Dor na frente do joelho é uma das causas mais comuns de consulta
em ortopedia
A dor na frente do joelho é a segunda causa mais comum de procura pelos consultórios de ortopedia. A
principal causa para isso é a condromalácia patelar. Ao pé da letra, condromalácia significa um
amolecimento da cartilagem. Diversos outros nomes são usados para descreverem o mesmo problema,
incluindo:
Dor femoropatelar;
Hipertensão patelofemoral;
Condropatia patelar;
Síndrome patelofemoral.
O que provoca a dor na condromalácia patelar?
O amolecimento e as lesões da cartilagem articular são, de fato, mais a consequência de uma
sobrecarga mecânica sobre a patela do que o problema original que desencadeou a dor. Nas fases
iniciais, o aumento da pressão entre a patela e a tróclea (sulco em que ela está apoiada) pode causar dor
intensa até mesmo com uma cartilagem completamente normal. Com o tempo, esta sobrecarga leva ao
desenvolvimento de lesões na cartilagem articular, que pouco a pouco passam a contribuir para o
desencadeamento da dor.
Sobrecarga mecânica
Para funcionar normalmente, a patela deve se manter centralizada na tróclea. Para isso, é fundamental
manter um bom alinhamento dos membros inferiores durante a caminhada e em movimentos como

saltar, aterrizar, agachar ou subir escadas.
Quando a congruência entre a patela e a tróclea é perdida, a pressão de contato aumenta muito, gerando
uma sobrecarga e dando origem às dores.
Vale aqui ponderar que a sobrecarga está muito mais relacionada ao funcionamento inadequado da
articulação do que a um excesso de atividades. A condromalácia patelar acomete desde pessoas
completamente sedentárias até atletas profissionais. Logicamente que, devido ao nível mais intenso de
atividade entre os atletas, um desequilíbrio mais pontual pode ser o suficiente para o desenvolvimento da
condromalácia, ao passo que, nos sedentários, costuma haver uma descompensação mais generalizada.
Cartilagem da patela
A cartilagem da patela é uma das mais espessas do nosso corpo, justamente em função do excesso de
força que é despendido na articulação com os movimentos do joelho. Esta força será ainda maior com a
prática de atividades esportivas de alto impacto.
Quando a musculatura está fraca e o alinhamento da perna é perdido durante os movimentos, a força
que o corpo dispende sobre a patela será muito maior. Se isso não for corrigido, poderá dar origem às
lesões da cartilagem da patela.
Enquanto as lesões são superficiais, a estrutura óssea da patela continua protegida, de forma que elas
contribuem pouco para a dor. Ao atingir as camadas mais profundas, a proteção oferecida ao osso pela
cartilagem é gradativamente perdida e essa passa a contribuir para a dor. Persistindo a sobrecarga, as
lesões da cartilagem podem evoluir para uma artrose no joelho.
Como é o tratamento da condromalácia?
A maioria dos pacientes com condromalácia patelar são tratados sem cirurgia, buscando-se corrigir as
deficiências musculares e os erros no movimento que levam à sobrecarga no joelho. Não existe nenhum
programa que seja eficaz para todos os pacientes, devendo este ser montado de forma individualizada de
acordo com o que se acredita que esteja contribuindo para o aumento na pressão de contato entre a
patela e a tróclea.
Alguns pacientes podem exigir um trabalho mais voltado para o fortalecimento do quadríceps. Outros
podem ter excelente força no quadríceps, mas estruturas laterais excessivamente rígidas, com pouca
flexibilidade no joelho. Outros podem ter uma deficiência mais significativa na musculatura estabilizadora
do quadril, de forma que não conseguem manter um bom alinhamento do membro. Isso tudo pode ser
avaliado em um programa bem estruturado de fisioterapia.
Dr. João Hollanda
O dr. João Hollanda é médico ortopedista especialista em joelho e médico da Seleção Brasileira de
Futebol Feminino.
Fonte: Agora Vale.
