é conhecida. Nessas
situações, embora a ressonância magnética possa servir como guia, a indicação final da
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reconstrução combinada deve se basear nos achados do exame físico e nas características
de atividade física de cada paciente.65

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral
Avaliar em estudo experimental em cadáveres, o papel do Ligamento Cruzado
Anterior, Tracto Ilio-Tibial e Ligamento Anterolateral do joelho no controle rotacional
do joelho.
4.2 Objetivos Específicos
Avaliar a correlação da rotação interna tibial com:
- Deficiência do Ligamento Cruzado Anterior.
- Deficiência do Tracto Ilio-Tibial
- Deficiência do Ligamento Anterolateral do Joelho
- Estabelecer um teste diagnóstico para auxiliar na indicação cirúrgica de
reconstrução do Ligamento Anterolateral do joelho.

5. MÉTODOS

5.1 Delineamento
Estudo experimental de caráter transversal, em cadáveres, para avaliar a
associação/correlação da rotação interna da tíbia com a deficiência do LAL em joelhos
com lesão do LCA.
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5.2 Amostra
Foram selecionados dezenove espécimes de cadáveres humanos frescos
inteiros, perfazendo trinta e oito joelhos, do sexo masculino com idade entre 18 e 50 anos,
sem evidencias de lesão ligamentar, condral ou meniscal, com amplitude de movimento
mínima de 0o a 130o. Os cadáveres foram obtidos junto ao Departamento Médico Legal
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, (DML) obedecendo ao protocolo de aprovação do
comitê de Ética.

5.3 Período de coleta
O período de coleta de dados foi de Abril de 2016 à Dezembro de 2017.
5.4 População-Alvo
A população-alvo deste estudo abrangeu cadáveres humanos frescos,
masculinos, com membros inferiores intactos, coletados junto a Departamento de
Medicina Legal de Porto Alegre.
5.4.1 Critério de Inclusão
•

Cadáveres inteiros, frescos, que não haviam sido congelados.

•

Membros inferiores intactos e inteiros e normoeixo.

•

Ausência de lesões ligamentares, condrais ou meniscais.

•

Ausência de cirurgias prévias nos membros inferiores

•

Idade entre 18 e 50 anos.

•

Familiares que concordassem e assinassem TCLE.

5.4.2 Critério de Exclusão
•

Familiares que não concordassem em participar do estudo.

•

Cadáveres com membros inferiores lesados, deformados ou com
cicatrizes prévias.
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•

Joelhos com lesões condrais, ligamentares ou meniscais.

•

Joelhos com cirurgias prévias.

•

Cadáveres menores de 18 anos ou maiores de 50 anos.

•

Traumas de alta energia como causa da morte.

•

Mortes violentas (por questões legais).

