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Artroplastia total do quadril como tratamento primário 
de fratura de colo do fêmur

Total hip replacement as a primary treatment for femoral neck fractures

Eduardo Glasberg1; Fernando José Santos de Pina Cabral2; Jorge Luis Mezzalira Penedo3; Marco 
Bernardo Cury Fernandes3; Artur Shioji Ferradosa3; Eduardo Rinaldi Regado3; Cláudio Feitosa de 

Albuquerque Junior3; Emílio Freitas3

RESUMO

O tratamento ideal para fraturas de colo do fêmur desviadas em pacientes ativos, 
entre 60 e 80 anos, permanece controverso. Com objetivo de abordar a incidência de 
complicações clínicas e cirúrgicas em pacientes tratados com artroplastia total de quadril 
em nosso meio, foi realizado estudo retrospectivo de todos os pacientes operados no 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia com diagnóstico de fratura de colo do 
fêmur tratados com artroplastia total de quadril de 2002 até 2006, entre 60 e 80 anos. A 
população obtida foi de 20 individuos, 70% do sexo feminino, com índice de 10 e 15% de 
complicações clínicas e ortopédicas, respectivamente e com apenas uma reoperação. Os 
resultados obtidos demonstram ser a artroplastia total de quadril um método de tratamento 
com baixo índice de complicações e reoperações se comparado a síntese do colo de fêmur 
em pacientes ativos na faixa etária de 60 a 80 anos.

Palavras-chave: artroplastia total de quadril, ATQ, fratura de colo do fêmur.

ABSTRACT

The best treatment for hip fractures in active patients over 60 years old remains 
obscure. The records of all patients between 60 and 80 years old treated by total hip 
replacement at the Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, between 2002 and 
2006, were retrospectively reviewed, aiming at the complications profi le. We obtained 
20 patients, 70% female, observing 10 and 15% orthopedic and medical complication 
rates respectively. Only one revision has been noticed. Our results suggest that total hip 
replacement is a safe procedure compared to ostheosynthesis of femoral neck fractures in 
active patients between 60 and 80 years old

Key-words: total hip replacement, hip fracture, femoral neck fracture. 
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INTRODUÇÃO
Apesar de não haver estatísticas sobre 

a incidência total de fraturas de colo do 
fêmur no Brasil, dados americanos não 
deixam dúvidas quanto a importância 
epidemiológica destas: incidência, em 
1994, de 63,3 e 27,5 em 100.000 mulheres 
e homens, respectivamente. Estima-se 
ainda que este número deverá dobrar em 
2050 10. 

Não obstante, o tratamento ideal para 
fraturas do colo de fêmur desviadas em 
pacientes ativos, entre 60 e 80 anos, 
permanece controverso apesar do grande 
número de publicações sobre o tema. Três 
métodos encontram espaço na literatura 
atual: osteossíntese, hemiartroplastia e 
artroplastia total de quadril.

A osteossíntese representa solução 
biológica evitando complicações associadas 
às artroplastias. Porém, apresenta índices 
de complicações que não podem ser 
ignorados. Em uma importante meta-
análise Lu-Yao e colaboradores observaram 
taxas de pseudartrose e osteonecrose de 
33 e 16%, respectivamente, além de taxa 
de reoperação de 20 a 36% 8. Também 
Garden, em seu clássico estudo sobre o 
tema, descreveu 21,3% de osteonecrose 
ocorrendo, em sua maioria, até 3 anos após 
a síntese 4.

A artroplastia total de quadril apresentou 
índices de reoperação inferiores a 10% 
em diversas séries, e não foi observado 
aumento signifi cativo da mortalidade em 
curto prazo em comparação com a síntese 
6 7 11. Adicionalmente, alguns autores 
relataram resultados funcionais superiores 
do primeiro em relação ao último método 
6 11. Por outro lado, em comparação 
com a artroplastia para tratamento de 
coxartrose, foi observada maior incidência 
de luxações neste tratamento, chegando a 

aproximadamente 10% como demonstrado 
por Aristide e colaboradores 1. Este fato 
por ser explicado pelo maior arco de 
movimento observado nestes pacientes 5, 
já que a artrose e sua subseqüente retração 
de partes moles raramente coexistem com 
a fratura de colo do fêmur 2.

A maioria dos autores concorda que 
a hemiartroplastia, uni ou bipolar, está 
indicada apenas em pacientes com pequena 
expectativa de vida e baixa demanda, devido 
à rápida deterioração funcional observada 
em pacientes ativos e independentes 6 11 12.

Mc Kinley e colaboradores descreveram 
resultados funcionais inferiores obtidos em 
artroplastias no contexto de falha de síntese, 
quando comparados ao mesmo tratamento 
de forma primária 9. Outros autores não 
observaram esta diferença 3.

Com resultados reprodutíveis e cada 
vez melhores em curto e longo prazo, a 
artroplastia total de quadril vem ganhando 
espaço no tratamento de fraturas de colo do 
fêmur desviadas em pacientes ativos com 
idade entre 60 e 80 anos. No entanto, a 
literatura nacional a este respeito é escassa. 
Pretendemos com este estudo, abordar 
a incidência de complicações clínicas e 
cirúrgicas em pacientes tratados com esta 
técnica, no INTO.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo retrospectivo 

com análise em 20 prontuários, de todos os 
pacientes operados no Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia (INTO) com 
diagnóstico de fratura de colo do fêmur 
tratados com artroplastia total de quadril 
(ATQ) de 2002 até 2006. 

A população obtida foi de 20 indivíduos, 
70% do sexo feminino, com idade média 
de 64,8 ± 5,0 anos (variando de 60 a 80). 
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Quinze pacientes (75%) sofreram queda 
da própria altura, dois sofreram acidente 
de trânsito e dois queda de escada. 
Sessenta e cinco por cento dos indivíduos 
apresentaram alguma comorbidade clínica 
sendo mais comum a hipertensão arterial e 
três pacientes apresentaram-se com outras 
fraturas associadas. O escore ASA foi 
igual a 1 em 10%, 2 em 85% e 3 em 5% da 
população de estudo. 

Foram incluídos na pesquisa pacientes 
dentro da faixa de 60 a 80 anos, sem 
patologias prévias do quadril, com 
seguimento mínimo de 6 meses ou até 
o falecimento ou re-operação. Foram 
avaliados: sexo, idade, tipo de acidente, 
risco cirúrgico através da classifi cação da 
Sociedade Americana de  Anestesiologia 
(ASA), tempo de fratura e seguimento, 
acesso cirúrgico, tipo de prótese utilizada 
e complicações clínicas e ortopédicas 
durante a internação e após a alta.

O acesso cirúrgico utilizado em todos 
os procedimentos foi o postero-lateral 
exceto em um no qual foi empregado o 
lateral de Hardinge modifi cado. A prótese 
utilizada foi cimentada em 3 (15%), não 
cimentada em 8 (40%) e híbrida em 9 
(45%) pacientes.

O tempo médio entre fratura e cirurgia 
foi de 29 ± 19,7 dias e entre cirurgia e alta 
foi de 7,25 ± 6,8 dias com mediana de 4. 
A duração da internação hospitalar foi de 
11,9 ± 8,2 dias com mediana de 7.

As variáveis categoriais foram 
apresentadas como proporções e as 
quantitativas, com valores de mediana, 
média e desvio padrão. As incidências 
de complicações acumuladas foram 
apresentadas em proporções.

O presente estudo foi aprovado no 
comitê de ética em pesquisa do INTO.

RESULTADOS
Três indivíduos (15%) apresentaram 

complicações ortopédicas, sendo 
duas luxações ocorridas no primeiro e 
segundo mês de pós operatório, tratadas 
com redução incruenta, e uma fratura 
periprotética por queda da própria altura 
no oitavo mês, tratada com revisão para 
troca do componente femoral. Foram 
observadas duas complicações clínicas, 
uma trombose venosa profunda tratada 
clínicamente e um infarto agudo do 
miocárdio seguido de óbito 1 ano após o 
procedimento (gráfi co 1).

O seguimento médio foi de 29,1 ± 
16,6 meses (variando de 6 a 66). Noventa 
por cento dos pacientes continuam em 
seguimento, um sofreu revisão da prótese 
e um faleceu.

Gráfi co 1: Complicações obtidas no tratamento de 
fraturas de colo do fêmur com artroplastia total de 
quadril.

