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Albuquerque II, JB. Avaliação biomecânica da técnica onlay para reconstrução
do ligamento cruzado posterior: comparação entre as fixações unicortical e
bicortical do enxerto na tíbia. 125f. 2018. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 2018.

As lesões do ligamento cruzado posterior (LCP) geralmente estão associadas a traumas de
alta energia. Ainda existem muitas controvérsias sobre a técnica cirúrgica ideal para o
tratamento dessas lesões, no que diz respeito aos métodos de seleção e fixação do enxerto.
A técnica onlay, recentemente descrita, permite a fixação direta de um autoenxerto de
tendões flexores ao aspecto posterior da tíbia com parafuso esponjoso e arruela dentada
plástica, com proteção às estruturas neurovasculares e evitando a chamada “curva
assassina”. O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação biomecânica da técnica onlay,
comparando entre si as fixações tibiais unicortical e bicortical de enxertos, imediatamente
após o implante (tempo zero). O ensaio biomecânico e a coleta de dados foram realizados
no Thompson Laboratory for Regenerative Orthopaedic da Universidade de Missouri
(Columbia, Missouri, EUA). Para isso, oito joelhos de espécimes cadavéricos foram
distribuídos aleatoriamente em uma das duas técnicas de fixação do LCP (n = 4
joelhos/técnica), que foram realizadas por cirurgiões experientes no procedimento. O teste
biomecânico consistiu em uma força com direção posterior aplicada a região proximal da
tíbia, em quatro ângulos de flexão do joelho, 10o, 30o, 60o e 90o. O teste foi realizado com
uma taxa de deslocamento de 1 mm/s, em uma máquina servo-hidráulica (8821s, Instron,
Norwood, MA). As variáveis medidas foram: carga para 5 mm de deslocamento posterior,
deslocamento máximo (com carga de 100 N) e rigidez. Para a análise estatística, os dados
de cada joelho foram normalizados para o joelho com LCP nativo intacto e depois
agrupados nas categorias unicortical ou bicortical, de acordo com a fixação realizada. Dados
obtidos, nas variáveis mencionadas, para os grupos joelho intacto, joelho desbridado,
unicortical e bicortical, foram comparados por meio da análise de variância simples (one-way
ANOVA) para avaliar diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05). Quando
comparadas aos joelhos com LCP desbridado, as técnicas de fixação unicortical e bicortical
apresentaram menor frouxidão a uma carga máxima de 100N. Quando comparados com os
joelhos intactos, o grupo unicortical apresentou maior frouxidão em todos os ângulos e o
grupo bicortical apresentou maior frouxidão apenas a 90o de flexão (p < 0,001). Na avaliação
da força relativa do enxerto, ou seja, a carga necessária para atingir 5 mm de deslocamento
na gaveta posterior, as técnicas unicortical e bicortical exigiram menos carga que os joelhos
com LCP intacto. O grupo com fixação bicortical, no entanto, foi superior ao unicortical em
todos os ângulos (p < 0,001), na avaliação da força relativa. Em relação à rigidez, não houve
diferenças significativas entre os grupos unicortical e bicortical e ambos foram superiores
aos joelhos desbridados e inferiores aos joelhos com LCP intacto. Com base nos testes
biomecânicos de cadáveres, nenhuma das técnicas de reconstrução do LCP foi capaz de
reproduzir os resultados do joelho com LCP intacto, mas ambas as técnicas foram
superiores aos joelhos com deficiência de LCP. Ao se optar pela técnica onlay de
reconstrução do LCP, a técnica de fixação tibial bicortical parece ter vantagens
biomecânicas em relação à técnica de fixação unicortical.

Palavras-chave: Ligamento cruzado posterior; Ruptura; Reconstrução do ligamento cruzado
posterior; Estresse mecânico; Fenômenos biomecânicos.
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Albuquerque II, JB. Onlay reconstruction of the posterior cruciate ligament:
biomechanical comparison of unicortical and bicortical tibial fixation. 125p.
2018. Thesis (Doctoral) – Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo.
Ribeirão Preto. 2018.
Posterior cruciate ligament (PCL) injuries are generally associated with high energy trauma.
There are many controversies regarding optimal surgical technique in regard to graft
selection and fixation methods. The recently described onlay technique allows for direct
fixation of a hamstring autograft to the posterior aspect of the tibia, protecting the
neurovascular structures and avoiding the so-called “killer turn”. The onlay technique
requires a cancellous screw and spiked washer to secure the graft to the tibia. The objective
of this study was to compare immediate post-implantation biomechanics of unicortical versus
bicortical tibial fixation of onlay PCL grafts. Biomechanical testing and data collection were
performed at the Thompson Laboratory for Regenerative Orthopedics at the University of
Missouri (Columbia-Missouri-USA). For that, eight knees were randomly assigned to one of
two onlay PCL techniques (n= 4 knees/technique), performed by surgeons experienced with
the procedure. Testing consisted of a posterior-directed force at four knee flexion angles, 10,
30, 60, and 90 degrees, at a displacement rate of 1 mm/s, performed in a servo-hydraulic
machine (8821s, Instron, Norwood, MA). Measured variables were: load to 5 mm of
posterior displacement, maximum displacement (at 100 N load) and stiffness. For statistical
analyses, data for each knee were normalized to the native PCL-intact knee and then
grouped into unicortical or bicortical groups accordingly. Data for load to 5 mm (strength),
displacement at 100 N, and stiffness were compared among PCL-intact, PCL-deficient,
unicortical fixation, and bicortical fixation categories using one-way analysis of variance
(ANOVA) to assess for statistically significant (p < 0.05) differences. When compared to
PCL-deficient knees, both unicortical and bicortical fixation techniques had less laxity at a
maximum load of 100N. When compared with PCL-intact knees, unicortical had more laxity
at all angles and bicortical had more laxity only at 90 degrees (p < 0.001). For relative graft
strength, namely the load required to reach 5mm of displacement in posterior drawer,
unicortical and bicortical techniques required less load to 5 mm of posterior drawer than for
PCL-intact knees. Bicortical, however, outperformed unicortical at all angles (p < 0.001) for
relative strength. Regarding stiffness of each construct, there were no significant differences
between unicortical and bicortical and both were superior to PCL-deficient and inferior to
PCL-intact knees. Based on cadaveric biomechanical testing, none of the reconstructed PCL
knees was able to replicate the intact native PCL, but both techniques were superior to PCLdeficient knees. The bicortical tibial fixation technique appears to have biomechanical
advantages when opting for onlay PCL reconstruction.
Keywords: Posterior cruciate ligament, Rupture; Posterior cruciate ligament reconstruction;
Mechanical stress; Biomechanical phenomena.
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Introdução

