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RESUMO / ABSTRACT
A Instabilidade patelar é a patologia do joelho mais comum durante o crescimento. Após
o primeiro episódio de luxação patelar existem cerca 40% de recorrências. O tratamento
conservador é a estratégia preferida em primeiro tempo, mas em casos com predisposição
anatómica concomitante e recidiva, a reconstrução cirúrgica pode ser considerada. Nestes
casos, quando há imaturidade esquelética, a reconstrução do ligamento femoropatelar
medial (LFPM) pode ser suficiente, associado ou não a procedimentos de partes moles, com
o objetivo de estabilização permanente da patela ou, no mínimo, um ganho de tempo para
a realização de um procedimento ósseo definitivo. As luxações recorrentes da patela levam
a alterações na cartilagem, daí ser importante a realização de tratamento precoce. Apesar
de ainda ser um tema controverso, a reconstrução do LFPM tem mostrado ser eficaz no
tratamento da instabilidade patelar, tendo como vantagem a possibilidade de se poder
utilizar uma técnica cirúrgica que não danifica a cartilagem de crescimento.
Patellar Instability is the most common pathology of the knee during growth. After the first episode
of patellar dislocation there are about 40% of recurrences. Conservative treatment is the preferred
strategy for the first time, but in cases with concomitant anatomic predisposition and relapse,
surgical reconstruction may be considered. In these cases, when there is skeletal immaturity, the
reconstruction of the medial femoro-patellar ligament may be sufficient, associated or not with soft
tissue procedures, with the aim to have permanent stabilization of the patella or, at least, a gain of
time for the accomplishment of a definitive bone procedure. Recurrent dislocations of the patella lead
to changes in the cartilage, hence early treatment is important. Although it is still a controversial
subject, the reconstruction of the medial femoro-patellar ligament has been shown to be effective
in the treatment of patellar instability, with the advantage of being able to use a surgical technique
that does not damage the growth cartilage.
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Introdução
As patologias femoropatelares estão
entre as causas mais frequentes
de dor nas crianças e adolescentes,
sendo a instabilidade patelar a
patologia mais frequente do joelho
durante o crescimento.1 A incidência
global é de cerca de 50 em 100 000
crianças e adolescentes por ano,
com um pico de idade aos 15 anos.2,3
A maioria das luxações patelares
apresenta desvio lateral, existindo
cerca de 40% de recorrências após
o primeiro episódio de luxação.2
Dois terços dos indivíduos têm fises
abertas, limitando o tipo cirurgia de
estabilização patelar indicada.2,4
O tratamento para luxações agudas, tal como em adultos, é tipicamente conservador, exceto se houver
evidência de lesão osteocondral. O
tratamento cirúrgico é recomendado
em casos de recorrência.1
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Provavelmente, o estabilizador
patelar mais importante é o ligamento femoropatelar medial (LFPM),
promovendo mais de 50% da restrição medial. Tem sido mostrado que
na maioria das luxações o LFPM
sofre algum grau de lesão1, sendo
que a sua avulsão geralmente ocorre
na inserção patelar.2,5 Variações
anatómicas, como as alterações do
angulo Q, a distância tuberosidade
tibial-goteira troclear e a forma da
tróclea femoral, estão associadas ao
aumento do stress do LFPM o que vai
predispor à luxação patelar.1
Fatores predisponentes
A identificação da presença de
fatores anatómicos que predispõem
à luxação patelar é fundamental na
determinação do melhor tratamento
para estes indivíduos. A laxidão
ligamentar é um fator comumente

encontrado no género feminino e em
indivíduos com doença do colagénio.
Por outro lado, a fibrose do vasto
lateral também é considerada um
fator de risco. Acredita-se que o
aumento do angulo Q contribui para
a lateralização da patela, contudo há
pobre correlação clínica, podendo o
angulo Q estar diminuído.2
A displasia troclear (Figura 1),
considerada um fator predisponente
major de instabilidade patelofemoral9,
é definida como uma anormalidade
geométrica na forma e profundidade
da goteira troclear principalmente
na região proximal, onde a patela
encaixa na tróclea.6,7 Tem sido demostrado que o ângulo cartilaginoso
troclear está formado no nascimento,
mas a tróclea óssea ganha profundidade durante a adolescência.6,8 Este
dado apresenta uma enorme relevância na avaliação do tratamento
de doentes com instabilidade femoropatelar. O tipo de displasia troclear
pode ser classificado em radiografias
de perfil de acordo com os princípios
de Dejour: presença de crossing sign,
sulco proximal aplanado ou convexo,
step-off entre a tróclea e o córtex anterior do fémur distal e aplanamento do
côndilo femoral lateral.2,9
As radiografias são dependentes
do técnico que as realiza e frequentemente falham em demonstrar
displasia troclear proximal, isto é,
onde a tróclea articula com a patela
durante os primeiros 20-30° de flexão do joelho.7,10 Estudos de imagem
por TAC podem ajudar a ter melhor
interpretação dos componentes da
displasia troclear.6
Existe uma elevada percentagem
de patela alta (Figura 2) em doentes
com luxações recorrentes. De acordo
com Insall, em doentes com fises
fechadas a radiografia de perfil com
45° de flexão determina se a patela é
alta ou baixa, em doentes com a fise
da tíbia proximal aberta é preferível
o Índice de Caton-Deschamps (CD)
(razão entre o comprimento bordo
anterior proximal da tíbia ao ponto
mais inferior da superfície articular
da patela e o comprimento da superfície articular da patela), sendo um
Índice de CD superior a 1,45 (patela
alta) um importante fator preditivo
de instabilidade patelar.2
A distância da tuberosidade tibial-goteira troclear (TT-TG) é usada para
determinar o grau de lateralização do