DISCUSSÃO 
O índice de complicações obtido, 

embora seja maior do que o relatado 
em artroplastias para tratamento de 
coxartrose, está nivelado com a literatura 
no contexto do tratamento de fraturas 
de colo do fêmur 7 8. Nenhum paciente 
faleceu no período perioperatório e o 
único óbito ocorreu 1 ano após a cirurgia. 
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Embora nenhum caso de soltura da prótese 
tenha sido observado, o curto período de 
seguimento de aproximadamente 2,5 anos 
não permite verifi cação de complicações 
de longo prazo.

Apenas uma re-operação foi necessária 
até o momento, devido a fratura 
periprotética. Este dado contrasta com 
o índice encontrado na literatura para a 
osteossíntese de fraturas de colo do fêmur, 
sendo o último maior 4 8.

O índice de luxações observado em 
artroplastias totais para fratura é o ponto 
fraco deste método de tratamento. A taxa 
encontrada neste estudo, de 10%, está em 
acordo com a literatura médica. Não foi 
possível comparar o índice de luxação 
com diferentes acessos cirúrgicos devido 
à via postero-lateral ter sido utilizada na 
grande maioria dos casos.

O tempo entre fratura e cirurgia 
encontrado é maior do que o relatado 
em séries internacionais, porém refl ete 
adequadamente a realidade do nosso 
meio. Ainda assim o tempo de internação 
manteve-se relativamente curto, tendo 
75% dos pacientes obtido alta em até 
6 dias e metade, em até 4 dias após a 
cirurgia.

A principal vantagem relatada da 
artroplastia total sobre a parcial para 
tratamento de fraturas do quadril, consiste 
na melhor função a longo prazo em 
pacientes ativos e independentes. Somente 
um estudo com longo seguimento poderia 
evidenciar tal benefício. Entretanto, a 
presente série demonstra ser a ATQ 
procedimento seguro e efetivo se 
comparado a síntese para tratamento de 
fraturas do colo do fêmur em pacientes 
ativos com mais de 60 anos.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos estão em paralelo 

com a literatura médica demonstrando 
ser a artroplastia total de quadril um 
método de tratamento com baixo índice 
de complicações e reoperações se 
comparado à síntese do colo de fêmur 
em pacientes ativos na faixa etária de 60 
a 80 anos. Não foi possível estabelecer 
as vantagens deste procedimento em 
relação a hemiartroplastia devido ao curto 
seguimento.
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Análise dos desvios articulares no pós-operatório das 
fraturas acetabulares: comparação entre tomografi a 
computadorizada e radiografi a simples

Fabio Montagner Leomil1; João Paulo Bezerra Leite¹; Flavio Goldsztajn2; Tito Henrique de Noronha 
Rocha3; João Antônio Matheus Guimarães4; Marcos Alves Correia5

RESUMO
Os autores apresentam estudo analítico e retrospectivo de 29 pacientes submetidos 

a tratamento cirúrgico de fratura com componente do rebordo posterior do acetábulo 
pela equipe de pelve e acetábulo do INTO, no período entre junho de 2004 até junho 
de 2007, no Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia. Todos os pacientes incluídos no 
estudo apresentaram radiografi as simples nas incidências AP de bacia e oblíquas de Judet 
evidenciando redução anatômica. Foram então analisadas tomografi as computadorizadas 
, com cortes axial, sagital e coronal, no intuito de verifi car a presença de desvios não 
diagnosticados pelas radiografi as simples no pós-operatório. Como resultado obtivemos 
44,8% dos casos apresentando desvios, dos quais, 69,2% foram consideradas reduções 
anatômicas (< 2mm) e 30,8 imperfeitas (> ou = 2 mm). Concluímos que a TC se mostrou 
superior à radiografi a simples no diagnóstico de desvios articulares nas fraturas do rebordo 
posterior do acetábulo justifi cando a necessidade de sua solicitação para avaliação pós-
operatória. 

Palavras Chave: acetábulo, desvios residuais, tomografi a computadorizada.  

ABSTRACT
The authors present a retrospective analytic study that included 29 patients who had 

been submitted to surgical procedure for the treatment of posterior wall fractures of the 
acetabulum performed by the surgeons of the Pelvis and Acetabulum Group from INTO 
between June of 2004 and June of 2007. All patients included showed anatomic reduction 
on plain x-rays (AP and Judet views). Computerized tomography (CT), with axial, sagital, 
coronal views, was performed to visualize any deformity that have not been seen on x-rays. 
The CT analysis showed that 44,8% had residual deformity (gaps, steps), which 69,2% 
had anatomic reduction (<2mm) and 30,8% had imperfect reduction (> or = 2mm). We 
concluded that CT is superior to x-rays on diagnosis of residual deformities (gap end step) of 
fractures of the posterior wall of the acetabulum, justifying its use on post operative period.

Key Words: acetabulum, step deformity, gap deformity, computerized tomography
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INTRODUÇÃO
Fraturas acetabulares acometem 

normalmente indivíduos adultos jovens 
em traumas de alta energia. Foram 
classifi cadas, primeiramente por Judet e 
Letournel, tendo por base a formação do 
acetábulo por duas colunas. Este conceito 
também foi utilizado na classifi cação AO 
de Müller, mais detalhada e que divide as 
fraturas em três tipos principais, cada um 
dividido em subgrupos de acordo com os 
padrões de fratura (1,2). 

A indicação do tratamento cirúrgico 
está condicionada a uma série de fatores 
como: padrão da fratura, disponibilidade 
de um cirurgião experiente, lesões 
associadas e a avaliação por estudo de 
imagem. No planejamento pré-operatório 
devem constar radiografi as simples nas 
incidências AP, Alar e Obturatriz além 
de tomografi a computadorizada (TC) nos 
cortes axial, sagital e coronal, com as quais 
a fratura será devidamente classifi cada e 
estudada (1-6).   

O tratamento cirúrgico, quando 
indicado, visa uma redução anatômica 
(desvio articular menor que 2mm)(7) do 
acetábulo, estando preconizada a redução 
aberta e fi xação interna com estabilidade 
absoluta(1-7). A má redução ou a subluxação 
do quadril ira causar uma sobrecarga 
anormal na cartilagem articular com 
conseqüente artrose precoce e/ou perda do 
arco de movimento(1,2). Entretanto, existem 
pacientes que mesmo obtendo uma redução 
anatômica nas radiografi as pós-operatórias 
desenvolvem estas complicações. Esta má 
evolução pode ser explicada pela agressão 
à cartilagem articular e aos tecidos moles 
adjacentes no momento do trauma ou pela 
insufi ciência das radiografi as simples em 
visualizar desvios das fraturas no pós-
operatório (3-6,8).

A TC utilizada na avaliação pré-
operatória não é realizada rotineiramente 
no pós-operatório, fi cando, este último, 
apenas a cargo das radiografi as simples. 
Quando comparada à radiografi a, a TC 
na avaliação pré-operatória promove uma 
melhor avaliação da morfologia da fratura, 
da posição dos fragmentos e se existem ou 
não fragmentos intra-articulares, porém 
a classifi cação é dada pela análise das 
radiografi as simples (3,4,,8,9,10).

O objetivo do trabalho é comparar 
as radiografi as simples em AP, 
Alar e Obturatriz com tomografi as 
computadorizadas, ambas realizadas no 
pós-operatório imediato de fraturas de 
acetábulo, avaliando a presença de diastase 
e/ou degraus articulares. Esta comparação 
visa verifi car se existem diferenças 
signifi cativas na avaliação dos desvios 
articulares entre estes dois exames.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo analítico e retrospectivo 

através da análise de tomografi a 
computadorizada realizada no pós-
operatório de 29 pacientes submetidos a 
tratamento cirúrgico de fratura da parede 
posterior do acetábulo. Os procedimentos 
cirúrgicos foram realizados pela equipe 
de pelve e acetábulo do INTO, no período 
entre junho de 2004 até março de 2006, 
no Instituto Nacional de Tráumato-
Ortopedia.

Foram incluídos no estudo pacientes 
com fraturas acetabulares classifi cadas 
pelo sistema AO em 62 A1.1, A1.2, 
A1.3 e B1.2 tratados cirurgicamente 
com redução aberta e fi xação interna 
evidenciando, radiografi camente, redução 
anatômica (desvio menores que 1mm) no 
pós-operatório.
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Todos os pacientes foram submetidos ao 
tratamento cirúrgico em mesa de cirurgia 
geral, posicionados em decúbito lateral 
com utilização da via de acesso descrita por 
Kocher-Langenbeck. No pós-operatório 
imediato foram realizadas radiografi as nas 
incidências AP e oblíquas de Judet (Alar e 
Obturatriz) para comprovação da redução.  