O ligamento cruzado posterior (LCP) corresponde a importante estrutura intraarticular no joelho, unindo a região posterior e proximal da tíbia ao côndilo medial do
fêmur(1–7). Pode ser dividido, didaticamente, em duas bandas: anterolateral (AL) e
posteromedial (PM), as quais desempenham funções mecânicas e sensoriais(3,5,6,8).
Lesões deste ligamento representam de 3% a 40% das lesões do joelho e, comumente,
resultam de traumas de alta energia(3,9). As lesões do LCP são tradicionalmente
classificadas em graus de I a III, podendo ocorrer de forma isolada ou associada a
outras lesões ligamentares(3,9,10).
Indica-se tratamento cirúrgico para os pacientes com lesões ligamentares
múltiplas e para aqueles com lesões isoladas de grau III , em virtude do alto risco de
que a instabilidade resultante nestes casos progrida para degeneração articular póstraumática e limitação funcional(8,9,11,12). O tratamento cirúrgico para a lesão do LCP
requer a reconstrução do mesmo com enxertia, não existindo até a presente data um
consenso a respeito da melhor técnica cirúrgica para a sua realização(3,5,9). Diferentes
enxertos e métodos de fixação foram empregados para a reconstrução do LCP. Um dos
exemplos de controvérsia, por exemplo, refere-se ao número de bandas do enxerto a
serem fixadas no fêmur, podendo ser o enxerto fixado neste sítio com banda única ou
dupla banda. Com relação ao sítio de fixação tibial, uma das controvérsias refere-se ao
método totalmente artroscópico, através de um túnel transtibial, ou auxiliado por uma
artrotomia posterior com fixação direta do enxerto na tíbia (técnicas inlay e onlay)(13).
No que concerne ao número de bandas, estudos sugerem uma vantagem
biomecânica teórica para a técnica com dupla banda, apesar dessa vantagem não ter
sido demonstrada clinicamente(5,11,14). A técnica com banda única, por exemplo,
demonstrou ser capaz de reduzir a instabilidade, possibilitando o retorno à prática de
atividades físicas(15). Em relação à tíbia, resultados clínicos e radiográficos comparáveis
têm sido obtidos entre as técnicas transtibial e inlay(16). No entanto, ambas apresentam
riscos inerentes às suas peculiaridades técnicas, como o dano a estruturas
neurovasculares na abordagem posterior na técnica inlay e a excessiva fricção e
propensão à instabilidade do enxerto fixado pela técnica transtibial(17).
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Quanto aos métodos e implantes utilizados para a fixação do enxerto, este
aspecto habitualmente depende da técnica de reconstrução escolhida e da preferência
do cirurgião(1,10,12,16). Na técnica inlay, o enxerto com bloco ósseo é fixado à região
posterior da tíbia utilizando parafuso cortical ou esponjoso meia-rosca unicortical com
arruela e é fixado ao fêmur com parafuso de interferência(10,12,16). Por outro lado, na
técnica transtibial, o enxerto geralmente é fixado com parafuso de interferência, tanto
na extremidade (túnel) femoral quanto na tibial(10,12,16). Nesse contexto, o presente
trabalho trata de uma técnica alternativa para a reconstrução do LCP: a técnica
denominada onlay(18).
A técnica onlay foi desenvolvida com o objetivo de permitir a reconstrução do
ligamento cruzado posterior, utilizando-se um enxerto autólogo de tendões flexores, que
pudesse ser fixado diretamente à face posterior da tíbia, com a devida proteção das
estruturas neurovasculares. Esta técnica tem a vantagem de dispensar a mudança de
decúbito, reduzindo o tempo cirúrgico(17). A mesma abordagem posteromedial permite a
obtenção do enxerto e o acesso seguro à face posterior da tíbia, sem a visualização
dos vasos poplíteos, os quais são afastados para posterior e lateral juntamente com o
músculo poplíteo. Esta técnica é utilizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto com bons resultados clínicos(17,19).
No entanto, até o momento, apenas um estudo(20) realizou a avaliação
biomecânica da técnica onlay. No referido estudo, a técnica onlay foi realizada conforme
originalmente descrito: reconstrução de uma banda no fêmur (banda única) e fixação à
cavaleira do enxerto na tíbia, com parafuso esponjoso 6,5 mm e arruela dentada para
grandes fragmentos, configurando uma fixação tibial unicortical. A técnica descrita foi
avaliada comparativamente em conjunto com outras quatro técnicas de reconstrução do
ligamento cruzado posterior, sendo duas técnicas com banda simples e duas técnicas
com dupla banda. Apesar de apresentar um desempenho comparável às outras
técnicas com banda simples, os autores observaram que a maior causa de falha na
técnica onlay foi a fixação tibial(20).
Assim, apesar do seu uso clínico ter sido iniciado há mais de duas décadas, esta
técnica requer um melhor entendimento quanto seu comportamento biomecânico,
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especialmente no que se refere à resistência do sistema enxerto-fixação imediatamente
após implantação.
1.1 Hipóteses
A técnica onlay possibilita reconstrução LCP com adequada resistência
biomecânica à translação posterior da tíbia em relação ao fêmur. A fixação tibial
bicortical melhora significativamente as propriedades biomecânicas da técnica onlay,
imediatamente após a implantação do enxerto.
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Objetivos

O objetivo primário deste estudo foi o de comparar duas formas distintas de
fixação tibial do enxerto, tomando-se em consideração o uso de parafusos de fixação
unicortical versus parafusos de fixação bicortical.
O objetivo secundário foi o de registrar o comportamento biomecânico da
reconstrução onlay quando comparada ao ligamento cruzado posterior intacto,
buscando analisar se a estabilidade oferecida por esta técnica imediatamente após a
fixação é satisfatória.
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3.1 Anatomia e função do ligamento cruzado posterior
3.1.1 Anatomia
O ligamento cruzado posterior (LCP) é o maior e mais forte ligamento intrarticular
do joelho(1). Origina-se na região anterolateral do côndilo femoral medial e se insere na
tíbia, mais especificamente na fossa intercondilar entre os planaltos tibial medial e
lateral(3-6). O local de inserção tibial é denominado também de fóvea ou faceta do
LCP(4,7). O LCP apresenta comprimento médio de 38 mm, espessura média de 14
mm(2,21) e a sua área de secção transversal é maior na inserção femoral (232,2 mm2 ±
49,5 mm), com redução progressiva do diâmetro do ligamento até a inserção tibial
(154,8 mm2 ± 42,3 mm)(3,22). Em comparação ao ligamento cruzado anterior (LCA), a
origem femoral do LCP é cerca de 50% maior e a inserção tibial do LCP é cerca de
20% maior(2).
O LCP é uma complexa estrutura anatômica, composta por feixes de fibras
contínuas, de diferentes tamanhos e ampla área de inserção(2). De modo a simplificar,
entende-se que essas fibras formam bandas inseparáveis, mas que funcionalmente
podem ser divididas em duas bandas: a banda anterolateral (AL) e a banda
posteromedial

(PM)(3,8).

A

banda

anterolateral,

mais

importante

funcional

e

anatomicamente, apresenta maior área de secção e maior força e resistência(6,8). As
bandas são tensionadas diferentemente, de acordo com o grau de flexão do joelho,
sendo que a banda posteromedial é tensionada quando o joelho está em extensão e
banda anterolateral, quando o joelho está em flexão(5,8). Isto permite ao ligamento
resistir às cargas de translação tibial posterior tanto na flexão quanto na extensão da
articulação do joelho(3).
A origem femoral e a inserção tibial do LCP já foram estudadas de maneira
pormenorizada. No que concerne a origem femoral, ela foi avaliada por Lopes et al.
(2008)(21), através da dissecção de vinte espécimes. No referido estudo, foi identificada
uma variação tanto no formato quanto no tamanho da inserção. Segundo os autores, o
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formato foi semicircular em 15 casos e oval em cinco. Em 19 casos, o local de inserção
foi côncavo e em apenas um caso foi plano. Nesse estudo, a área de inserção total do
LCP foi de 209 ± 33,82 mm2, sendo a área da banda AL de 118 ± 23,95 mm2 e a da
banda PM de 90 ± 16,13 mm2. Os autores foram responsáveis pela identificação e pela
nomenclatura de duas proeminências ósseas, as quais contribuem para melhor precisar
a localização do ligamento. Uma das proeminências se situa proximal em relação ao
LCP e foi denominada crista intercondilar medial. A segunda eminência, mais tênue, se
localiza entre as bandas AL e PM, funciona como limite entre elas e foi denominada de
crista bifurcada medial(21).
Os pontos de referência anatômicos para o ligamento foram também explorados
por Anderson et al. (2012)(11), os quais realizaram estudo semelhante com a dissecção
do joelho de vinte cadáveres. Foi possível identificar a crista intercondilar medial, a qual
representa o limite proximal de ambas as bandas, em todos os espécimes. Já a crista
bifurcada medial esteve presente em uma minoria dos casos, ao passo em que uma
nova estrutura identificada, denominada pelos autores de eminência bifurcada medial,
esteve presente em todos os joelhos avaliados. Os autores puderam ainda identificar
um padrão consistente na morfologia da cartilagem articular distal do sulco intercondilar
femoral e, assim, estabelecer três novos pontos de referência.
Na parte mais distal do sulco troclear, foi identificado um ápice na cartilagem.
Este ponto fica lateral à linha média articular. Na parte medial do ápice, foi identificado
um ponto onde a cartilagem abruptamente se torna medial. Este primeiro ponto foi
denominado ponto troclear. A margem da cartilagem se continua posterior e
medialmente em um arco suave. Ao final do arco, há uma área onde a cartilagem se
direciona posteriormente de forma mais retilínea. O local de transição entre o arco e a
reta, foi denominado ponto do arco medial. Seguindo a cartilagem articular no sentido
distal, o ponto mais posterior da cartilagem foi denominado ponto posterior (Figura 1).
Esses três pontos podem ser identificados artroscopicamente e facilitam o
posicionamento anatômico das bandas na reconstrução(11).
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Figura 1- Desenho ilustrativo representando a vista artroscópica da inserção femoral
do LCP. (A) Inserção femoral das duas bandas do LCP. AL: banda anterolateral; PM:
banda posteromedial; LCA: ligamento cruzado anterior. (B) Vista artroscópica após
desbridamento do LCP. É possível identificar as áreas de inserção das bandas AL
(área azul) e PM (área vermelha), além dos pontos de referência: ponto troclear (ponto
1), ponto do arco medial (ponto 2), ponto posterior (ponto 3), eminência bifurcada
medial (trapézio preto), crista bifurcada medial (seta preta) e a eminência intercondilar
medial (setas brancas)