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Condromalácia
A condromalácia representa um amolecimento da cartilagem que reveste a patela (rótula) e que ocorre
em decorrência do aumento da pressão de contato entre a patela e a tróclea, que é um sulco sobre o
qual ela fica apoiada. Pode também ser reconhecida por outros nomes, como dor femoropatelar,
hipertensão patelofemoral; Condropatia patelar ou síndrome patelofemoral.
A condromalácia da patela é a causa de dor mais comum na frente do joelho, mas erroneamente muitos
atribuem qualquer dor na parte da frente do joelho à condromalácia. Tendinite patelar, tendinite do
quadríceps e inflamação na gordura de Hoffa são outros problemas que também podem causar dor na
parte da frente do joelho, mas que devem ser tratadas de forma completamente diferente.
Entre os fatores que contribuem para a sobrecarga na patela, devemos considerar, principalmente:
Mau alinhamento patelar (subluxação da patela)
Fraqueza de músculos específicos dos membros inferiores, especialmente o quadriceps, os
abdutores do quadril (glúteo médio) e os rotadores externos do quadril;
Restrição da flexibilidade do quadriceps
Pronação excessiva do pé.
A sobrecarga, desta forma, está muito mais relacionada a uma mecânica ruim de movimento do que a
um excesso de atividades em sí. Muitos pacientes apresentam uma rotina bastante sedentária, mas
mesmo nestes casos a pressão e a força à qual a cartilagem da patela está sendo submetida pode ser
maior do que no caso de atletas que realizam esforços muito mais intensos.

A condromalacia acomete desde pessoas completamente sedentárias até atletas profissionais.
Logicamente que, devido ao nível mais intenso de atividade entre os atletas, um desequilíbrio mais
pontual pode ser o suficiente para o desenvolvimento da doença, ao passo que nos sedentários costuma
haver uma descompensação mais generalizada.
Cartilagem da patela
A cartilagem da patela é uma das mais espessas do organismo, justamente para suportar das altas
cargas que passam pela articulação. Ainda que, na maior parte das vezes, as lesões na cartilagem não
sejam o fator original que desencadeou a condromalácia, elas podem ocorrer como consequência da
sobrecarga, passando então a contribuir para o quadro de dor.
Estas lesões são classificadas em quatro graus:
Grau I: Edema e amolecimento da cartilagem;
Grau II: Lesão superficial, envolvendo menos de 50% da espessura da cartilagem;
Grau III: Lesão profunda, com mais de 50% da espessura da cartilagem;
Grau IV: Lesão de espessura total, com exposição do osso sub condral.
Por ser um tecido sem terminações nervosas, a cartilagem articular não causa dor diretamente. O que ela
faz é oferecer proteção ao osso que está logo abaixo dela, este sim um tecido bastante inervado. Na
presença de lesão, esta proteção é perdida e o paciente passa a ter dor.
Enquanto as lesões são superficiais (graus I e II), o osso subcondral continua protegido, e podemos dizer
que estas lesões contribuem pouco para a dor. Nos casos de lesões Grau III ou Grau IV, a proteção é
gradativamente perdida e as lesões da cartilagem passam a contribuir para a dor. Persistindo a
sobrecarga, a tendência é que o paciente desenvolva outras alterações degenerativas características da
Artrose patelofemoral.
O que o paciente com condromalácia sente?
A principal queixa do paciente com condomalácia é a dor na parte da frente do joelho. Principalmente nos
casos em que a cartilagem já está comprometida, o paciente pode sentir uma crepitação, ou rangido, que
pode ser descrita como uma sensação de que se tem areia dentro do joelho. A dor costuma piorar nas
seguintes situações:
Agachmentos e outras posições em que o joelho fica muito dobrado, com apoio do peso corporal
sobre o joelho;
Ao subir e descer escadas;
Com o uso prolongado de calçados de salto alto;
Durante atividades esportivas de impacto, como corrida ou futebol;
Ao ficar muito tempo sentado.
Exames de imagem
O diagnóstico da condromalácia se faz pela caracterização da dor no exame clínico realizado pelo
ortopedista especialista em joelhos do que pelos achados de exames de imagem.