Foram critérios de exclusão, pacientes 
que apresentaram qualquer desvio nas 
radiografi as simples no pós-operatório 
imediato, sem considerar fatores como 
idade, sexo, raça, tipo de trauma, leões 
associadas ou tempo decorrido entre o 
trauma e o tratamento cirúrgico. 

A redução, nas radiografi as simples, 
foi considerada anatômica na presença 
de desvios menores que 1mm em estudo 
observacional das três incidências 
solicitadas no pós-operatório (fi gura 1, 
2 e 3). Não houve uma padronização da 
mensuração dos desvios, fi cando esta, 
restrita a medida do desvio linear em 
relação a posição anatômica.

As tomografi as computadorizadas dos 
pacientes com redução anatômica nas 
radiografi as simples foram analisadas 
quanto à presença de degraus e/ou 
diastases (fi guras 4,5e 6)  nos cortes axial, 
sagital e coronal visando a identifi cação 
de possíveis discrepâncias entre estes dois 
métodos de imagem.

Para mensuração dos desvios na TC, 
foi utilizada análise observacional com 
mensuração linear dos desvios nos cortes 
axial, sagital e coronal. Para classifi cação 
dos desvios foi utilizado o método descrito 
por Moed(7) que, na TC, gradua como 
imperfeita reduções com desvio iguais ou 
maiores que 2mm.

Todos os pacientes foram operados no  
Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia 
(INTO) pelo Dr. Flávio Goldsztajn, chefe 
do centro de pelve acetábulo.

RESULTADOS
Obtivemos um total de 13 pacientes 

(44,8%) apresentando algum tipo de desvio 
na TC não diagnosticado nas radiografi as 
simples (tabela 1). Destes pacientes, nove 
(69,2%) foram consideradas reduções 
anatômicas (desvios inferiores a 2mm) 
e quatro (30,8%) imperfeitos (desvios 
superiores a 2mm).

Quanto ao tipo de fratura, classifi cadas 
pelo método AO, obtivemos 14 (48,3%) 
com fraturas 62 A1, três (10,3%) com 
fraturas 62 A2 e 12 (41,4%) com fratura 
62 B1.2  Dos  pacientes com fraturas do 
tipo 62 A1, cinco (38,4%) apresentaram 
desvios em um ou mais cortes da TC, dos 
quais quatro (80%) foram consideradas 
reduções anatômicas e apenas uma (20%) 
imperfeita. Nestas fraturas, o desvio tipo 
degrau foi observado isoladamente em 
apenas um (20%) paciente no corte axial. 
Os demais desvios são do tipo diastase, 
todos anatômicos, presente no corte 
axial de quatro (80%) pacientes. Em um 
paciente também foi observado diastase 
anatômica nos cortes sagital e coronal. 
Dos pacientes com fratura tipo 62 A2, 
um (33,3%) paciente apresentou desvio, 
o qual, foi considerado anatômico. Nos 
pacientes com fratura tipo 62 B1 dois 
foram encontrados desvios em 05 (41,7%) 
casos,  três (60%) apresentando redução 
anatômica, dois (40%) imperfeita.. O 
paciente com redução imperfeita foi o 
único a apresentar diastase, a qual, estava 
presente no corte coronal e classifi cada 
como imperfeita.

Quanto ao tipo de desvio, a diastase foi 
observada em nove (69%) casos. O degrau 
foi observado em sete (54,8%) dos casos.

Todos os desvios foram diagnosticados 
no corte axial, não havendo casos de 
desvios isolados nos cortes sagital ou 
coronal. Em cinco (38%) casos o desvio 
no corte axial foi acompanhado de desvios 
nos cortes sagital e/ou coronal.
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DISCUSSÃO 
As fraturas acetabulares são umas 

das mais difíceis lesões que o cirurgião 
ortopedista pode se deparar. A condição do 
paciente, normalmente politraumatizado, 
e a complexa anatomia da pelve e 
acetábulo difi cultam a análise da fratura e 
o planejamento do tratamento (11).    

Dentre estas fraturas, as mais 
comuns são as da parede posterior, 
correspondendo a  cerca de 18 a 33% 
de todas as fraturas do acetábulo(12). 
São avaliadas inicialmente através de 
radiografi a  simples nas incidências AP, 
Alar e Obturatriz (oblíquas de Judet) 
e por tomografi a computadorizada 
(TC). Esta última se mostra superior na 
avaliação de fraturas do teto acetabular, 
parede posterior, envolvimento sacro-
ilíaco, lâmina quadrilátera e identifi cação 
de fragmentos intra-articulares (13).

O tratamento cirúrgico, quando 
indicado, visa uma redução anatômica 
e fi xação interna com estabilidade 
absoluta. As fraturas da parede posterior, 
normalmente são tratadas através do 
acesso de Kocher-Langenbeck, porém 
se o cirurgião se deparar com alguma 
incomum difi culdade de redução o 
acesso pode ser estendido para o ílio-
femoral(1,6,9).

Muitos autores têm relatado a 
relação entre uma redução anatômica e 
os resultados funcionais dos pacientes 
(6,7,11,17). A avaliação da redução, no pós-
operatório, é realizada através da análise 
de radiografi a simples e/ou TC. Mais 
recentemente, estudos vêm demonstrando 
a efi cácia da TC na detecção de desvios 
residuais (2).

Métodos para mensurar os desvios 
articulares em fraturas do acetábulo nas 
radiografi as simples ainda não foram 
padronizados. Geralmente os desvios 

são medidos pela distância linear 
dos fragmentos em relação à posição 
anatômica (2). Cole et al (18) propuseram 
uma técnica para mensuração de desvios 
em TC para fraturas do radio distal que 
poderia ser utilizada nas fraturas do 
acetábulo, porem inferior ao método 
proposto por Borrelli(2).  

Matta(6), em estudo com 259 pacientes, 
concluiu que a qualidade da redução 
é o fator mais importante relacionado 
com a incidência de artrose pós-
traumática e resultados insatisfatórios 
no acompanhamento clínico. No mesmo 
estudo, observou 32% de resultados 
ruins nas fraturas da parede posterior a 
despeito da aparente redução anatômica 
nas radiografi as simples. Letournel e 
Judet (10), em sua série com mais de 300 
pacientes com fraturas do acetábulo, 
notaram desenvolvimento de artrose em 
43 pacientes com reduções consideradas 
anatômicas. Destes, 34 possuíam fratura 
da parede posterior.

Moed et al (7), reconhecendo a 
discrepância entre a aparente congruência 
articular e os resultados clínicos, 
propuseram a realização de TC como 
rotina na avaliação pós-operatória 
dos pacientes com fratura da parede 
posterior do acetábulo, classifi cando a 
redução em três grupos nas radiografi as 
simples: anatômica (0 a 1mm de desvio), 
imperfeita (2 a 3mm de desvio) e pobre 
(>3mm de desvio). Nas Tomografi as 
computadorizadas consideraram 
imperfeita qualquer redução com desvio 
igual ou maior que 2mm. Em uma série 
de 94 pacientes com fraturas isoladas 
da parede posterior, observaram nas 
radiografi as simples 98% de reduções 
anatômicas e 2% de reduções imperfeitas. 
Em contraste com estes resultados a TC 
demonstrou 10% dos pacientes com 
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degraus > 2mm e 74% com diastase > 
2mm. Apesar da incongruência articular, 
demonstrada na TC, o acompanhamento 
clinico apresentou 88% de bons e 
excelentes resultados em 3,5anos.  

Borrelli et al (2), realizaram estudo 
com 15 pacientes apresentando fratura da 
parede posterior  tratados cirurgicamente. 
Foram comparadas radiografi as e TC 
realizadas no pós-operatório. Observaram 
que apenas um paciente apresentava 
degrau articular contra oito na TC e seis  
pacientes apresentavam diastase nas 
radiografi as contra sete na TC. Além disso 
relacionaram  o aumento do tamanho 
do degrau com aumento da diastase. Os 
autores concluíram que a TC é superior 
à radiografi a simples na avaliação de 
desvios residuais após o tratamento 
cirúrgico destas fraturas.

O motivo pelo qual a TC se mostra 
superior à radiografi a simples na 
detecção de degraus e diastases pode 
ser explicado por alguns fatores como: 
técnicas radiográfi cas não padronizadas, 
sobreposição do material de síntese 
e partes ósseas, sombras causadas 
pelos tecidos moles e pela complexa e 
tridimensional estrutura do acetábulo 
e pelve. Todos estes fatores não afetam 
a qualidade da TC, a não ser a presença 
implantes metálicos (2).