Em uma revisão sistemática publicada por Narvy et al. (2015)(8), a origem femoral
do LCP foi avaliada através de estudos anatômicos que envolveram dissecção de
cadáveres e exames radiográficos. Apesar da complexidade dos estudos envolvidos e
da diferença de achados, os autores puderam definir o ponto aproximado de origem
para cada banda. Segundo os autores, o centro da banda AL se localiza a 8 mm da
cartilagem articular anterior, em um ponto a 4,7 mm na linha imaginária que tangencia a
Blumensaat em direção ao notch e a 3,6 mm da crista intercondilar medial. Por sua vez,
o centro da banda PM se localiza a 11,9 mm da cartilagem articular anterior, a 10,9 mm
na tangente em direção ao notch e a 3,1 mm da crista intercondilar medial(8). Em
relação aos pontos de referência na cartilagem, a banda AL fica a cerca de: 7 mm do
ponto troclear, 11 mm do arco medial e 21 mm do ponto posterior(11). Já a banda PM
fica a cerca de: 18 mm do ponto troclear, 11 mm do arco medial e 10 mm do ponto
posterior(11). A distância entre o ponto central das bandas é em média de 12 mm(11).
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De modo semelhante, a inserção tibial foi estudada por Tajima et al. (2009)(5), por
meio da dissecção de vinte e um cadáveres frescos e de um sistema de mapeamento
tridimensional (3D). Nesse estudo, a área de inserção tibial foi maior do que a média
obtida em outros estudos, correspondendo a 243,9 ± 38,2 mm2, sendo a área de
inserção da banda AL de 93,1 ± 16,6 mm2 e a área de inserção da banda PM de 150,8
± 31 mm2. A distância entre os centros das bandas correspondeu a cerca de 8 mm.
Segundo os autores, dentro do sitio de inserção na tíbia, a banda AL se insere na
porção mais superolateral enquanto a banda PM, inferomedialmente. Além disso, foi
possível observar uma diferente angulação (slope) entre o ponto de inserção da banda
AL e da banda PM, sendo que esta angulação foi em média de 14o(5). Quando vista pela
artroscopia, a inserção tibial do LCP é dividida em dois planos por uma crista óssea
horizontal(5,6), como pode ser observado na Figura 2. Esta crista é denominada crista
das bandas, porque marca o limite entre as bandas AL e PM(11).

Figura 2- Desenho ilustrativo representando a vista posterior da região proximal da
tíbia e o local de inserção tibial das bandas do LCP. AL: banda anterolateral; PM:
banda posteromedial. No detalhe, vista superior da mesma região tibial,
demonstrando a crista das bandas (seta) e as diferentes angulações entre as áreas de
(5)
inserção das bandas AL e PM. (Modificado de Tajima et al. 2009)

Anderson et al. (2012)(11), no estudo previamente mencionado, descreveram
ainda outras referências anatômicas a serem observadas adjacentes a fossa do LCP,
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na tíbia. No limite lateral da crista das bandas, a cartilagem articular do planalto tibial
lateral apresenta uma proeminência, denominada de ponto da cartilagem lateral.
No aspecto medial da fossa do LCP, fibras do menisco medial, distais à raiz
posterior deste menisco, marcam o ponto das fibras branco-brilhante, assim
denominado em virtude do aspecto dessas fibras à artroscopia. Este ponto se situa
anteromedialmente em relação ao centro da inserção da banda AL na tíbia. Mais distal
a este ponto, ainda na borda medial da fossa, o sulco medial marca o limite medial da
banda PM. O limite distal da inserção tibial do LCP é marcado por uma crista
proeminente, denominada declive de taça de champagne(11).
De acordo com os autores(11), o centro da banda AL fica a cerca de: 6 mm do
ponto de fibras branco-brilhante, 8 mm do ponto da cartilagem lateral, 7 mm do sulco
medial e 5 mm da crista das bandas. Já o centro da banda PM fica a cerca de: 11 mm
do ponto de fibras branco-brilhante, 12 mm do ponto da cartilagem lateral, 3 mm do
sulco medial e 4 mm do declive de taça de champagne(11).
Compondo o complexo do ligamento cruzado posterior, além das bandas
anterolateral