5.5 Variáveis Coletadas
5.5.1 Variáveis coletadas junto ao Boletim dos cadáveres no DML.
Os boletins foram avaliados com a permissão do médico legista de plantão,
onde coletamos dados demográficos tais como idade, sexo, peso e altura. Foram obtidas
também informações sobre a causa da morte e se ouve trauma de alta energia envolvido,
afim de enquadrar os critérios de inclusão e exclusão.
5.5.2 Variáveis coletadas junto ao cadáver
Após acesso cirúrgico em ambos os joelhos do cadáver, procedemos a tomada
das medidas de rotação interna e externa da tíbia em relação ao fêmur em 20 e 90 graus
de flexão, com as estruturas ligamentares íntegras. A medida era realizada com a
utilização de goniômetro de PVC de 35 cm, e a força de rotação interna e externa era
medida através de dinamômetro (modelo STC-02–Tomate. São Paulo - Brasil)
regulamentado pelo INMETRO. Após, iniciamos a secção escalonada das estruturas
ligamentares (LCA, Tracto Ilio-Tibial e LAL) e a cada liberação ligamentar as medidas
de rotação interna e externa eram tomadas, obedecendo o mesmo protocolo.
5.6 Registro e processamento de Dados
Para coleta de dados foi utilizada planilha Excel, e armazenados no
computador pessoal.
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5.7 Estruturação do Banco de Dados e Análise Estatística
O banco de dados foi estruturado com o programa estatístico Statistical
Package for The Social Sciences (SPSS 21.0). A análise dos dados também foi realizada
com o programa estatístico Statistical Package for The Social Sciences (SPSS 21.0).
As variáveis foram descritas por média e desvio padrão. Para comparar
a amplitude de movimento entre os procedimentos, a Análise de Variância (ANOVA)
para as medidas repetidas, complementada pelo teste de Bonferroni, foi aplicada. Foi
aplicado o teste “t” para amostras pareadas para comparar as medidas de rotação interna
na presença de lesão do LCA e da adição da secção do LAL, sendo adotado o nível de
significância de 1% (p< 0.01).
5.8 Aspectos Éticos
Esta pesquisa foi submetida e aprovada pela Comissão Científica e Comitê de
ética em Pesquisa do HCPA e grupo de Pesquisa e Pós-Graduação (GPPG), que é
reconhecido pela Comissão Nacional de ética em Pesquisa (CONEP) / Ministério da
Saúde (MS) e pelo Office for Human Research Protections (OHRP) USDHHS com
Institutional Review Board (IRB ) no IRB00000921.
Todos os familiares dos Cadáveres estudados foram convidados a autorizarem a
pesquisa em seus familiares e foram esclarecidos sobre os seus objetivos antes da
realização do procedimento e coleta de material para o experimento. Os mesmos
concordantes assinaram os termos de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) (Anexo
A).
6. CONCLUSÃO
Nossos resultados confirmam que há uma correlação estatisticamente significativa
entre o aumento da rotação interna da tíbia, em joelhos com deficiência do LCA, com
associação de lesão de estruturas anterolaterais.
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8. ARTIGO ORIGINAL
8.1 Artigo em Português

8.2 Artigo em Inglês

9. Anexos:

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Estamos realizando um estudo para avaliar o as funções de ligamentos do
joelho. Entendemos o momento delicado pelo qual você está passando, mas gostaríamos
de sua colaboração pois este é um estudo impossível de ser realizado em pacientes,
portanto, está sendo realizado no DML. O objetivo deste estudo é melhorar os resultados
de futuros tratamentos e desta forma ajudar a muitas pessoas no futuro. Se você autorizar
a participação do seu familiar neste estudo, serão realizados os seguintes procedimentos:
Primeiro será realizada uma avaliação do joelho do seu familiar para ver se
ele pode participar do estudo. Caso possa participar, será feito um corte de 20 centímetros
na parte da frente dos joelhos, em ambos os lados. A seguir, será medida a estabilidade
do joelho após a falha provocada de alguns ligamentos. Depois, em cada um dos joelhos,
será feita uma medida desta instabilidade.
O principal dano que estes procedimentos podem causar é estético,
resultando em uma marca de cerca de 20 centímetros no joelho. Além disso, estimamos
que o tempo de liberação do corpo de seu familiar aumente em apenas 45 minutos.
Os dados obtidos pelos testes que seu familiar estará participando nesta
pesquisa serão publicados em revistas científicas independentemente dos resultados
alcançados. Os resultados serão divulgados sem que o nome dos participantes apareça.
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A qualquer momento você poderá desistir da participação do seu familiar
nesta pesquisa sem que isto modifique os procedimentos do DML.
Declaro que entendi todas as explicações, podendo requisitar outras
informações a qualquer momento desta pesquisa e aceito que meu familiar seja submetido
a avaliação da estabilidade patelar conforme descrito. Desta forma, autorizo o prof. Dr.
João Luiz Ellera Gomes (210185250), O médico Geraldo Luiz Schuck de Freitas
(996793913) e colaboradores, indicados por eles, a realizar os procedimentos descritos
acima, em meu familiar como parte de um estudo científico do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre -HCPA realizado no Departamento Médico-Legal.
Assinatura do familiar: _______________________________________
Assinatura do pesquisador: ___________________________________
Data:
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