tubérculo tibial em relação à região
mais profunda da goteira troclear.
A distância superior a 20mm em
tomografia computorizada (com o
joelho em extensão) é considerada
patológica e é um fator de risco para
instabilidade.6,7 O aumento da distância TT-TG raramente está presente
de modo isolado em doentes com
instabilidade patelar, aparecendo
associado a outros fatores de risco.7
A anteversão femoral (Figura 3) e
rotação tibial são outros fatores de
risco a serem avaliados no doente. A
torção femoral é calculada a partir
do ângulo formado entre a linha
que atravessa o centro da cabeça do

fémur e o centro do colo do fémur e
a linha bicondiliana femoral posterior. O valor limite de anteversão
femoral é 13°. O alinhamento rotacional tibial é calculado através do
ângulo entre a linha tangencial aos
côndilos posterior e o eixo do tornozelo. O valor da torção tibial está
compreendido 30 e 35° em média.6
Apresentação Clínica e Exame
Objetivo
O exame físico é um componente
essencial na avaliação da articulação femoropatelar. O teste da
apreensão faz parte do exame físico

e geralmente é realizado bilateralmente para análise comparativa. O
sinal da apreensão é positivo quando
o doente refere um desconforto ao
ser deslocada a patela para lateral
com o joelho em ligeira flexão.2,7 A
laxidão do retináculo medial também deve ser documentada pelo
exame físico e em radiografias de
stress.7 O aumento da mobilidade
médio-lateral é quantificado em
diferentes graus de flexão.2
A dor local à palpação do retináculo medial e das facetas medial e
lateral da patela com a manipulação
médio-lateral e crânio-caudal, com
ou sem pressão, pode indicar lesão
condral.2
Em casos de impotência do ligamento femoropatelar medial e, em
particular, quando há uma significativa displasia troclear, a patelar
pode mover-se lateralmente quando
o joelho é ativamente colocado em
extensão completa: quando ocorre
este movimento existe o sinal J positivo.7 A posição e o tilt patelar são
avaliados com os doentes sentados
com os joelhos a 90° de flexão.7
Considerações terapêuticas

Figura 1 – Classificação de Dejour da Displasia troclear.
Ref. http://www.mskrad.med.br/notas_medidas/classificacao-de-dejour-da-displasia-troclear/

Figura 2 – Patela Alta
Ref. http://www.drmarcelotostes.com/joelho/outras-lesoes-do-joelho/luxacao-da-patela

Figura 3 – A anteversão do colo femoral.
Ref. http://limatreinamento.blogspot.com/2018/05/alem-do-arredondamento-da-lombar-no.html