A qualidade da redução de uma 
fratura articular não é o único fator a ser 
considerado para determinação de um 
resultado satisfatório no acompanhamento 
clinico ou para determinação do risco 
de desenvolvimento de artrose pós-
traumática. Douglas et al (4), em seu 
estudo sobre fraturas articulares, propõem 
que outros fatores com o grau de lesão 
inicial da cartilagem articular e o grau 
de cominuição articular podem afetar os 
resultados.

CONCLUSÃO
O estudo evidencia a superioridade da 

TC na avaliação de desvios articulares nas 
fraturas do rebordo posterior do acetábulo 
estando, então, recomendada na avaliação 
pós-operatória destes pacientes. Mostra 
também a maior incidência de diastase no 
corte axial e de degraus no corte coronal 
com desvios normalmente inferiores a 
2mm, bem como a presença da maioria dos 
desvios no corte axial. Ficam em aberto 
estudos posteriores correlacionando a 
presença destes desvios com os resultados 
no acompanhamento clínico.
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Avaliação dos resultados do tratamento cirúrgico 
da pseudoartrose da clavícula

Evaluation of the results of the surgical treatment of clavicular nonunion

Gláucio Sales de Lima Siqueira1; Geraldo Motta 2; Marcus Vinícius Galvão3; Bruno Lobo Brandão³; 
Martim Teixeira Monteiro³; Márcio Cohen³

RESUMO
Foram avaliados os resultados clínicos de cinco pacientes portadores de pseudoartrose 

de clavícula tratados cirurgicamente no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, 
no período de junho de 2006 a março de 2007. A técnica utilizada em todos os casos foi a 
de redução aberta, cruentização do foco de pseudoartrose e fi xação com placa superior e 
parafusos associado a enxerto ósseo homólogo retirado da crista ilíaca. Os pacientes foram 
reavaliados após um seguimento mínimo de seis meses e interrogados quanto à melhora 
do quadro álgico e funcional, e examinados para determinação do arco de movimento e 
força muscular. O índice de consolidação, determinado através de exame radiográfi co, 
foi de 100% aos seis meses de seguimento. Quatro apresentaram resultados bons e um 
regular, segundo o critério da UCLA. Foi possível concluir que o tratamento cirúrgico 
atenua o quadro álgico e melhora a função do membro superior em pacientes portadores 
de pseudoartrose pós-traumática sintomática do terço médio da clavícula.

Palavras-chave – Clavícula; Procedimentos ortopédicos, Pseudoartrose.

ABSTRACT
We evaluated the clinical results of fi ve patients with non union of clavicle treated 

surgically at the National Institute of Traumatology and Orthopedics (INTO) between 
June  2006 and March 2007. The surgical technique used in all cases was open reduction, 
decortication of the non-union site and plate fi xation associated with homologous bone 
grafting from the iliac crest. The patients were followed up for a minimum of six months. 
They were interrogated about improvement of pain and function, and examined for 
determination of shoulder range of motion and strength. The rate of union, determined 
roentgenographically, was 100% at six months follow-up. Four were graded as good and 
one regular according to the UCLA’S criteria. It was concluded that the surgical treatment 
relieves pain and improves the overall function of the upper extremity in patients with 
symptomatic posttraumatic non-union of the middle third of the clavicle.

Keywords – Clavicle; Orthopaedic procedures; non-union
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INTRODUÇÃO
A pseudoartrose é uma complicação 

relativamente incomum no tratamento da 
fratura da clavícula. Entretanto, por ser 
uma fratura freqüente, correspondendo de 
2,6 a 10% dos traumatismos esqueléticos 
do adulto, não é raro nos depararmos com 
pacientes portadores dessa doença na 
prática diária 1,2,3. 

O tratamento cirúrgico é o preconizado 
na literatura, sendo as técnicas mais 
utilizadas a redução cruenta, enxertia óssea 
e fi xação com placa ou pino intramedular. 

Esses procedimentos apresentam uma taxa 
de consolidação entre 85 e 100% 4, levando 
a uma melhoria dos sintomas álgicos e 
funcionais na grande maioria dos pacientes. 
As complicações mais freqüentes são: a 
perda da fi xação, pseudoartrose persistente 
e problemas relacionados ao implante, 
sendo freqüente a necessidade de re-
intervenção cirúrgica. 3-9

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
os resultados clínicos em cinco pacientes 
portadores de pseudoartrose de clavícula 
tratados no período de junho de 2006 a 
março de 2007 pelo Centro de Cirurgia 
do Ombro e do Cotovelo do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia. 
Todos os pacientes foram tratados através 
de fi xação com placa e parafusos associado 
ao  enxerto homólogo de crista ilíaca.

MATERIAL E MÉTODOS
Os pacientes envolvidos no estudo 

expressaram consentimento informado e 
o projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do INTO.

Foram incluídos cinco pacientes de 
ambos sexos, com idades entre 18 e 60 
anos, portadores de pseudoartrose atrófi ca, 
hipertrófi ca ou normotrófi ca do terço médio 

da clavícula, tratados cirurgicamente no 
Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia – INTO, no período de junho de 
2006 a março de 2007. 

Três pacientes eram do sexo feminino 
e dois do masculino, com idades variando 
entre 29 e 53 anos (média de 39,8 anos). 
Dois eram portadores de pseudoartrose da 
clavícula direita e os outros três da esquerda. 
Um era portador de pseudoartrose atrófi ca, 
um normotrófi ca e três hipertrófi ca. 

Foram excluídos do estudo pacientes 
portadores de pseudoartrose de clavícula 
conseqüente a fratura patológica ou 
pseudoartrose congênita, e pacientes cuja 
descrição cirúrgica ou evolução clínica 
estivessem incompletas ou imprecisas no 
prontuário. 

Cerca de seis meses após o 
procedimento cirúrgico (fi xação com 
placa e parafuso e enxertia homóloga de 
crista ilíaca) os cinco pacientes foram 
avaliados quanto a dor, função e satisfação 
em geral (considerando dor, função e 
estética). Foram também examinados para 
determinação da amplitude de movimento 
do ombro (elevação anterior ativa 
medida por goniômetro) e força muscular 
durante a elevação anterior do braço. Foi 
atribuída pontuação segundo o critério da 
Universidade da Califórnia Los Angeles 
(UCLA) para cada dado obtido (TABELA 
1). A pontuação obtida por cada paciente 
foi somada e o resultado classifi cado 
como excelente (34 a 35); bom (28 a 33); 
regular (21 a 27) ou ruim (20 ou menor). 
Através da avaliação clínica e radiográfi ca 
foi também determinado se houve ou não 
consolidação da fratura e se o paciente 
apresentava queixas quanto a proeminência 
do implante.
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Critério de avaliação da Universidade da Califórnia Los Angeles (UCLA)

DOR
01 Presente todo o tempo e intolarável. Medicação analgésica forte e freqüente
02 Presente todo o tempo, mas tolerável. Medicação analgésica forte ocasionalmente

04 Nenhuma ou pouca em repouso. Presente com atividades leves. Analgésicos comuns 
frequentes

06
Presente durante atividades pesadas ou específi cas. Analgésicos comuns 
ocasionalmente

08 Dor leve e ocasional
10 Nenhuma

FUNÇÃO
01 Membro sem função
02 Apenas atividades leves
04 Atividades leves de casa e a maioria das atividades diárias

06
Maior parte das atividades de casa, fazer compras e dirigir. Pentear o cabelo e se vestir, 
incluindo o sutiã

08 Apenas leve restrição. Possível de realizar atividades acima do nível do ombro
10 Atividades normais

ELEVAÇÃO ANTERIOR ATIVA
05 > 150°
04 120 a 150°
03 90° a 120°
02 45° a 90°
01 30° a 45°
00 < 30°

FORÇA ELEVAÇÃO
05 Normal
04 Boa (vence resistência signifi cativa)
03 Regular (vence alguma resistência)
02 Pouca (vence a gravidade)
01 Contração muscular
00 Nenhuma

SATISFAÇÃO
05 Satisfeito
00 Insatisfeito
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RESULTADOS
Todos os pacientes foram tratados 

cirurgicamente uma única vez, com 
redução aberta, cruentização do foco de 
pseudoartrose e fi xação interna com placa 
e parafusos colocados na face superior 
da clavícula, associado a enxerto ósseo 
homólogo retirado da crista ilíaca. Em 
quatro casos foram utilizadas placas de 
reconstrução e em um caso foi utilizada 
placa DCP, todas de 3,5mm. (Tabela 1)

O índice de consolidação óssea aos seis 
meses de seguimento foi de 100%. Todos 
os pacientes possuíam arco de movimento 
completo do ombro. Segundo o critério da 
Universidade da Califórnia – Los Angeles 
(UCLA), os resultados do tratamento em 
quatro pacientes foram considerados bom 
e regular em um paciente. (Gráfi co 1).

