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INTRODUÇÃO: Instabilidade posterolateral do joelho é uma patologia infrequente, assim muito 
negligenciada. O complexo posterolateral é composto pelos ligamento colateral externo, tendão do 
musculo poplíteo, ligamento fabelofibular, ligamento arqueado e porção lateral da inserção da cabeça 
lateral do músculo gastrocnêmio. É caracterizada por excessivos rotação externa da tiba sobre femur 
e varismo do joellho. O diagnóstico é eminentemente clínico, dessa forma o exame físico deve ser 
minucioso, sendo importante na decisão sobre o tratamento. OBJETIVO: apresentar um teste 
complementar que ajude na opção por reconstruir ou retencionar este complexo ligamentar. 
MATERIAIS E MÉTODOS: 12 pacientes foram selecionados apresentando dor no joelho. A média 
etária foi de 30 anos e IMC 35. No teste proposto o paciente deita em decúbito dorsal, flexão de 90* 
do joelho e abdução máxima do membro inferior bilateral. O examinador faz uma força perpendicular 
ou stress em varo simutaneo em ambos joelho, ocorrendo uma abertura maior da interlinha no lado 
afetado. A partir desse exame os paciente formam alocado em 3 grupos cirrugicos: retencionamento 
simples, retencionamento do canto postero lateral e reconstrução do canto posterolateral. 
RESULTADOS: Os pacientes que apresentaram ligamento palpável em ambos os lados sem 
diferença de volume ou tensão foram submetidos a retensionamento simples, palpável nos dois 
lados, mas com abertura da interlinha lateral maior no lado afetado, retensionamento do canto 
posterolateral e fracamente palpável ou impalpável, reconstrução do canto posterolateral. Todos 
assinaram termo de consentimento esclarecido. CONCLUSÕES: O teste foi efetivo em 9 dos 12 
casos, aprentando uma boa sensibilidade e especificidade. É um instrumento adequado para definir a 
conduta cirúrgica a ser escolhda. A obesidade foi o fator limitante do exame.  

  