O objetivo da estabilização patelar é
prevenir futuras luxações e o subsequente desenvolvimento de artrose
patelofemoral.7 O tratamento correto
da luxação primária ou recorrente,
especialmente em casos de displasia
patelofemoral, ainda representa um
dilema.6 É consensual na bibliografia que em crianças com episódio
primário de luxação femoropatelar
traumática, sem corpos livres intra-articulares evidentes em ressonância magnética, o tratamento seja não
cirúrgico e focado no fortalecimento
muscular do quadricípite e melhoria
da estabilidade do core.11 Em episódios primários, o tratamento conservador tem sido historicamente
considerado o tratamento de eleição
devido a resultados comparáveis
com tratamento cirúrgico1,6,12, contudo, com a melhoria do conhecimento biomecânico e anatómico, e o
refinamento das técnicas cirúrgicas,
uma meta-análise recente reportou
taxas de re-luxação inferiores após
tratamento cirúrgico.13
Não existe evidência de superioridade entre um programa de reabilitação em relação a outro e os doentes
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habitualmente realizam um programa de reabilitação durante três
a quatro meses supervisionado por
fisiatra. O primeiro objetivo consiste
em resolver a dor e o edema, seguido
da restauração da mobilidade articular, fortalecimento muscular e,
por último, exercícios específicos do
desporto praticado com retorno a
atividade desportiva e prevenção de
futuros episódios de instabilidade. O
programa começa com exercícios isométricos do quadricípite para fortalecimento, especificamente do vasto
medial, progredindo até ao nível de
estabilização dinâmica complexa do
membro inferior. Após esta fase o
doente deve continuar a ser motivado para a realização de exercícios
dirigidos e manter atividade física,
particularmente se estiver presente
laxidão ligamentar.2
Em casos de falha no tratamento
conservador, a cirurgia deve ser
discutida, dependendo do nível de
limitação funcional. O objetivo da
cirurgia é obter um prefeito tracking
patelar pela restauração da anatomia e correção de fatores predisponentes, como a rotação do membro
ou mau-alinhamento axial. Têm sido
descritas várias técnicas cirúrgicas.
Em crianças com fises abertas com
maltracking patelar e fatores predisponentes deve ser considerada a reconstrução do ligamento femoropatelar
medial (LFPM), a libertação do retináculo lateral e a correção de desvios
rotacionais e axiais do membro, por
exemplo, através de hemiepifisiodeses
temporárias.2 Contudo, estudos cadavéricos têm mostrado que a libertação do retináculo lateral aumenta a
instabilidade patelar.14
O reposicionamento medial, distal
e anterior da tuberosidade tibial
é um procedimento desaconselhado em crianças em crescimento
(rapazes até aso 16 anos e raparigas
até aos 14 anos) devido ao risco de
bloqueio parcial do crescimento
com subsequente geno recurvatum. O
realinhamento do ligamento patelar distal (Roux-Goldthwait) é uma
opção viável em crianças.2
A reconstrução do LFPM tornou-se uma das técnicas cirúrgicas mais
importantes para instabilidade patelar crónica. Este ligamento dirige-se
do epicôndilo femoral medial ao
bordo supero-medial da rótula. Estão
descritas técnicas de reconstrução
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de LFPM com isquiotibiais, diferindo
em doentes com fises abertas e
fechadas. As várias técnicas descritas variam sobretudo no ponto de
inserção femoral, onde em doentes
com fises abertas se localiza 5mm
inferior à fise distal do fémur. Esta
posição femoral previne a migração
proximal do enxerto com o crescimento longitudinal do osso.11,15,16
Um estudo publicado por Fabricant et al confirmou a hipótese de a
reconstrução do LFPM estar associada a melhoria da altura patelar
em casos de instabilidade patelar,
indicando que a reconstrução do
LFPM pode trabalhar para restaurar sobretudo a estabilidade dinâmica, mas também a estabilidade
estática, colocando a patela mais
medial e distal na goteira troclear.
Com a reconstrução do ligamento, a
patela é impedida de deslocar-se da
tróclea supero-lateralmente e com a
orientação ligeiramente mais distal
do enxerto no ponto de inserção
do fémur a altura patelar diminui,
acabando também por medializar a
patela mesmo na ausência de outros
procedimentos de realinhamento.11
A reconstrução do LFPM permite
corrigir a patela alta na ausência
de distalização do tubérculo tibial,
o que pode evitar procedimentos
cirúrgicos desnecessários adicionais.
O que permanece incerto, é se a
patela alta pré-operatória predispôs
à lesão inicial ou se resultou da instabilidade femoropatelar traumática
e da rotura subsequente do LFPM.11
A reconstrução do LFPM em crianças
usando isquiotibiais foi consistentemente associada a diminuição
radiográfica da altura patelar, o que
pode subsequentemente restaurar
a congruência óssea, desenhado
um sulco patelar na goteira troclear
num maior arco de flexão, possibilitando a eliminação da necessidade
de procedimentos de distalização
concomitante.11 Antecedentes de
luxação recorrente da rótula durante
a infância levam a alterações de
sinal da cartilagem em ressonância magnética nuclear em adultos
jovens17, sendo verificado num
estudo uma melhoria artroscópica
do status condral um ano, em média,
após reconstrução do LFPM.7
Sendo assim, em casos de crianças e adolescente com fises abertas,
as osteotomias para correção de

deformidades ósseas justa-articulares e displasia troclear devem ser
atrasadas, sendo os procedimentos
de partes moles indicados. É mandatório reconsiderar procedimentos
definitivos em segundo tempo após
encerramento do crescimento.2
Conclusão
É fundamental a avaliação dos
fatores de risco associados a instabilidade, pois a análises dos fatores
de risco anatómicos e radiográficos
permite a escolha de um tratamento
individualizado. O tratamento conservador é a estratégia preferida em
primeiro tempo, mas em casos com
predisposição anatómica concomitante e recidiva, a reconstrução
cirúrgica pode ser considerada. Nestes casos, quando há imaturidade
esquelética, a reconstrução do ligamento femoropatelar medial pode
ser suficiente, associado ou não a
procedimentos de partes moles, com
o objetivo de estabilização permanente da patela ou, no mínimo, um
ganho de tempo para a realização de
um procedimento ósseo definitivo.
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