A ressonância magnética, porém, ajuda na avaliação de eventuais lesões na cartilagem articular. Deve
ser solicitada para classificar a profundidade das lesões (se são mais superficiais ou mais profundas), o
tamanho e a localização (local da patela que está acometido). Já as radiografias podem ajudar na
avaliação dos casos mais avançados, quando o paciente já desenvolveu artrose.
Tratamento da condromalácia
Tratamento não cirúrgico
O tratamento da condromalácia busca corrigir os fatores que estejam levando a um aumento na pressão
de contato entre a patela e a tróclea. Não existe um programa único que seja eficaz para todos os
pacientes, já que os fatores que levam a esta sobrecarga variam de paciente para paciente.
Alguns podem exigir um trabalho mais voltado para o fortalecimento do quadríceps. Outros podem ter
excelente força no quadríceps, mas estruturas laterais excessivamente rígidas, com pouca flexibilidade
no joelho. Outros podem ter uma deficiência mais significativa na musculatura estabilizadora do quadril,
de forma que não conseguem manter um bom alinhamento do membro.
Durante o tratamento, a continuidade ou não da atividade física deve ser guiada pela dor. Pacientes nos
quais se identifiquem que os exercícios tenham tido um papel relevante no desenvolvimento da dor
devem ser orientados a reduzirem ou se afastarem temporariamente destes exercícios, principalmente os
agachamentos completos / a fundo e os exercícios de impacto.
Medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios poderão ser indicados nas fases de piora da dor.
Medicações ditas “condroprotetoras”, como a glicosamina ou os colágenos, podem contribuir para a
melhora da dor, ainda que não sejam capazes de impedir a evolução das lesões da cartilagem articular,
como muitas vezes sugerido pelos fabricantes e vendedores. As infiltrações com ácido hialurônico
ajudam na “lubrificação” da articulação e também podem proporcionar algum alívio da dor. Qualquer
tratamento medicamentoso, porém, deve ser considerado como adjuvante, e não como o foco principal
do tratamento da condromalácia da patela.
Cirurgia
O tratamento cirúrgico da dor femoropatelar raramente é necessário, já que a melhora mecânica do
movimento entre a patela e a tróclea costuma ser muito eficaz no tratamento da condromalácia, ainda
que seja excessivamente indicado. Tratar cirurgicamente a condromalácia sem corrigir a causa do
problema tende a gerar um resultado frustrante.
Mas, ainda assim, existe espaço para cirurgia em algumas situações. A dor na condromalácia está
associada a dois fatores: desequilíbrio mecânico e lesões na cartilagem. As cirurgias devem, desta
forma, abordar um destes dois fatores.
Cirurgias para realinhamento da patela
As osteotomias de realinhamento da patela são comumente realizadas para o tratamento da luxação da
patela, mas têm indicação limitada no tratamento da dor. Eventualmente, poderão ser indicadas em
pacientes com lateralização excessiva da inserção do tendão patelar associada a lesões nas regiões
interna e inferior da cartilagem da patela, com o restante da cartilagem bem preservada.
Artroscopia do joelho
A artroscopia do joelho é um procedimento no qual se introduz uma microcâmera dentro do joelho para a
visualização e tratamento de diversas lesões. No caso da condromalácia, poderá ajudar na retirada de
algum fragmento solto da cartilagem, muitas vezes referida como uma “limpeza do joelho”. Este

procedimento tem indicação bastante limitada e, ainda que frequentemente indicada, estudos de
qualidade demonstram pouco ou nenhum benefício para o paciente com condromalácia na maior parte
dos pacientes.
Tratamento das lesões de cartilagem
Diversos procedimentos foram desenvolvidos para o tratamento das lesões da cartilagem articular
, mas a indicação para isso é bastante limitada na condromalácia. Estes procedimentos foram
desenvolvidos para o tratamento de lesões profundas e que tenham uma boa cartilagem nas bordas da
lesão. Normalmente, na condromalácia, as alterações na cartilagem são mais difusas, com toda a
cartilagem de alguma forma comprometida.