e

posteromedial, há os

ligamentos

meniscofemorais

anterior

e

posterior(3,23). O ligamento meniscofemoral anterior, denominado ligamento de
Humphrey, se origina do corno porterior do menisco lateral, passa anterior ao LCP com
trajeto oblíquo e se insere no côndilo medial do fêmur, misturando-se a banda
anterolateral(3,23). Este ligamento está presente em cerca de 75% das pessoas(23). O
ligamento meniscofemoral posterior, ligamento de Wrisberg, também se origina do
corno posterior do menisco lateral e, passando por detrás do ligamento cruzado
posterior, vai se inserir próximo ao ponto de inserção da banda PM(3,23). O ligamento
meniscofemoral posterior pode ser encontrado em 59-80% dos joelhos(23). Esses
ligamentos contribuem para a resistência a translação posterior(3).
Cabe ainda destacar a irrigação e a inervação do LCP. A irrigação advém,
principalmente, da artéria genicular média, ramo da artéria poplítea(3). A artéria
genicular média fornece ainda irrigação para o tecido sinovial, o qual, por sua vez,
consiste em uma outra fonte de suprimento para o LCP. Além disso, a região mais
distal do LCP recebe vasos da artéria poplítea e da artéria genicular inferior(3). A
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inervação decorre de nervos derivados do plexo poplíteo(3). O plexo poplíteo é formado
por ramos do nervo obturatório e do nervo articular posterior, ramo do nervo tibial(3).
Além disso, o ligamento possui terminações nervosas livres, o que será melhor
detalhado adiante(3,24,25).
3.1.2 Funções do LCP
O ligamento cruzado posterior desempenha um papel fundamental na
estabilidade do joelho(3,4,26,27). É um estabilizador primário da articulação e atua como o
principal restritor à translação posterior da tíbia em relação ao fêmur(1,3,4,24,28). Atua
também como um restritor secundário contra forças em valgo, em varo e em rotação
externa(3,5,8). O LCP é responsável ainda por manter o intervalo (gap) de flexão do
joelho, que é a distância entre a região posterior dos côndilos femorais e a superfície
óssea da tíbia, com o joelho a 90o de flexão(29). Além disso, o LCP desempenha
importante função no mecanismo de aparafusamento (screw-home mechanism),
rotação externa da tíbia em relação ao fêmur na fase final de extensão do joelho para
travamento articular, e no mecanismo de rolamento (roll-back mechanism), que ocorre
associado à rotação, durante a flexão do joelho(3).
Com o intuito de definir a função de cada banda do LCP, Kennedy et al. (2014)(1),
realizaram estudo com espécimes anatômicos envolvendo a secção sequencial de cada
banda e a realização de testes biomecânicos. Os pesquisadores demonstraram que
tanto a banda AL quanto a PM desempenham papel importante em resistir a forças de
translação posterior, o que sugere uma relação de codominância(1). Além disso, cada
banda assume o papel de estabilizar o joelho na ausência da outra banda. O estudo
ainda permitiu a identificação da atuação do LCP como restritor primário da rotação
interna com o joelho acima de 90o. Os autores concluíram, dessa forma, que o LCP é
um importante estabilizador da articulação do joelho em todo o arco de movimento,
especialmente com o joelho acima de 90o(1).
Um estudo biomecânico realizado em 2005 proporciona um bom entendimento
sofre a função estabilizadora do LCP. No estudo, Shearn et al.(30) realizaram testes
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cíclicos de fadiga para avaliar reconstruções com banda única e dupla banda, em
comparação com o ligamento original. Após a realização de 2048 ciclos de flexão e
extensão com um arco de movimento entre 5o e 120o, com uma força de 100 N
direcionada posteriormente, o joelho intacto apresentou menos de 1 mm de translação
posterior residual. Enquanto isso, a reconstrução ideal, que neste estudo foi com dupla
banda, falhou, apresentando mais de 7,5 mm de translação posterior em menos de 700
ciclos(30).
Além da função de estabilizador mecânico, cabe ressaltar que o ligamento tem
função sensorial já demonstrada, sendo importante para a propriocepção(24,25). Estudos
prévios(24,25) evidenciaram a presença de mecanorreceptores tanto na inserção tibial
quanto na femoral, tendo já sido identificados corpúsculos de Ruffini (receptores de
pressão ou tipo I), de Vater-Pacini (receptores de velocidade ou tipo II) e terminações
nervosas livres (receptores de dor ou tipo IV). Colleoni et al. (2013)(25), identificaram
mais de 1800 mecanorreceptores no ligamento cruzado posterior e demonstraram o
predomínio dos mecanorreceptores do tipo II tanto na inserção tibial quanto na femoral.
3.2 Lesões do LCP
3.2.1 Epidemiologia e mecanismo de trauma
A incidência de lesões do LCP varia de acordo com a população estudada,
sendo estimada em até 40% das lesões, no contexto de lesões multiligamentares do
joelho(3,31,32). Já a incidência de lesões isoladas do LCP é estimada em somente 3%
dos casos(3). A real frequência de lesões é desconhecida, uma vez que muitas lesões
isoladas do LCP não são diagnosticadas inicialmente(9). De uma maneira geral, sabe-se
que a lesão do LCP é menos frequente quando comparada a lesões do ligamento
cruzado anterior (LCA) e dos meniscos(8,32,33).
O LCP pode ser lesionado através de uma multiplicidade de mecanismos, sendo
o mais comum uma força posterior aplicada diretamente a região proximal da tíbia
(trauma do painel do carro)(3,9). A lesão do LCP pode ocorrer também como o resultado
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de uma queda de altura com o trauma direto ocorrendo em um membro inferior com o
joelho fletido e o pé na posição de flexão plantar(3,9). Cabe salientar que para as lesões
isoladas do LCP, o mecanismo principal é a hiperextensão do joelho(3). De uma forma
geral, a maioria (45 a 56%) das lesões está relacionada a traumas de alta energia e
uma menor parte (33 a 40%), a lesões relacionadas ao esporte(3,34).
A elevada energia do trauma explica o fato de cerca de 90% das lesões do LCP
ocorrerem de maneira associada a outras lesões, sendo que em 60% dos casos a lesão
associada é a do canto posterolateral(3,9). Em relação ao ligamento cruzado posterior,
especificamente, as lesões podem ocorrer na origem femoral, na inserção tibial ou no
meio da substância do ligamento, sendo este último o local de ocorrência mais
comum(32).
3.3 Diagnóstico
O adequado diagnóstico de lesões do cruzado posterior envolve a combinação
entre história, quadro clínico, exame físico completo, exames complementares e até a
utilização da artroscopia diagnóstica, caso necessário(35).
3.3.1 História e quadro clínico
Além do mecanismo de trauma, é importante questionar sobre os sintomas
iniciais, o tempo decorrido desde a lesão e as queixas no momento da avaliação(3). Não
se espera que pacientes que sofreram lesões do LCP refiram estalido audível ou
instabilidade aguda, diferentemente do que se observa em pacientes com lesão do
LCA(3,32). No cenário agudo, o que predomina é o quadro inflamatório, com os pacientes
queixando-se de dor difusa no joelho, derrame articular e rigidez(3,36).
Lesões combinadas ou isoladas do LCP promovem ainda aumento das forças de
contato nos compartimentos medial e femoropatelar do joelho(5,37,38). O aumento dessas
forças é explicado por uma alteração da biomecânica tibiofemoral e femoropatelar com
o joelho acima de 30o de flexão(39). Desta forma, pacientes

com lesão crônica do
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ligamento queixam-se de dor medial e femoropatelar, além de dor com atividades de
corrida e na desaceleração, dificuldade para subir/descer escadas, e instabilidade
durante atividades ou ao andar em superfície irregular(3,36).
3.3.2 Exame físico e classificação
O exame físico dos joelhos deve ser iniciado com o paciente adequadamente
despido e procedendo-se com a inspeção da articulação. Nesta fase, devem ser
registradas a presença de aspecto inflamatório com efusão e aumento do volume
articular, além de cicatrizes sugestivas de trauma ou procedimentos cirúrgicos prévios.
Também deve ser observado o alinhamento dos membros, uma vez que alterações do
eixo mecânico podem ser responsáveis por maus resultados no tratamento(36). Na
marcha, avalia-se a ocorrência de flambagem do joelho, assim como a presença de
hiperextensão articular(36). Nos casos de lesão aguda,