Todos pacientes apresentaram queixa 
de dor residual, leve na maioria dos casos 
(80%). A segunda queixa mais comum 
foi parestesia na cicatriz cirúrgica (40%). 
Houve um caso de queixa de proeminência 
do material de implante e um caso de dor 
residual no sítio doador de enxerto (crista 
ilíaca). Todos os pacientes estavam 
satisfeitos com o resultado estético da 
cicatriz cirúrgica.

DISCUSSÃO
Até o fi nal dos anos 80 a fratura da 

clavícula era considerada uma lesão 
benigna, cuja cura e recuperação funcional 
poderia ser esperada na quase totalidade 
dos casos tratados de forma não cruenta1,7. 

A literatura tem demonstrado que seqüelas 
após fratura da clavícula são mais comuns 
do que se antecipava, chegando a 7-15% 
de pseudoartrose e 42-46% de seqüelas 
álgicas ou funcionais 1, 2, 10. Dessa forma, 
o tratamento clínico tem sido contestado 

nos trabalhos mais recentes. Estudo 
multicêntrico, randomizado, publicado 
em 2007 pela Sociedade Canadense 
de Trauma Ortopédico, demonstrou 
incidência menor de pseudoartrose, 
consolidação viciosa e melhor resultado 
funcional no tratamento cirúrgico das 
fraturas desviadas do terço médio da 
clavícula sem contato cortical, quando 
comparado ao tratamento incruento 2.

A pseudoartrose é caracterizada pela 
falha da consolidação em seis a oito 
meses, demonstrada radiografi camente 
por uma linha radiotransparente, esclerose 
nas extremidades das bordas da fratura 
e calo hipertrófi co ou ausente.15 Apesar 
de ser uma complicação relativamente 
incomum das fraturas da clavícula, o seu 
impacto na função do membro superior 
pode ser considerável 3. 

Dentre os fatores de risco para a 
pseudoartrose, destacam-se o grau de 
desvio inicial e fraturas multifragmentares 
e os principais sintomas incluem dor, 
fraqueza e sintomatologia neurológica no 
membro superior 3, 10, 11.

Há diversas técnicas cirúrgicas descritas 
na literatura para o tratamento dos casos 
sintomáticos. Não existe consenso quanto 
ao melhor método a ser utilizado. Há 
relatos de tratamento com redução aberta 
e fechada, uso de enxerto homólogo livre 
ou vascularizado, fi xação com parafuso 
esponjoso intramedular, placa DCP, LC-
DCP ou semitubular com parafusos e até 
fi xador externo tipo Ilizarov. 7-14

Boyer e cols (1997) demonstraram 
melhora completa da dor e limitação 
funcional em 100% de uma série de 
pacientes com pseudoartrose atrófi ca de 
clavícula tratados com redução aberta, 
enxertia e fi xação com placa 6. Kloen e cols 
(2002), obtiveram 100% de consolidação 
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óssea, recuperação funcional completa 
e recuperação integral do arco de 
movimento do ombro em 12 pacientes 
tratados cirurgicamente com redução 
aberta e fi xação interna com placa e 
parafusos para pseudoartrose de clavícula 
12. Carsten e cols (2002), demonstraram 
melhora completa da dor e dos resultados 
funcionais em todos os seis pacientes 
tratados com parafuso intramedular e 
enxertia.

Os resultados do presente estudo 
confi rmaram que a técnica cirúrgica 
utilizada acarretou em alto índice de 
consolidação, melhora signifi cativa 
do quadro álgico e funcional dos 
pacientes, resultando em boa amplitude 
de movimentos e força muscular, com 
grande satisfação com o resultado 
estético. Dentre as seqüelas mais comuns 
observadas encontram-se dor residual e 
parestesia na cicatriz cirúrgica.
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PACIENTES

Paciente Sexo Idade Lado Pseudoartrose Tipo de implante UCLA

1 F 40 E hipertrófi ca Placa de reconstrução 23

2 F 53 D hipertrófi ca Placa de reconstrução 30

3 M 48 E normotrófi ca Placa DCP 31

4 F 29 D atrofi ca Placa de reconstrução 31

5 M 29 E hipertrófi ca Placa de reconstrução 33

Tabela 1 – Características dos pacientes, do tipo de pseudoartrose, do tratamento e índices de avaliação clínica

Gráfi co 1 – Índices de avaliação clínica (UCLA) nos cinco pacientes
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Artropatia de Charcot no ombro: estudo 
retrospectivo

Charcot’s arthropathy in shoulder : retrospective study

João Gustavo Zuppi1, Nilton César Lessa Pereira2, Martim Teixeira Monteiro² ,  Geraldo Motta Filho3

RESUMO

Artropatia Neuropática ou Doença de Charcot é uma doença degenerativa 
progressiva que afeta as articulações. Resulta de um distúrbio na inervação das juntas. 
O acometimento do ombro é uma eventualidade rara e quando suspeitada, merece um 
cuidadoso exame clínico para identifi car a etiologia.

Revisamos retrospectivamente os prontuários de 13 pacientes (15 ombros) com 
Doença de Charcot. Siringomielia foi identifi cada em 11 casos.

Palavras-chave: Artropatia de Charcot; artropatia neurotrófi ca

ABSTRACT

Neuropathic arthropathy or Charcot’s joint is a chronic, progressive degenerative 
disorder affecting one or more peripheral or vertebral articulations wich develops as 
result of a disturbance in the normal sensory (pain or proprioceptive) inervation of 
joints. Charcot’s disease in the shoulder joint is rare and when suspected, careful 
clinical evaluation should be performed to identify an underlying neurologic disorder, 
mainly syringomyelia.

We reviewed retrospectively the records of 13 patients, 15 shoulders, with 
neuropathic arthropathy.  The etiology of the neuropathic condition was syringomyelia 
in 11 cases. Radiographs revealed destruction of the shoulder joint and marked 
resorption of the humeral head in all patients. 

Key words: Charcot’s arthropathy; neuropathic arthropathy
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INTRODUÇÃO

A Artropatia Neurotrófi ca ou Artropatia 
de Charcot é defi nida como artrite 
degenerativa, crônica e progressiva, que 
afeta uma ou mais articulações do 
esqueleto axial ou periférico e que se 
desenvolve em conseqüência de distúrbio 
proprioceptivo articular(1,2,3). Afeta o 
ombro em 5% dos casos(2).

A primeira descrição desta artropatia 
foi atribuída a Musgrave que, em 1703, 
descreveu o quadro de artrite em um 
paciente com paralisia fl ácida.  Mitchell, 
em 1831, relatou alterações articulares 
infl amatórias em um paciente com 
paraplegia secundária a tuberculose.  
Contudo, o relato mais detalhado deve-se 
à Jean Marie Charcot(4); que em 1868 
estudou pacientes portadores de sífi lis 
terciária (tabes dorsalis) que apresentaram 
desmielinização do corno posterior da 
medula e perda da proteção neurotrófi ca 
articular resultando em seu colapso.

Etiologicamente a Artropatia de 
Charcot resulta da perda parcial ou total 
da propriocepção, que pode ser 
desencadeada por diversos fatores: 
alterações congênitas pelo uso de 
talidomida(5); alterações cerebrais 
(malformação de Arnold-Chiari)(6); 
insensibilidade congêntica à dor(4,7); 
alterações medulares (tabes dorsalis, 
siringomielia, hidromielia(6,8), paraplegia, 
mielomeningocele, esclerose múltipla, 
compressão por tumores ou seqüelas de 
traumatismos); alterações nervosas 
periféricas (distúrbios metabólicos, 
diabetes melitus, amiloidose(4), anemia 
perniciosa(10) e alcoolismo); neuropatias 
motoras e sensitivas hereditárias (Charcot-
Marie-Tooth); doenças infecciosas 

(hanseníase); uso de medicamentos, como 
corticóides. 

É mais prevalente nos homens, na 
faixa etária de 40 a 60 anos, acomentendo 
o membro dominante na maioria dos 
casos(13).  Sua fi siopatologia permanece 
controversa, mas duas teorias são aceitas.  
A teoria neurotraumática(8) postula que a 
destruição articular resulta de 
traumatismos crônicos sobre uma 
articulação desprovida de sensibilidade 
dolorosa.  A neurovascular, que as 
alterações neurológicas criam uma região 
de hipervascularização na região do osso 
subcondral caracterizada pelo aumento 
da atividade reabsortiva dos osteoclastos 
e conseqüente osteoporose.  