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Atividade física pós prótese de joelho
A prótese, até não muito tempo atrás, era vista como o último recurso para o tratamento da dor associada
a artrose do joelho. Uma referência muito utilizada era de que o paciente não deveria ser capaz de andar
mais do que um quarteirão na maior parte dos dias.
A preocupação principal era com o risco de soltura e desgaste em decorrência do uso excessivo. Quanto
mais velho e inativo o paciente, menor o risco destas complicações.
Ficar adiando a prótese, porém tem suas consequências:
A prótese é uma cirurgia destinada principalmente a pessoas mais velhas, idade na qual se manter
ativo é fundamental, não apenas do ponto de vista social, mas também para a saúde. Idosos
sedentários pioram a pressão arterial, a diabetes, a obesidade e a osteoporose, entre muitas outras

doenças;
A falta de atividade também leva a uma perda progressiva da musculatura e da mobilidade do
joelho. Ao fazer a prótese nestas condições, o resultado acaba sendo imensamente comprometido.
Com as melhoras das técnicas cirúrgicas e dos implantes, hoje temos uma segurança muito maior para a
indicar a prótese de joelho de forma mais precoce. O tratamento não cirúrgico continua sendo a primeira
opção, mas desde que a dor não esteja afastando o paciente de suas atividades favoritas.
A cirurgia para a colocação de prótese no joelho tem como objetivos principais a melhora da dor, da
mobilidade, da estabilidade e, acima de tudo, a melhora da capacidade funcional para participação nas
atividades do dia a dia, incluindo atividades domésticas, trabalho e recreação.
A atividade física não apenas deve ser liberada como deve ser incentivada para o paciente que fez uma
prótese. Esta é a melhora maneira de se preservar a musculatura e a mobilidade do joelho e a saúde
como um todo, antes ou depois da realização da prótese.
Quais os riscos da atividade física após a prótese?
As maiores preocupações com a atividade física após a prótese estão relacionadas ao desgaste e à
soltura. Diversos estudos mostram, porém, que mesmo atividades de impacto, como a corrida, não levam
a aumento de desgaste e soltura em curto prazo – ainda que os efeitos disso no longo prazo não sejam
totalmente conhecidos.
Fraturas – O paciente que faz uma prótese de joelho tende a perder um pouco do equilíbrio e do controle
fino do joelho. Além disso, a transição entre a prótese e o osso normal é um ponto de maior fragilidade, o
que significa que esportes com maior risco de trauma, incluindo esportes de luta e esportes de contato
como o futebol e o basquete, definitivamente incorrem em risco de fraturas. Esportes com frequentes
mudanças de direção, como o tênis e o próprio futebol, também.
Quais os esportes mais indicados após uma prótese de joelho?
Os esportes mais indicados após a prótese são aqueles de baixo impacto, como bicicleta, atividades
aquáticas, caminhada ou academia. São atividades que, dentro das condições de saúde geral do
paciente, quanto mais, melhor.
Em relação a atividades de maior impacto, não são definitivamente proibidas, mas deve-se pesar o custo
benefício. Não seria a primeira alternativa para alguém que nunca praticou estes esportes, mas, para
aqueles que já tinham o hábito de correr, voltar a correr de forma esporádica e em distâncias razoáveis,
de modo geral é um risco aceitável, ou, ao menos, proibitivo. Não estamos falando aqui de treinar para
uma maratona – ainda que exista que o façam.
No caso de esportes que envolvam maior contato físico e risco de traumas ou entorses, como regra geral
não são indicados, mas isso pode ser considerado caso a caso. Uma coisa é um tenista que ficará no
meio da quadra trocando bola, outra coisa é realizar movimentos intempestivos na busca da “bola
impossível”. Uma coisa é brincar de bola com o neto pequeno, outra é querer dividir bolas em uma
partida competitiva de futebol.