é importante também

documentar o estado neurovascular do membro lesionado(3).
Os principais testes de exame físico, utilizados para a avaliação de pacientes
com suspeita de lesões do LCP, são: gaveta posterior, contração ativa do quadríceps
(“quadriceps active test”), posteriorização passiva da tíbia a 90o (“sag test”), teste do
recurvato, estresse em varo/valgo a 0o e a 30o, Lachman reverso, translação posterior
dinâmica, e o teste do pivot shift reverso(35). Em 2013, Kopkow et al.(35) e colaboradores
realizaram uma revisão sistemática de estudos acerca desses testes. De acordo com os
autores, apesar de a gaveta posterior ser o teste mais utilizado, o teste da contração
ativa do quadríceps parece ser o teste mais específico, enquanto que o sinal de
posteriorização passiva da tíbia é o mais sensível.
No entanto, esses achados se basearam em estudos de baixa qualidade
metodológica, de forma que os dados sobre a acurácia dos exames apresentavam
vieses. Assim, os autores concluem que até o presente momento, as manobras de
exame físico mencionadas não foram estudadas o suficiente. Desta forma, não é
possível recomendar qualquer dessas manobras isoladamente como a mais
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adequada(35). O ideal seria combinar alguns desses testes, mas o real poder
diagnóstico dos testes utilizados de forma combinada ainda não foi determinado(31,35).
Além dos testes manuais, há ainda aqueles realizados com o auxílio de
dispositivos mecânicos. Esses dispositivos foram criados para medir objetivamente em
milímetros a translação da tíbia em relação ao fêmur na articulação do joelho após
lesões ligamentares e são chamados de artrômetros(40,41). O artrômetro KT-1000 foi
desenvolvido pelo médico americano Dale Daniel em 1983 e ainda é considerado uma
referência entre esses dispositivos(40,41). Os artrômetros existem há mais de três
décadas e os mais conhecidos são: KT-1000, KT-2000, Genocum Knee Analysis
System, Stryker Knee Laxity Tester, University of California Instrumented Clinical
Testing Apparatus, Acufex Knee Signature System, CA-4000 Electrogoniometer,
Dyonics Dynamic Cruciate Tester, Vermont Knee Laxity Device, Rolimeter e Telos
Stress Radiography(41). Aparentemente, o KT-1000 e o Rolimeter propiciam os melhores
resultados para avaliação da instabilidade anterior, enquanto o Telos apresenta os
melhores resultados na avaliação da instabilidade posterior(41).
É a magnitude da translação posterior ao exame físico que permite classificar as
lesões do LCP(10). Normalmente, a tíbia tem posição anterior em relação ao fêmur, de
forma que um desnível anterior pode ser palpado (com o joelho fletido, ao se deslizar o
dedo a partir do fêmur em direção a tíbia. Nas lesões grau I, esse desnível se mantém
(tíbia ainda anterior em relação ao fêmur) e é possível realizar translação posterior da
tíbia de no máximo 5 mm. No grau II, a translação posterior é de 6 a 10 mm e a tíbia se
encontra no mesmo plano do fêmur (perda do desnível anterior). No grau III, a
translação posterior ultrapassa os 10 mm(3,9). As lesões grau I e II, são parciais. A lesão
grau III é completa e, geralmente, está associada a outras lesões(3). As lesões podem
ainda ser classificadas em agudas (menos de 03 meses de lesão) e crônicas, quando o
tempo transcorrido desde o trauma ultrapassa os três meses(3).
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3.3.3 Exames complementares
Os exames mais utilizados para o diagnóstico das lesões do LCP são a
radiografia e a ressonância magnética(32,42). O uso da ultrassonografia vem sendo
defendido por alguns autores(43), os quais demonstraram bons resultados com o uso do
exame para o diagnóstico de lesões do LCP. No entanto, estudos adicionais ainda são
necessários para confirmar os achados. Já a tomografia computadorizada fica
reservada para casos de lesões do LCP associadas a fraturas do planalto tibial, da
patela ou do 1/3 distal do fêmur(3,36).
A radiografia continua a ser exame indispensável na avaliação dos pacientes,
especialmente na abordagem inicial do trauma(36). Podem ser solicitadas as incidências:
anteroposterior (AP), perfil, oblíquas, axial das patelas e túnel intercondiliano (tunnel
view)(3,36). Em situações limítrofes, incluindo aquelas em que há dúvidas sobre a
ocorrência de lesão mesmo após a realização de ressonância magnética, podem-se
utilizar as radiografias sob estresse(36). Esses exames podem ser realizados sob
estresse manual ou mecânico, com auxílio de dispositivos como o Telos(36).
Esses dispositivos permitem manter uma consistência no posicionamento dos
pacientes, mesmo entre diferentes examinadores, além de permitir a reprodutibilidade
da força aplicada durante o exame(41). Cabe ressaltar que, dentre os dispositivos
disponíveis para a realização de radiografias sob estresse, o Telos é o de maior
precisão para determinar a magnitude de translação posterior da tíbia e, portanto, o
mais indicado para avaliação da instabilidade posterior(41). Na radiografia sob estresse,
a translação da tíbia acima de 8 mm em comparação ao joelho contralateral é sugestiva
de lesão completa do LCP, enquanto os desvios superiores a 12 mm sugerem lesões
em associação, como a do canto posterolateral(3,27).
A ressonância magnética continua sendo o exame de escolha em virtude da
elevada sensibilidade e especificidade para o diagnóstico e por possibilitar a avaliação
de outras estruturas como o LCA, os complexos ligamentares medial e lateral e os
meniscos(3,32,36). No entanto, a precisão da ressonância é menor na presença de lesões
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parciais ou crônicas(32,44). Segundo Naraghi e White (2014)(32), os sinais de ruptura do
LCP na ressonância magnética são:
-

Ruptura focal do LCP;

-

Aumento amorfo da intensidade do sinal, com ruptura de uma ou ambas as
margens do ligamento, na imagem de densidade de prótons mais do que na
ponderada em T2(32,42,45);

-

Não visualização do ligamento;

-

Espessamento do segmento distal do LCP, com diâmetro anteroposterior acima
de 7 mm (sensibilidade de 94% e especificidade de 92%).