Radiografi camente duas formas de 
ocorrência são descritas(3); a forma 
atrófi ca, caracterizada por maciça 
reabsorção e destruição articular e a forma 
hipertrófi ca, marcada por neoformações 
ósseas periarticulares, osteofi tose e 
fraturas subcondrais.  

A apresentação clínica da doença é 
marcada por impotência funcional e dor 
articular, que pode variar de intensidade; 
sendo, na maioria dos casos, 
desproporcional aos achados radiográfi cos. 
Freqüentemente três fases distintas de 
evolução são observadas(3): a primeira, ou 
fase de destruição, caracteriza-se por 
hiperemia, edema articular, intensa 
atividade osteoclástica e instabilidade 
articular; a segunda, ou fase de reparo, 
por formação de fi brose reacional, 
esclerose óssea remanecente e miosite 
ossifi cante; e a terceira, ou fase de latência, 
por perda da vascularização local e 
estabilização articular.
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MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado retros-
pectivamente, incluindo 13 pacientes no 
período de outubro de 2005 a março de 
2006, através da Área de Cirurgia do 
Ombro e Cotovelo do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia (INTO/
RJ). 

A população estudada foi composta 
por 13 pacientes, sendo oito homens e 
cinco mulheres.  No total foram 
estudados 15 ombros, pois em dois casos 
a ocorrência do Charcot foi bilateral.  O 
ombro direito foi o mais afetado, na 
proporção de 2:1.

Ambulatorialmente verifi cou-se a 
apresentação e evolução da doença nos 
pacientes diagnosticados através do 
exame clínico e das imagens radiográfi cas 
e de ressonância magnética (RM); bem 
como da pesquisa dos diagnósticos 
diferenciais por estudos anatomo-
patológicos e microbianos.

Testou-se clinicamente a amplitude 
articular ativa através dos graus de 
fl exão anterior, abdução, rotação interna 
e externa do ombro. Somando-se a isto, 
adotou-se o escore de avaliação da 
Universidade da Califórina - Los 
Angeles (Índice de Avaliação Clínica - 
UCLA) para quantifi car a repercussão 
funcional do Charcot no cotidiano dos 
pacientes.   Radiografi as seriadas deram 
complemento ao estudo e foram usadas 
como parâmetro para avaliar o grau e a 
rapidez de evolução da artropatia.

RESULTADOS

O seguimento médio foi de 35 meses, 
variando de cinco a 60.  A idade média 
foi de 56 anos, variando de 40 a 72.

A siringomielia foi confi rmada, 
através de RM, em 11 dos casos e 
permaneceu como o fator etiológico 
mais prevalente.  As fi guras 09 e 10 
demonstram imagens de RM 
evidenciando coleção de líquido no 
canal medular.  Houve um caso de 
siringomielia pós-traumática (paciente 
05), decorrente de acidente por arma 
branca, resultando em lesão da medula 
ao nível torácico.

Clinicamente, observou-se dor 
articular em todos os casos, nem sempre 
correspondendo à magnitude da 
destruição observada nas radiografi as.  
Em todos os casos foi notado défi cit da 
habilidade funcional e da amplitude de 
movimento ativo do ombro lesado. As 
fi guras 01 e 02 mostram imagens do 
exame físico comparativo entre o ombro 
de Charcot (D) e o ombro saudável (E).  
A avaliação pelo escore da UCLA 
revelou 10 pontos em média, variando 
de oito a 12.  Estes dados podem ser 
melhor verifi cados na “tabela 1”.

As radiografi as seriadas mostraram 
rápida evolução da doença. As fi guras 
03 e 04 revelam imagens radiográfi cas 
do mesmo ombro, sendo a primeira 
realizada durante a investigação 
diagnóstica e a segunda, após 48 meses 
de evolução. Seus achados mais 
revelantes foram a reabsorção da cabeça 
umeral e da superfície articular da 
glenóide, promovendo instabilidade e 
falência articular do ombro.  A 
tomografi a computadorizada também 
auxiliou na verifi cação da destruição 
promovida pelo Charcot, como revelam 
as fi guras 05 - 10.
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Tabela 1 - Artropatia de Charcot (casuística)

Paciente Idade Sexo Lado Etiologia Seg. FA RE RI AB UCLA

01. OB 72 F D siringo.c. 48 m 15 00 glúteo 00 12

E siringo.c. 48 m 10 00 glúteo 00 12

02. MMB 69 F D siringo.c 60 m 15 00 glúteo 00 12

E siringo.c. 60 m 15 00 glúteo 00 12

03. HCP 51 M D siringo.c. 60 m 45 -10 glúteo 30 11

04. VAM 48 M D siringo.c.t. 60 m 90 00 T8 90 09

05. SRNS 40 M D siringo.t. 50 m 45 -5 L4 40 11

06. EMS 58 F D siringo.c.t. 40 m 15 -30 T12 30 08

07. JSA 65 M E siringo.c. 36 m 20 00 glúteo 10 10

08. JCC 57 M D idiopática 36 m 110 90 glúteo 90 10

09. NHA 56 F D siringo.c. 24 m 100 20 L2 70 10

10. EVC 50 M E siringo.c.t. 24 m 00 -10 L3 20 09

11. APN 60 M D siringo.c. 18 m 30 10 L2 40 11

12. BAS 52 M E idiopática 12 m 20 15 L3 30 10

13. MFC 58 F D siringo.c.t. 05 m 30 90 T12 45 09

Fonte: HTO-INTO, 2006
FA: fl exão anterior / RE: rotação externa / RI: rotação interna / AB: abdução / siringo.c.: siringomielia cervical / siringo.t.: 
siringomielia torácica

DISCUSSÃO
Embora pouco frequente na 

população, a artropatia de Charcot 
merece atenção do ortopedista por trazer 
graves conseqüências ao paciente. É 
mais prevalente nas arti-culações de 
carga - como quadril, joelho e pé - do 
que nos membros superiores; quando 
isso ocorre, o ombro é o local mais 
afetado(1).

A suspeita de seu diagnóstico deve 
ser levantada frente a uma articulação 

gradativamente impotente, por vezes 
dolorosa, e que não foi exposta a nenhum 
grande traumatismo.  Alguns 
diagnósticos diferenciais, como artrite 
séptica e tumores ósseos(15), são de 
grande importância e devem ser 
pesquisados.  A pioartrite deve ser 
avaliada através de estudo 
microbiológico.  Em um dos casos deste 
levantamento houve, inicialmente, 
suspeita de artrite fúngica, devido aos 
dados epidemiológicos e à presença de 



dermatofi tose disseminada pela 
superfície corporal.  Posteriormente, o 
diagnóstico de artropatia de Charcot foi 
elucidado através da negatividade da 
cultura do material intralesional e da 
RM, que evidenciou siringomielia 
cervical baixa.  Este estudo revelou 
também um diagnóstico suspeito de 
osteossarcoma, descartado por biópsia e 
posteriormente defi nido como 
neuroartropatia através de RM, que 
revelou siringomielia cervical e 
torácica.

 Na série de pacientes avaliada, a 
siringomielia foi predominante sobre os 
demais fatores etiológicos, como 
também relataram Hatzis et al(15) em seu 
estudo de sete ombros.  As duas outras 
causas descritas como mais prevalentes, 
o diabetes melitus e a hanseníase, não 
tiveram destaque neste estudo.

A idade média dos doentes refl etiu a 
faixa etária descrita na literatura, 
comprovando a maior prevalência da 
artropatia na quarta e quinta décadas(13).  
O lado dominante, como mostra a 
literatura, também foi o mais acometido 
nesta população.

A manifestação dolorosa verifi cada 
neste estudo nem sempre foi compatível 
com a destruição articular verifi cada 
radiolografi camente.  Kuur (1987)(2) 
descreve que os relatos frustos de dor 
podem decorrer da indiferença dos 
pacientes devido aos transtornos de 
personalidade, retardo mental, psicose e 
disfunção do receptor de endorfi nas.

A destruição articular determinada 
pelo Charcot pôde ser bem evidenciada 
através de imagens de radiografi as e 
tomografi a computadorizada, que 
mostraram grande reabsorção da 
superfície articular da glenóide e da 

cabeça do úmero.  Tais achados também 
foram descritos por Lorenzo et al(16) e 
ajudam a comprovar a maior prevalência 
da forma atrófi ca da doença, em despeito 
da forma hipertrófi ca.