Fonte: Dr. João Hollanda – Ortopedista de Joelho
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Prótese de joelho em pacientes com artrite reumatoide
A prótese de joelho é uma cirurgia indicada para o tratamento de dor grave associada a desgaste e
destruição da articulação. A principal causa para isso é a artrose idiopática do joelho, ou seja, um
desgaste pelo uso prolongado, sem uma causa clara. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória e
que também pode cursar com a destruição da cartilagem dos joelhos. Nestes casos, a prótese também
pode ser considerada.
A prótese é indicada por uma associação de achados no exame físico, na história clínica e, também, a
partir das queixas do paciente. Mas, no caso da artrite reumatoide, alguns cuidados específicos devem
ser observados:
A artrite reumatoide pode levar a dor por diferentes mecanismos além da artrose. Pode estar
relacionada mais a um controle ineficaz da doença do que ao desgaste em sí, e nestes casos a
prótese pode não ser uma boa solução. Antes de se pensar na prótese, portanto, é importante que
se verifique que a doença esteja bem controlada ou ao menos que tudo o que poderia ser feito para
o controle da artrite reumatoide já tenha sido tentado.
A prótese na artrite reumatoide costuma ser indicada em uma idade mais precoce do que na artrose
idiopática. O risco de complicações, como soltura e desgaste, aumenta nestes casos. Ainda assim,
com os novos implantes disponíveis nos dias de hoje, a tendência é que a durabilidade seja muito
maior do que em tempos passados.
Pacientes com artrite reumatoide costumam utilizar corticoides em altas doses e por períodos
prolongados. O uso crônico de corticoides compromete a imunidade e aumenta o risco de infecções
em geral. A infecção é uma das complicações mais sérias da prótese de joelho, e de fato estudos
demonstram risco de infecção duas vezes maior após uma prótese em pacientes com artrite
reumatoide.

Apesar de tudo isso, estudos demonstram uma melhora significativa na qualidade de vida do
paciente com artrite reumatoide após a prótese e um índice de satisfação acima da média dos
outros pacientes.
Podemos dizer, desta forma, que uma vez que bem indicada, os benefícios da cirurgia justificam os
eventuais riscos e que pacientes com artrite reumatoide não devem ser privados da possibilidade de se
utilizarem deste recurso, quando a dor for séria e limitante.
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Confira 5 dicas fundamentais para a recuperação da lesão no
ligamento cruzado
Dr. João Hollanda, ortopedista da seleção feminina de futebol, explica alguns cuidados essenciais para
agilizar o tratamento
Principal causa de indicação cirúrgica entre atletas, a lesão no ligamento cruzado representa um dos
maiores pesadelos entre jogadores de futebol e de outros esportes que exijam saltos, mudanças de
direção e movimentos de giro (como basquete, handebol, tênis e esportes de inverno, por exemplo).

Entre as mulheres, o risco de sofrer o prejuízo é duas vezes maior do que nos homens, devido à fatores
anatômicos, biomecânicos, funcionais e até mesmo hormonais – elas ficam mais suscetíveis na fase préovulatória.
Tempos atrás, este tipo de machucado encerrou muitas carreiras promissoras ou já consolidadas. Hoje,
porém, o cenário mudou. “Com a evolução das técnicas cirúrgicas, a possibilidade de retorno no mesmo
nível de antes da lesão é bem maior”, afirma Dr. João Hollanda, ortopedista responsável por cuidar das
atletas da seleção feminina de futebol .
Ele explica que, antigamente, o retorno aos gramados era realizado de forma precoce – em cinco ou seis
meses depois da cirurgia. Entretanto, alguns médicos têm recomendado a volta tardia, em cerca de oito
ou nove meses. “Estudos realizados por pesquisadores da Noruega e da cidade americana de Delawere
demonstraram que, para cada mês de atraso no retorno ao futebol, o risco de uma nova lesão precoce foi
reduzido em 50%, até os nove meses de cirurgia. Atrasar a volta mais do isso não demonstrou benefício
extra”, apontou o médico.