3.4 Tratamento das lesões do LCP
Não existe um consenso universal sobre a melhor forma de se tratar as lesões
do LCP(3,5,9). Muito provavelmente, este fato é explicado pela baixa frequência de lesões
do ligamento, o que leva a limitações dos estudo clínicos na área(3,33). Usualmente, o
tratamento é baseado na classificação e no tempo de lesão, bem como em aspectos
relacionados ao paciente, como o seu nível de atividade e a sua profissão(9).
Inicialmente, o tratamento conservador com fisioterapia é recomendado para todos os
casos de lesão isolada do LCP(9).
3.4.1 Tratamento conservador
Os pacientes com lesões de graus I e II geralmente apresentam boa resposta
com o tratamento não cirúrgico, retornando ao nível de atividade prévio ao trauma(9).
Segundo Lopez-Vidriero et al. (2010)(36), o tratamento consiste em uma fase inicial com
duração de 06 semanas, que inclui medidas anti-inflamatórias, exercícios passivos em
decúbito prono para manutenção do arco de movimento e prevenção à ativação dos
músculos isquiotibiais, além de imobilização nas primeiras 2 a 4 semanas.
Mais especificamente em relação a imobilização, ela deve objetivar manter o
joelho na posição reduzida, uma vez que isto facilita a cicatrização do LCP e melhora o
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resultado final do tratamento conservador(46,47). A imobilização pode ser realizada com
gesso(48) ou com órteses adequadas(49). Após esta fase, procede-se com exercícios de
propriocepção e de fortalecimento muscular periarticular(36).
Apesar de existirem muitos casos de sucesso tratados conservadoramente para
as lesões isoladas grau III, existe a possibilidade de falha do tratamento não cirúrgico e
de evolução com dor, instabilidade, artrose e comprometimento da função da
articulação do joelho(3,8,9,11,50). Desta forma, defende-se a reconstrução precoce do LCP
especialmente em casos de evidente instabilidade, com o objetivo de prevenir as
alterações degenerativas(51). O tratamento cirúrgico fica, assim, reservado para os
pacientes com lesão isolada grau III que não apresentaram resposta satisfatória ao
tratamento conservador e para os pacientes com lesões associadas(9,12).
3.4.2 Tratamento cirúrgico
Estudos realizados nas últimas décadas afirmavam que a reconstrução do
ligamento cruzado posterior não alterava a história natural da doença(52). No entanto, o
desejo de restaurar a função e a anatomia normal do joelho tem motivado um crescente
interesse no tratamento cirúrgico dessas lesões(11). Estudos mais recentes demonstram
benefícios com a reconstrução anatômica, o que pode ser explicado pelo melhor
entendimento da anatomia e pelo desenvolvimento de técnicas cirúrgicas reprodutíveis,
como a reconstrução ligamentar com enxerto de dupla banda(52,53). No entanto, cabe
ressaltar que, apesar dos avanços, a reconstrução do LCP tem resultado menos
satisfatório e menos previsível do que a cirurgia para reconstrução do LCA(8).
Pode-se reconstruir o LCP através da utilização de uma só banda ou através de
dupla banda, utilizando o túnel tibial ou a técnica inlay(13). De uma maneira geral,
recomenda-se optar pela reconstrução com dupla banda no fêmur, onde a área de
inserção do LCP é maior e os centros das bandas estão relativamente distantes, e pela
reconstrução com banda simples na tíbia, em virtude da proximidade dos centros das
bandas neste local e da menor área nesta inserção do ligamento(6). Já foi demonstrado
que a reconstrução das duas bandas (AL e PM) no fêmur melhora a cinemática do
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joelho de maneira mais eficiente do que a reconstrução clássica com banda
simples(5,11). Isto se baseia no raciocínio de que cada banda desempenha um papel
importante na estabilidade articular, agindo separadamente(14). Em relação aos métodos
utilizados como referência para posicionamento dos túneis no fêmur, o método baseado
nos ponteiros de um relógio(54) é o mais descrito e o utilizado, porém é pouco preciso e
pouco reprodutível(4,11,52).
Quando se opta pela reconstrução com banda única, o ideal é substituir a banda
AL (não isométrica) ao invés da banda PM (isométrica), uma vez que o posicionamento
em um ponto isométrico tem sido considerado inferior em restaurar a cinemática normal
do joelho em todos os arcos de movimento(3). Kim et al. (2011)(15), avaliaram, através de
revisão sistemática, os resultados clínicos da reconstrução do LCP com banda simples
e concluíram que a técnica é capaz de diminuir a instabilidade, apesar de não ser capaz
de restaurar a estabilidade normal do joelho. Ainda segundo os autores, com esta
técnica é possível um retorno a atividades recreacionais e atléticas, apesar de não ter
sido demonstrado que o tratamento cirúrgico tenha sido capaz de prevenir o
desenvolvimento da osteoartrose(15). Esta também é a conclusão de outros estudos
similares(6,11,15): a reconstrução com banda simples não é capaz de restaurar a
anatomia e falha em restaurar a biomecânica normal do joelho e em prevenir a
osteoartrose em longo prazo.
No entanto, até o momento, estudos clínicos comparativos demonstraram não
haver diferença significativa entre a reconstrução com banda simples e a reconstrução
com dupla banda, quando avaliados parâmetros subjetivos e objetivos(5,11). Por este
motivo, já foi sugerido que a reconstrução com dupla banda não se justifica, uma vez
que é tecnicamente mais complexa e exigente com resultados clínicos não tão
superiores a reconstrução com banda única(55,56).
De fato, em revisão sistemática de 2015, Deie et al.(14) demonstraram não haver
diferenças nos resultados clínicos obtidos entre as duas técnicas, mesmo após 10 anos
de seguimento. A metanálise elaborada por Zhao et al. (2015)(57), demonstrou uma
superioridade da reconstrução com dupla banda em relação a banda simples para
lesões isoladas do LCP, principalmente na resistência a translação posterior. Contudo,
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os autores sugerem que os resultados sejam interpretados com cautela, dado o
pequeno volume de dados e o restrito número de ensaios clínicos randomizados
utilizados para a elaboração desta revisão(57).
A melhor forma para se reconstruir o ligamento e a fixação na tíbia ainda são
discutíveis. As técnicas clássicas para a reconstrução do LCP são: transtibial e inlay.
Mais recentemente, outras técnicas foram descritas, como a onlay(17) e a técnica dos
múltiplos laços(58,59). A técnica inlay foi popularizada por Berg (1995) e requer uma
abordagem posterior(8,13). Após a artrotomia posterior, o enxerto é fixado diretamente ao
local de origem do LCP(33). A técnica apresenta vantagens teóricas: permite a
visualização direta do ponto de inserção do LCP para uma reconstrução anatômica,
evita a chamada “curva assassina” (ângulo agudo no ponto onde o enxerto sai da tíbia
e se direciona para o fêmur), além de eliminar a abrasão e reduzir a frouxidão do
enxerto(8,13,16). Entretanto, isto não se transformou em melhores resultados clínicos, o
que talvez possa ser explicado pelo posicionamento incorreto do túnel femoral(8).
Já a técnica transtibial requer a confecção de um túnel através da tíbia, o que
pode ser executado por meio de procedimento exclusivamente artroscópico,
dispensando a abordagem posterior e os riscos associados(13,33,60). Assim, apresenta a
vantagem de não envolver a abertura da cápsula posterior, que teoricamente pode
contribuir para uma frouxidão adicional(13). Contudo, o enxerto é submetido a abrasão
com cargas cíclicas, o que também pode resultar em frouxidão(8). Além disso, o bom
posicionamento do túnel é essencial e, segundo revisão sistemática publicada em 2014
por Nicodeme et al.(13), os diversos estudos publicados acerca do tema fornecem
informações contraditórias, não havendo evidências baseadas em estudos clínicos para
o ideal posicionamento do túnel na tíbia(13). Por este motivo, os autores recomendam a
colocação do túnel na posição anatômica(5,13,22).
Study et al. (2014)(16), realizaram uma coorte para avaliar comparativamente as
técnicas transtibial e inlay. Um total de 66 pacientes foram divididos em dois grupos: 36
pacientes foram operados através da técnica transtibial, com enxerto de tendões
flexores e outros 30 pacientes foram operados com a técnica inlay, utilizando enxerto
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de tendão patelar com plug ósseo. Após acompanhamento médio de 12 anos, foram
observados resultados clínicos e radiográficos comparáveis entre os grupos(16).
Conclusões do estudo biomecânico realizado por Milles et al. (2016)(18) podem
ser usadas para sintetizar o conhecimento atual sobre o tratamento cirúrgico das lesões
do LCP. Os autores avaliaram cinco técnicas de reconstrução, sendo três técnicas com
banda simples (inlay all-inside, fixação suspensória all-inside e onlay) e duas com dupla
banda (inlay aberto e fixação suspensória all-inside) e não puderam identificar técnica
capaz de reproduzir a biomecânica normal do joelho. No entanto, resultados obtidos a
partir de técnicas com dupla banda foram os que mais se aproximaram daqueles
obtidos após o teste dos joelhos intactos(18).
Técnica onlay para reconstrução do LCP
A técnica onlay para a reconstrução do LCP foi desenvolvida pelo Prof. Dr.
Cléber Paccola, com a primeira descrição publicada em 2014(17).