A abordagem terapêutica do ombro 
de Charcot fundamenta-se em alguns 
princípios básicos: identifi cação da 
etiologia; proteção articular; prevenção 
de fraturas e esclarecimento ao doente(3). 
A proteção articular do ombro durante a 
fase de destruição, evitando os 
microtraumatismos de repetição, 
contribui para a diminuição da atividade 
infl amatória, preservando parte da 
arquitetura óssea, como defendem 
Alpert et al(3).

O uso de órteses, por sua vez, 
contribui para a estabilização articular, 
permitindo, desse modo, funcionalidade 
do membro.  Neste caso, deve-se atentar 
para as complicações decorrentes da 
perda da sensibilidade periférica, como 
lesões de pele por atrito e infecções 
fúngicas tardiamente diagnosticadas.

O tratamento cirúrgico não tem por 
objetivo recobrar a função articular, 
apenas previnir sua deteriorização(16).  
Deve ser realizado após a fase de 
destruição, pois tende a fracassar devido 
à manutenção da perda de massa óssea.  
Mau e Nebinger(18) estudaram a efi cácia 
da sinovectomia e concluíram não ser 
esta uma boa indicação terapêutica.

Uma vez instalada a destruição 
articular, a artroplastia é contra-indicada 
devido à perda da integridade músculo-
ligamentar, que promove afrouxamento 
precoce dos componentes e futuros maus 
resultados.  A artrodese também é de 
difícil execução devido ao baixo estoque 
ósseo encontrado, apresentando assim, 
altos índices de falha.



R. Into, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 1-48, mai/ago. 200738

CONCLUSÃO
A artropatia de Charcot é uma 

manifestação incomum de doença 
neurológica, levando a destruição articular 
grave e progressiva. Afeta homens e 
mulheres, principalmente após a quarta 
década de vida.  Está intimamente 
relacionada com siringomielia cervical 
baixa e torácica alta. 

Os princípios gerais de seu tratamento 
incluem investigação diagnóstica precoce, 
esclarecimento ao paciente e proteção 
articular durante a fase de destruição, a 
fi m de evitar o colapso do ombro.  

O tratamento conservador, ainda hoje, 
é o grande aliado do ortopedista no manejo 
desta entidade clínica.  Diversas técnicas 
cirúrgicas já foram testadas e provaram 
estar sujeitas a alta porcentagem de falha, 
devido ao insufi ciente estoque ósseo da 
articulação acometida.
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Células-tronco mesenquimais: fontes e perspectiva 
de aplicação em ortopedia

Alex Balduino1, Maria Eugênia L. Duarte2, Verônica Vianna3, Carolina Lazzarotto-Silva4, Ricardo Rezende5

RESUMO

Muito se discute sobre células-tronco mesenquimais (MSC) nos últimos anos. Estas 
células podem ser isoladas da medula óssea, do tecido adiposo e do sangue de cordão 
umbilical, apresentando-se como células aderentes com capacidade de proliferação 
e diferenciação nas diferentes linhagens músculo-esqueléticas, in vitro e in vivo. A 
existência de uma célula que pode ser isolada, expandida in vitro e utilizada em terapia 
celular serve de base para a elaboração de modelos pré-clínicos que fundamentarão o 
estabelecimento de novas estratégias terapêuticas no campo da ortopedia. Dados recentes 
apontam para o inesperado potencial de diferenciação das MSC em outros tecidos, além 
dos músculo-esqueléticos, mas isto deverá ser minuciosamente estudado.

Palavras chave: medula óssea, células estromais, célula-tronco, célula 
mesenquimal

ABSTRACT

Mesenchymal stem cells have become wide popular in the last few years. They can 
be isolated from the bone marrow, adipose tissue, and umbilical cord blood, as they 
present themselves as adherent cells with the ability to proliferate and differentiate into 
muscle -skeletal lineages in vitro and in vivo. The existence of cell population that can 
be isolated, expanded in vitro and used for cell therapy, has led to the formulation of 
preclinical models that will help on the establishment of new therapeutic strategies on 
the orthopedic fi eld. Recent data point to the unexpected differentiation potential of 
MSC into lineages other than muscle-skeletal, but this must be thoroughly studied.

Key words: mesenchymal stem cells, bone marrow, cell therapy
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INTRODUÇÃO
A medula óssea pós-natal humana 

é conhecida por abrigar o sistema 
hematopoético, responsável por originar 
diferentes tipos celulares normalmente 
encontrados no sangue periférico(1). Este 
sistema tem como principal elemento 
a célula-tronco hematopoética, que 
encontra no microambiente medular 
a combinação adequada dos fatores 
que controlam sua manutenção (auto-
renovação), expansão e especialização(2,3). 
Além do sistema sangüíneo, a medula 
óssea é colonizada por células estromais, 
derivadas de um precursor comum 
denominado célula-tronco mesenquimal 
(MSC)(4). Esta célula não apenas coabita 
e interage com o sistema hematopoético, 
mas é capaz de se diferenciar em células 
reticulares mielossuportivas, osteoblastos, 
condrócitos, adipócitos e mioblastos(5,6).

Alexander Friedenstein e 
colaboradores(7-9) desenvolveram os 
primeiros trabalhos de caracterização in 
vitro e in vivo das células mesenquimais 
derivadas da medula óssea. Ao colocar 
um número reduzido de células totais da 
medula óssea em placas de cultura, os 
autores observaram que os progenitores 
mesenquimais rapidamente aderiam 
ao plástico, enquanto que as células 
hematopoéticas permaneciam em 
suspensão. Após algumas trocas do meio 
de cultura, as células sanguíneas eram 
totalmente removidas enquanto que 
cada progenitor mesenquimal formava 
uma colônia de células fi broblastóides 
(fi gura 1A), sendo identifi cado, portanto, 
como uma unidade formadora de 
colônia (CFU-F; Colony-Forming Unit-
Fibroblast).

Além da pluripotencialidade e da 
capacidade de auto-renovação(10,11), os 

progenitores mesenquimais apresentam 
ampla capacidade de proliferação in vitro. 
Na presença de fatores de crescimento 
específi cos, tais como fator de crescimento 
derivado de plaqueta (PDGF), fator de 
crescimento de fi broblasto (FGF) e fator 
de crescimento semelhante à insulina 
(IGF)(12,13), um número reduzido de células 
mesenquimais presentes, por exemplo, 
em apenas 1 mL de aspirado de medula 
óssea, é sufi ciente para originar bilhões de 
células in vitro. Estas células expandidas 
mantêm a pluripotencialidade, garantindo 
a formação de osso in vivo após 20-30 
duplicações(14).

A possibilidade de isolamento e 
expansão in vitro de uma população de 
células derivadas do próprio paciente ou 
de indivíduos compatíveis, capazes de 
originar diferentes tipos celulares dos 
tecidos músculo-esqueléticos, abrem, 
defi nitivamente, novas linhas de pesquisa 
que servirão de base para o estabelecimento 
de estratégias terapêuticas e curas para 
diversas doenças no futuro. No presente 
artigo, discutiremos um pouco mais 
sobre as diferentes fontes de células 
mesenquimais, e o presente e o futuro 
da aplicação destas células no campo da 
ortopedia.

FONTES
Medula Óssea
Após o trabalho original de Alexander 

Friedenstein e seus colaboradores(15), 
outros pesquisadores desenvolveram 
estudos para o estabelecimento e 
aprimoramento do protocolo de 
isolamento e caracterização das células-
tronco mesenquimais derivadas da medula 
óssea(16). Após um consenso entre os 
pesquisadores, apesar da heterogeneidade 
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apresentada in vitro, para ser defi nida 
como tronco mesenquimal, a célula deve 
aderir ao plástico in vitro, deve ser capaz 
de originar osteoblastos, condrócitos e 
adipócitos in vitro, e deve expressar em sua 
superfície CD29, CD44, CD73, CD105, 
CD133, CD146, CD166 e Stro1(16). Kon 
e colaboradores(17) demonstraram que a 
combinação de células mesenquimais 
autólogas previamente expandidas in 
vitro a estruturas tridimensionais de 
hidroxiapatita, promoveu a aceleração da 
regeneração óssea em modelo de defeito 
crítico tibial em ovelhas adultas. Dados 
semelhantes foram obtidos pelo nosso 
grupo (MARCO BERNARDO CURY, 
2008, dados não publicados). Entretanto, 
neste caso o carreador utilizado foi osso 
homólogo, obtido e processado por um 
método semelhante ao aplicado em banco 
de ossos.

Embora a medula óssea seja 
considerada a principal fonte de células-
tronco mesenquimais para aplicação em 
ortopedia, células com este mesmo perfi l 
foram identifi cadas em diversos outros 
tecidos.