O mesmo estudo indicou que seis meses depois da cirurgia, apenas 14% dos atletas obedeciam a todos
os critérios para retorno ao futebol competitivo; porém, entre os atletas que retornaram de forma precoce,
mas que já obedeciam a todos os critérios para retorno, não foi observado risco aumentado de nova
lesão.
Dr. Hollanda listou cinco dicas para pessoas que estejam enfrentando problemas no ligamento cruzado
ou que desejam evitá-lo. As indicações servem tanto para atletas de alta performance quanto para
aqueles que praticam esportes com foco em saúde e bem-estar.
1 – Reequilibre a musculatura
A primeira estrutura que estabiliza o joelho não é o ligamento, mas sim a musculatura. Quando a
musculatura falha, o ligamento passa a atuar. Caso a musculatura não esteja trabalhando da forma ideal,
mais esforço será transmitido para os ligamentos, o que aumenta o risco de lesão. Por isso, reequilibrar a
musculatura é essencial antes de se liberar o retorno ao futebol ou a qualquer outro esporte.
2 -Faça testes de força
Isso significa que o atleta precisa treinar corridas, acelerações e desacelerações, saltos e mudanças de
direções. É preciso treinar dribles, chutes e outros movimentos para que se sinta confortável com os
gestos esportivos necessários à prática, antes de encarar uma partida onde ele terá que dividir bola e
fazer maior exigência sobre o ligamento. Isso, usualmente, envolve entre um e dois meses de treino
específico.
3 – Invista em treinos físicos
A maioria das lesões do Ligamento Cruzado Anterior ocorre nos finais do primeiro ou segundo tempo,
quando o jogador está cansado e a musculatura não mais responde de forma eficiente. Sendo assim, o
jogador precisa estar bem fisicamente como um todo – e não apenas bem do joelho.
4 – Retorne de maneira progressiva
Volte, mas participando inicialmente apenas de parte do jogo, antes de partir para um jogo completo.
Acostume seu corpo primeiro, para não sobrecarregá-lo.
Dr. Hollanda finaliza reforçando que o retorno esportivo erá permitido quando o paciente tiver um bom

equilíbrio de força, em testes funcionais e quando questionários subjetivos específicos demonstrarem que
o paciente tem confiança no joelho.
5 – Identifique desequilíbrios musculares
Desequilíbrios musculares ao redor do joelho, do quadril e do tronco dificultam o bom alinhamento
corporal, deixando-o sob maior risco de lesão do ligamento cruzado. Dessa forma, identificar e tratar
esses desequilíbrios já são um bom caminho para evitar este tipo de lesão.
Fonte: Assessoria de imprensa.
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Prótese de joelho: quando é necessário um procedimento cirúrgico?
Artrose, também chamada de osteoartrose ou osteoartrite, é uma doença caracterizada pelo desgaste da
cartilagem nas articulações e sua incidência aumenta com o avanço da idade, sendo bastante frequente
na população idosa. Embora possa ocorrer em qualquer articulação, o desgaste é mais frequente
naquelas que sustentam o peso do corpo, como os joelhos, os quadris e a coluna.
Eventualmente, o Dr. João Hollanda recebe no consultório pacientes desolados, porque são informados
pelo médico de que têm desgaste na cartilagem do joelho, com o problema sendo progressivo e
irreversível, tendo como única forma de melhorar a dor a colocação de uma prótese. Afinal, a prótese é

realmente necessária? Pode ser feita mesmo com idade avançada? Qual o risco de rejeição? Vai
melhorar a dor?
Para pacientes que avaliam a colocação de uma prótese, é importante que todas essas questões sejam
respondidas. A partir disso, poderá decidir, pois a melhor pessoa para determinar se chegou ou não o
momento de operar não é o médico, mas sim o próprio paciente.
A seguir, cada uma destas questões:
A prótese é realmente necessária?
A dor do paciente com artrose no joelho é bastante variável. É comum, pessoas com artrose avançada,
realizarem atividades físicas de impacto, como corrida ou futebol, com razoável conforto. Dessa forma, é
importante constatar se todas as possibilidades de tratamento não cirúrgico tenham se esgotado,
inclusive em casos de artrose crônica.