O intuito do

procedimento é minimizar os riscos inerentes aos outros métodos de tratamento
cirúrgico, como o risco de fricção e frouxidão ligamentar causados pela curva assassina
(do inglês, killer turn) na técnica transtibial e os riscos da abordagem posterior na
técnica inlay(8,13,17). Trata-se de técnica simples e reprodutível, feita com o paciente
posicionado em decúbito dorsal e que dispensa o uso de intensificador de imagens(17).
O paciente é posicionado em decúbito dorsal, com garrote pneumático
posicionado na raiz da coxa. Os portais anteromedial e anterolateral clássicos são
confeccionados e procede-se com o inventário artroscópico da cavidade. Neste
momento, são realizados a limpeza articular e o tratamento de eventuais lesões
condrais e meniscais associadas. Para a confecção do túnel femoral, um portal
anterolateral acessório, levemente mais caudal que o clássico, é criado. Por este portal,
com o joelho a 90o de flexão, um fio de kirschner é posicionado através da inserção
femoral do LCP (a cerca de 6mm da cartilagem articular, numa posição corresponde a
11:00 para o joelho esquerdo e 13:00 para o joelho direito), direcionado posteriormente
e progredido até a sua exteriorização no côndilo medial. O túnel femoral é então
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perfurado com uma broca canulada, o que pode ser feito tanto no sentido de dentro
para fora, quanto no sentido de fora para dentro (17).
Após a preparação femoral, uma incisão curvilínea medindo aproximadamente 8
a 10cm centrada na borda póstero-medial, da região proximal, da tíbia é realizada. Por
este acesso, primeiramente é realizada a extração do enxerto de tendões flexores, com
um removedor aberto de tendões. Desta forma, os tendões flexores são mantidos
unidos em sua inserção tibial, obtendo-se um enxerto duplo. O enxerto é preparado,
dobrado ao meio e suturado. Tem-se, então, uma montagem quádrupla, com uma das
extremidades formando uma alça (distal – a ser fixada na tíbia) e a outra extremidade
unida por sutura (proximal – inserção femoral).
Pelo mesmo acesso, com o joelho a 90o e o quadril abduzido e rodado
externamente, eleva-se o músculo poplíteo de forma subperiosteal, expondo a região
posterior da tíbia e facilitando a palpação da fóvea do LCP. O sítio de fixação tibial
(área de cerca de 3 cm2) é preparado através de desperiostização e decorticação.
Procede-se com a capsulotomia posterior em direção a articulação, a qual pode ser
efetuada com uma pequena incisão transversa ou através de dissecção romba com
uma pinça longa e curva, como um mixter(17). Esta artrotomia é mínima e equivalente a
um portal artroscópico posterior.
Um fio de Ethibond no 5 (Ethicon, Sommerville, NJ, EUA), dobrado para formar
uma alça, é posicionado dentro da articulação com o mixter, através da capsulotomia. A
alça é visualizada pelo artroscópio e, com um grasper, passada por dentro do túnel
femoral. Este fio de Ethibond será utilizado para a passagem do enxerto, que seguirá
pelo túnel femoral e passará por dentro da articulação e através da capsulotomia
posterior, até que a extremidade em alça do enxerto seja visível na região posterior da
tíbia.
Com uma broca 3,2 mm, a tíbia é, então, perfurada no sentido de posterior para
anterior, em direção a tuberosidade anterior da tíbia (TAT), o mais próximo possível da
inserção original do ligamento cruzado posterior. Um parafuso metálico para osso
esponjoso de 6,5 mm com rosca de 32 mm em associação a uma arruela dentada
plástica, é inserido no orifício tíbia passando através do centro da alça tendínea do
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enxerto fixando o mesmo à tíbia. O joelho é, então, posicionado a 70o e a translação
posterior corrigida para a fixação do enxerto no fêmur. Esta fixação femoral é feita com
um parafuso de interferência, utilizando-se um fio-guia, através do portal anterolateral
acessório(17).
Esta técnica tem a vantagem de dispensar a mudança de decúbito, reduzindo o
tempo cirúrgico. A técnica onlay traz também a vantagem de se obter o enxerto pelo
mesmo acesso em que se realiza o tempo principal da cirurgia, minimizando a
morbidade do sítio doador. O procedimento prescinde da exposição e manipulação
direta dos vasos poplíteos, uma vez que são afastados segura e cuidadosamente para
lateral em conjunto com a musculatura(17).
Esta técnica vem sendo utilizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto há cerca de vinte anos, proporcionando resultados
satisfatórios até o momento(17,19). Apesar do seu uso clínico ter sido iniciado há mais de
duas décadas, esta técnica requer um melhor entendimento quanto ao seu
comportamento biomecânico, especialmente no que se refere à resistência do sistema
enxerto-fixação imediatamente após implantação.
Seleção do enxerto na cirurgia de reconstrução do LCP
Uma das controvérsias relacionadas à cirurgia do LCP está relacionada à
seleção do enxerto a ser utilizado, podendo o mesmo ser autólogo ou homólogo,
exclusivamente de tecidos moles ou composto por tecidos moles e blocos ósseos.
(33,61,62)

. Os autoenxertos mais utilizados são: tendões flexores, tendão patelar com

blocos ósseos nas duas extremidades e a porção central do quadríceps com 1 bloco
ósseo (61). Os autoenxertos tem a vantagem de estar prontamente disponíveis e de não
carregarem risco de rejeição ou de transmissão de doenças(33,62). Todavia, seu uso tem
limitações em relação ao tamanho do enxerto, ao aumento do tempo cirúrgico e a
morbidade do sítio doador(33,62). Os aloenxertos mais utilizados são o tendão de Aquiles
com bloco ósseo e o tendão patelar com blocos ósseos nas duas extremidades(61). O
aloenxerto é preferível pela ausência de morbidade no sítio doador, porém apresenta
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como desvantagens a pouca disponibilidade, o alto custo e a possibilidade de
transmissão de doenças(33,61,62).
Hudgens et al. (2013)(62), realizaram uma revisão sistemática baseada em
evidência com o objetivo de comparar o uso dos autoenxertos e dos aloenxertos, na
reconstrução do ligamento cruzado posterior. Os autores fizeram uma seleção de
artigos publicados sobre o tema no período entre 1980 e 2011. Diferenças significativas
não foram identificadas entre as técnicas, o que foi explicado pelo pequeno volume de
dados disponível na literatura e pela heterogeneidade das pesquisas já realizadas(62).
Há ainda a possibilidade de fazer uso de enxerto sintético para a reconstrução
do LCP(63). O sistema avançado de reforço ligamentar (The Ligament Advanced
Reinforcement System - LARS) é composto por polietileno tereftalato, um polímero
termoplástico, e foi desenvolvido por J.P. Laboureau (França, 1992)(63). O sistema
apresenta uma estrutura diferente para as regiões intra e extra-articular, com baixa
elasticidade e alta resistência, além de permitir o crescimento de tecido no interior de
suas fibras(63,64). Isto confere ao sistema, a vantagem teórica de reduzir a fricção e o
alargamento dos túneis da reconstrução(63,64). Não obstante, apesar de estudos(64)
demonstrarem resultados encorajadores para o uso do LARS nas lesões do LCP, com
pequenas taxas de complicações, ainda há pouca evidência na literatura relacionada a
efetividade da técnica(63).
Mecanismos de fixação
Os dispositivos de fixação desempenham um papel de grande importância nas
cirurgias de reconstrução ligamentar, uma vez que são os responsáveis por manter o
enxerto na posição escolhida durante o procedimento cirúrgico, de forma segura e
estável(65). Espera-se que esta fixação mantenha o enxerto estável por um tempo longo
o suficiente para permitir a integração entre o neoligamento e a estrutura óssea, de
forma que seja possível ao paciente realizar movimentos de forma precoce e passar por
toda a fase de reabilitação sem que os exercícios realizados comprometam a
estabilidade(65).
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Entretanto, as técnicas de fixação ainda representam o elo mais frágil de toda a
montagem, nas cirurgias de reconstrução(66). Nesse contexto, há relação direta entre a
estabilidade promovida pelo dispositivo de fixação e a ocorrência de algumas
complicações pós-operatórias. Quanto mais estável a fixação, menor o surgimento de
complicações como soltura (pela falha da fixação), artrofibrose e trombose venosa
profunda (quando a estabilidade alcançada é insuficiente para permitir a movimentação
precoce)(65).
As técnicas usadas para a fixação do enxerto na reconstrução do LCP foram, na
verdade, originalmente desenvolvidas para a fixação do enxerto nas cirurgias de
reconstrução do LCA(65,66). São classificadas da seguinte forma(65,66):
-

Anatômica (intratúnel): quando a fixação do enxerto é realizada próximo da
inserção anatômica do ligamento. É representada pelos dispositivos de fixação
por compressão junto à interface osso-enxerto, notadamente os parafusos de
interferência.

-

Extra-anatômica (extratúnel): quando a fixação do enxerto ocorre em local algo
distante da inserção ligamentar. Subdivide-se em técnicas suspensórias (botões
de fixação), técnicas a cavaleiro (pinos transversos, grampos metálicos ou
parafusos com arruela para poste) e técnicas transfixantes (pinos transfixantes).
Na avaliação biomecânica comparativa entre as técnicas de fixação, alguns