Tecido Adiposo
Um dos tecidos mais estudados como 

fonte de células-tronco mesenquimais 
é o tecido adiposo. Isoladas a partir 
do material obtido de um processo de 
lipoaspiração clássico, as células-tronco 
mesenquimais do tecido adiposo (ADSC), 
assim como as MSC, apresentam potencial 
para diferenciação em osteoblastos, 
condrócitos e adipócitos in vitro(18). Em 
ensaios pré-clínicos in vivo, estas células, 
conjugadas a suportes tridimensionais, 
foram capazes de se diferenciar em 
osteoblastos, promovendo a regeneração 
do tecido ósseo(19). Também em ensaios 

pré-clínicos, as ADSC foram capazes 
originar condrócitos maduros e de 
participar do processo de regeneração da 
cartilagem articular em coelhos(20).

Embora o tecido adiposo apresente 
como vantagem o número de células 
obtidas por mililitro e seu fácil acesso, as 
ADSC apresentam um viés adipogênico 
quando induzidas à diferenciação in 
vitro, em comparação às MSC(21). Embora 
controverso(18), este dado sugere que o 
atual protocolo de isolamento de células 
mesenquimais do tecido adiposo deve ser 
aprimorado para que sua aplicação clínica 
em ortopedia seja realizada com efi cácia 
e segurança.

Sangue de Cordão Umbilical
Rico em células-tronco hematopoéticas 

e fonte alternativa para uso em transplante 
de medula óssea para o tratamento de 
doenças hematológicas, o sangue de 
cordão umbilical também é apontado 
como uma fonte importante de células-
tronco mesenquimais(22). Podendo 
ser obtidas tanto de sangue fresco 
quanto congelado(23), as células-tronco 
mesenquimais isoladas do sangue de 
cordão umbilical, quando comparadas 
com aquelas obtidas da medula óssea 
e do tecido adiposo, apresentam o 
mesmo potencial de diferenciação em 
osteoblastos, condrócitos e adipócitos in 
vitro(24). Mesmo sendo a fonte de mais fácil 
acesso, quando comparado à medula óssea 
e ao tecido adiposo, o sangue de cordão 
umbilical apresenta como desvantagem 
um número muito reduzido de células-
tronco mesenquimais(24). Entretanto, 
as células-tronco mesenquimais do 
SCU apresentam maior capacidade 
proliferativa e redução do envelhecimento 
in vitro, quando comparadas às outras 
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duas fontes(24,25). Trabalhos mais recentes 
demonstram que um número maior de 
células mesenquimais com potencial 
tronco podem ser isoladas da parede 
do vaso do cordão umbilical do que do 
sangue propriamente dito(27).

Sangue Periférico
Durante o desenvolvimento 

embrionário, o sistema hematopoético se 
estabelece em diferentes nichos específi cos 
antes de colonizar a medula óssea e adotá-
la como principal microambiente por 
toda a vida do indivíduo(3). Para mudar 
de microambiente, as células-tronco 
hematopoéticas utilizam a circulação 
periférica, saindo da região aorta-gonada-
mesonefro, para o fígado fetal e, por fi m, 
para a medula óssea. Como a colonização 
da medula óssea é estabelecida próximo 
ao nascimento, o sangue do bebê, e 
consequentemente o que circula pelo 
cordão umbilical, é rico em células-tronco 
hematopoéticas(28). Na fase adulta, estas 
células continuam circulando, porém 
como uma fração mínima representada 
no sangue periférico. O número de células 
no sangue periférico pode ser aumentado 
em escala geométrica quando estas são 
mobilizadas por G-SCF, sendo este o 
procedimento aplicado em alguns bancos 
de medula óssea como fonte de células-
tronco hematopoéticas para tratamento de 
doenças hematológicas(29).

Ao contrário das células-tronco 
hematopoéticas, as células-tronco 
mesenquimais, aparentemente, não 
estão presentes na circulação sanguínea. 
Embora tenha sido demonstrado em 
camundongos(30), em humanos elas são 
raramente detectadas(31). Em pacientes 
tratados com G-SCF e ciclosporina, os 
números de células-tronco hematopoéticas 

e de progenitores endoteliais no sangue 
periférico está aumentado, enquanto que 
o número de células-tronco mesenquimais 
permanece, aparentemente, inalterado(32). 
Anjos-Afonso e colaboradores(33) 
demonstraram que, após um transplante 
clássico de medula óssea, diferentes 
tecidos além da medula óssea e dos 
tecidos músculo esqueléticos continham 
células com funções daquele tecido, 
porém de origem do doador, atribuindo 
às células-tronco mesenquimais o papel 
de “patrulhadores” do organismo. 
Entretanto, vale ressaltar que, embora o 
sangue periférico seja uma via de injeção 
de células-tronco mesenquimais para 
atingir diversos tecidos nos mais variados 
tratamentos, a circulação fi siológica das 
células-tronco mesenquimais ainda não 
foi esclarecida. Portanto, ao contrário 
da medula óssea, do tecido adiposo 
e do sangue de cordão umbilical, o 
sangue periférico não representa uma 
fonte interessante de células-tronco 
mesenquimais.

Outros Tecidos
Na medula óssea, de acordo com dados 

apresentados por Shi & Gronthos(34), 
com base na expressão do marcador 
Stro-1, as células-tronco mesenquimais 
estão localizadas ao redor das arteríolas. 
O mesmo foi observado em outros 
tecidos(35). Assim como é observado no 
tecido adiposo altamente vascularizado, 
a defi nição do nicho perivascular sugere 
uma possível distribuição das células-
tronco mesenquimais por todos, ou quase 
todos, os tecidos presentes no organismo. 
Entretanto, muitos estudos serão 
necessários para confi rmar esta hipótese.
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PERSPECTIVAS
Pluripotencialidade
Embora a cascata de diferenciação 

das células-tronco mesenquimais não 
seja muito bem esclarecida, como é a das 
células-tronco hematopoéticas, a via dos 
tecidos músulo-esqueléticos é atualmente 
considerada ortodoxa(5). Entretanto, 
os fenótipos considerados “estágios 
defi nitivos diferenciação” (osteoblastos, 
adipócitos, condrócitos e mioblastos) 
possuem ampla fl exibilidade entre si, 
o que sugere uma grande plasticidade 
do sistema(5,36). Ademais, recentemente, 
algumas vias de diferenciação consideradas 
não-canônicas foram descritas. Foi 
demonstrado que células mesenquimais 
derivadas da medula óssea são capazes 
de se diferenciar em células de músculo 
cardíaco(37), músculo esquelético(38-40), 
hepatócitos, células da glia e neurônios(41). 
Estes dados, em conjunto com os estudos 
pré-clínicos realizados recentemente, 
ampliarão o espectro de aplicabilidade 
das células-tronco mesenquimais no 
tratamento de diversos tecidos e uso na 
cura de várias doenças.

Falta hoje um consenso no protocolo 
de isolamento das células-tronco 
mesenquimais da medula óssea, do tecido 
adiposo e do sangue de cordão umbilical. 
Conforme mencionado anteriormente, 
a população obtida destes tecidos é 
heterogênea, permitindo sua aplicação 
quase que imediata para alguns tecidos, 
porém limitando a de outros. A exemplo 
disso, o protocolo atual de isolamento 
das células-tronco mesenquimais da 
medula óssea resulta em uma população 
de células primitivas misturadas a 
progenitores comprometidos com a 
linhagem osteogênica. Estas células 
podem ser utilizadas com segurança e 

efi cácia no tratamento da regeneração 
do tecido ósseo (MARCO BERNARDO 
CURY, 2008, dados não publicados), 
porém sua aplicação nos tratamentos de 
cartilagem e dos músculos estriados é 
prejudicada. Dados recentes do nosso 
grupo (VERÔNICA VIANNA, 2008, 
dados não publicados) estabelecem uma 
nova técnica que, baseada na propriedade 
adesiva das células mesenquimais, 
permite a concentração e o isolamento 
da fração mais homogênea de células 
indiferenciadas. Esta proposta ampliará 
a aplicabilidade destas células nos 
tratamentos de diversas doenças 
relacionadas não somente ao tecido 
ósseo.
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Células-tronco/progenitoras mesenquimais isoladas da medula óssea de humano adulto. (A) Unidades formadoras de 
colônias (CFU-F). As setas indicam algumas colônias fi broblastóides derivadas de apenas um progenitor. (B) Células 
mesenquimais em cultivo após 10 dias do isolamento.