A dor é uma sensação bastante subjetiva, ninguém melhor do que os próprios pacientes para saberem se
vale a pena ou não fazer uma cirurgia desse porte. Enquanto a dor permite ao paciente manter uma
rotina relativamente normal com grau razoável de conforto, o tratamento “não cirúrgico” é a melhor opção.
Caso a dor no joelho impede de fazer as atividades profissionais, doméstica e recreativas, a balança
passa a pender mais para o lado da cirurgia, principalmente, quando as outras formas de tratamento são
ineficazes. Frisando que nada pior para a saúde de um paciente do que o sedentarismo.
Outras variáveis também devem ser consideradas: qual a expectativa do paciente?
Qual o grau de empenho em passar pelo processo de reabilitação? Qual o suporte terá de familiares ou
cuidadores durante a recuperação inicial? O melhor momento para a cirurgia será, de fato, quando o
enfermo avaliar que chegou a hora.
A prótese pode ser feita mesmo com idade avançada?
A prótese de joelho é um procedimento destinado a pessoas idosas, e os médicos devem se preocupar
mais em fazer a cirurgia em um paciente de 50 anos do que em outro de 75. Mesmo assim, não deixa de
ser uma cirurgia de grande porte, que envolve certos riscos.
Mais do que a idade cronológica, é importante analisar a saúde do paciente e, principalmente, a função
cardiovascular. Nessa avaliação pré-operatória, caso perceba que o risco é elevado, médicos devem se
posicionar contra a realização da prótese.
Qual o risco de rejeição?
O problema principal não é a rejeição, mas sim a infecção que ocorre no local da cirurgia e que exige a
retirada da prótese. É a complicação que mais assusta os cirurgiões, podendo atingir de 1 a 3% dos
pacientes que colocam a prótese. Embora represente a minoria das pessoas afetadas, o risco existe e
não é desprezível.
A infecção pode envolver um tratamento prolongado e a necessidade de cirurgias adicionais. Por isso, os
pacientes devem estar atentos aos riscos e preparados para um tratamento.
A dor irá de fato melhorar?
A cirurgia para a colocação de prótese no joelho tem principais objetivos a pronta melhora da dor, do arco
de movimento, da estabilidade e, por fim, da capacidade para executar as atividades domésticas,

profissionais e recreativas.
Os resultados são surpreendentes na maioria das pessoas com artrose avançada no joelho, com
melhora significativa em aproximadamente 80% dos casos. Dois anos após a cirurgia, de 80 e 85% dos
pacientes estão satisfeitos com o procedimento cirúrgico.
Apesar disso, a cirurgia está longe de deixar o joelho normal. Um estudo, realizado com pacientes dois
anos após a cirurgia, demostrou que os pesquisados subestimaram o tempo de recuperação.
Esse trabalho também apontou que 85% dos entrevistados acreditavam que ficariam completamente sem
dor, o que ocorreu em apenas 43% dos casos. Além disso, apontou que 52% pensavam que não haveria
limitação funcional para as atividades usuais, o que se concretizou em apenas 20%.
Com as informações acima, os pacientes recebem alguns parâmetros que possam ajudá-los a decidir
pela realização ou não da prótese. A decisão, porém, cabe muito mais ao paciente e aos seus familiares
do que ao médico-cirurgião.
Não deve ser uma decisão precipitada e tomada no desespero de uma crise de dor: a dor da artrose é
oscilante, de forma que o comportamento dela ao longo dos últimos seis meses é mais importante do que
o sofrimento na consulta.
Caso você tenha uma indicação cirúrgica e acredite que estas perguntas ainda não tenham sido
adequadamente respondidas, pergunte novamente ao seu médico ou busque uma segunda opinião. O
seu pós-operatório será tão ou mais importante para o sucesso do procedimento do que a própria técnica
cirúrgica.
Dr. João Hollanda, médico ortopedista formado pela Santa Casa de São Paulo, com especialização em
cirurgia do joelho.
Fonte: Terra
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