estudos já demonstraram que os métodos suspensórios apresentam maior força e
rigidez contra alongamento e menor risco de deslizamento do enxerto (falha da
fixação), do que as técnicas a cavaleiro e por compressão. Contudo, a técnica
suspensória apresenta riscos de complicações inerentes ao método, como o efeito
bungee (pistonagem) e o efeito “parabrisa” (65,67).
Assim, não há, no momento, um dispositivo de fixação considerado padrão-ouro
para as reconstruções ligamentares(65,68). Contudo, uma metanálise publicada por
Colvin et al. (2011)(68), realizou uma avaliação comparativa entre métodos de fixação
suspensória e métodos de compressão. Segundo os autores, há uma tendência a uma
menor ocorrência de falhas com o uso dos parafusos de interferência para as
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reconstruções de LCA, na maioria dos estudos analisados. No entanto, não foi
observada diferença entre os métodos quanto ao resultado funcional, nos estudos
analisados. Além disso, os estudos incluídos diferiram grandemente em relação ao
método de fixação tibial, o que aumenta a necessidade de cautela na análise e
interpretação dos resultados da metanálise.
Em relação à fixação com parafuso esponjoso e arruela, estudos biomecânicos
já demonstraram que essa montagem é comparável à fixação com parafuso de
interferência e a outras formas de fixação(69), em termos de resistência mecânica. Esses
achados foram obtidos para as lesões do LCP com avulsões ósseas, um tipo específico
de lesões. Contudo, as forças a que estão submetidas as fixações para tratamento das
avulsões ósseas são semelhantes às forças a que estão submetidas as fixações para
as reconstruções ligamentares. Além disso, a fixação com parafuso esponjoso e arruela
já demonstrou, também, ser capaz de aumentar a resistência mecânica da montagem,
quando utilizada como método adicional de fixação para estabilização de ligamentos(70).
Reabilitação pós-operatória
Após a intervenção cirúrgica, pacientes geralmente cursam com dor, edema,
efusão articular, rigidez articular, fraqueza muscular e perda de propriocepção(71). Desta
forma, um conjunto de medidas deve ser adotado com o objetivo de recuperar os
pacientes e reintegrá-los às suas atividades da maneira mais rápida e segura possível.
Existem poucos dados na literatura sobre reabilitação após reconstrução do LCP e não
existe um consenso sobre o protocolo ideal(71,72).
Com o objetivo de sintetizar as informações relevantes disponíveis sobre
recuperação pós-operatória, Kim et al. (2013)(71), realizaram uma revisão sistemática de
estudos acerca de reabilitação. Os autores estudaram cada aspecto dos programas de
reabilitação publicados na literatura e identificaram que:
-

Arco de movimento de 90o foi permitido entre 4 e 8 semanas de pós-operatório e
arco de movimento de 120o, entre 6 e 12 semanas, em 70% dos estudos;
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Suporte de carga total não foi permitido até a sexta semana em 60% dos
estudos;

-

Uso de órtese por 6 a 8 semanas foi recomendado na maioria (73%) dos
estudos;
Em relação aos exercícios para fortalecimento, 37% dos estudos não permitiram

o início de exercícios ativos para músculos isquiotibiais antes de 6 a 8 semanas,
enquanto outros 37% só permitiram esses exercícios após a 12a semana. Exercícios
isométricos para quadríceps e levantamentos do membro operado com o joelho em
extensão foram iniciados imediatamente na maioria dos estudos. A maioria dos estudos
recomenda exercícios de cadeia cinética fechada (com início variando entre pósoperatório imediato e seis semanas) seguidos por exercícios de cadeia cinética aberta
para adequada progressão no programa(71,72).
De uma maneira geral, recomenda-se o uso de muletas até a décima semana
pós-operatória, período que coincide com uma melhora do controle do quadríceps para
o suporte total de carga. O retorno a atividades laborais mais pesadas e à prática
esportiva ocorre entre 6 e 9 meses pós-operatórios, quando o paciente demonstra força
muscular, amplitude de movimento e propriocepção satisfatórios(3).
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O presente estudo envolveu as seguintes etapas: planejamento, obtenção e
preparo de peças de joelho de cadáveres, ensaios biomecânicos com os seguintes
grupos: PCL intacto, PCL deficiente, reconstrução do LCP com a técnica onlay e fixação
tibial unicortical, reconstrução do LCP com a técnica onlay e fixação bicortical, coleta e
análise dos dados, e elaboração do manuscrito.

4.1 Planejamento, delineamento do estudo e critérios éticos
Este ensaio biomecânico foi planejado em conformidade com a Declaração de
Helsinque e a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e desenhado,
especificamente, para avaliar a técnica onlay para a reconstrução do ligamento cruzado
posterior.
Os testes biomecânicos e a coleta de dados foram realizados no laboratório de
biomecânica do Thompson Laboratory for Regenerative Orthopaedic da Universidade
de Missouri (Columbia, Missouri, EUA). A referida instituição dispensa a análise do
comitê de ética em pesquisa para estudos com espécimes cadavéricos e que não
envolvem sujeitos ou pacientes.

4.2 Amostra
O cálculo amostral realizado durante a fase de planejamento do estudo indicava
a necessidade de utilização de um amostra com centenas de espécimes, o que
inviabilizaria o estudo, em função do custo exorbitante e da dificuldade de se obter
grandes amostras de espécimes junto ao banco de tecido. Por este motivo, foi utilizado
o padrão já adotado e consagrado na literatura para os ensaios biomecânicos de
reconstruções ligamentares, com espécimes cadavéricos.
Assim, foram utilizadas 08 peças anatômicas de joelho retiradas de cadáveres
frescos, de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos. Os joelhos foram
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previamente

inspecionados

e

excluídos

quando

observadas

as

seguintes

características: limitação da amplitude articular, deformidades angulares, cicatrizes
sugestivas de lesões ou cirurgias prévias e artrose avançada. Não foi possível realizar o
pareamento das amostras neste estudo, o que significa que cada amostra foi obtida de
um espécime cadavérico diferente (para maiores detalhes das amostras, vide a seção
de resultados).
Os espécimes foram obtidos junto ao Science Care, banco de tecidos acreditado
pela American Association of Tissue Banks com sede no Estado do Arizona - EUA. Um
formulário para requerimento de tecidos foi enviado ao Science Care, descrevendo o
número e o tipo de espécimes necessários. Este formulário continha ainda informações
referentes ao escopo do projeto, às instalações onde o projeto seria executado e ao
método de armazenamento dos espécimes. Após a sua obtenção, os espécimes foram
mantidos congelados durante o transporte e armazenados em um freezer com
temperatura aproximada de -60oC até o dia do estudo.

4.3 Procedimentos
4.3.1 Visão geral
Os espécimes selecionados foram descongelados em temperatura ambiente 24
horas antes dos experimentos. Em seguida os joelhos foram preparados para o início
dos testes, com retirada de partes moles em excesso e adequação das extremidades,
conforme discutido na seção a seguir, sobre preparo dos espécimes. Para os testes
biomecânicos, as extremidades do fêmur e da tíbia foram acopladas ao equipamento
servo-hidráulico de carga (8821s, Instron, Norwood, MA). O dispositivo no qual os
joelhos estavam diretamente acoplados permitia o posicionamento da articulação em
diferentes angulações, conforme demonstrado na Figura 3.
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Figura 3 - Vista lateral do posicionamento a 30 da peça de joelho para o teste biomecânico. As
estruturas nas quais as extremidades femoral e tibial estão acopladas foram feitas sob medida
para este estudo. F: extremidade femoral; T: extremidade tibial

Cada peça anatômica de joelho foi testada sob três condições: com o LCP
intacto (joelho nativo), após o desbridamento artroscópico do LCP (lesão) e após a
reconstrução com a técnica onlay. No momento da reconstrução com a técnica onlay,
os joelhos foram divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo onlay com fixação
tibial unicortical (04 joelhos) e grupo onlay com fixação tibial bicortical (04 joelhos). Em
cada uma dessas situações (LCP nativo, desbridado e reconstruído), a tíbia foi
submetida a 6 ciclos de cargas de deslocamento anterior e de deslocamento posterior
(a uma taxa de deslocamento de 1 mm/s, dentro do limite máximo de 40 N no sentido
anterior e de 100 N no sentido posterior), em quatro diferentes angulações: 10o, 30o,
60o e 90o.
Nas seções a seguir, cada etapa dos procedimentos deste estudo será explicada
detalhadamente.
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4.3.2 Preparo dos espécimes
Após descongelados, os joelhos foram dissecados com o cuidado de remover
tecidos moles do fêmur, até 10 cm proximal em relação à linha articular, e da tíbia, até
10 cm distal. Cada extremidade óssea desnudada (fêmur e tíbia) foi inserida em um
tubo metálico de 20 cm de comprimento e diâmetro de 5 cm, material que pode ser
visualizado na Figura 4. Os espaços entre os ossos e os tubos metálicos foram
preenchidos com ripas de madeira e cada extremidade foi adicionalmente estabilizada
com 03 parafusos, através de orifícios pré-existentes nos tubos metálicos, conforme
pode ser observado na Figura 5.

Figura 4 - Material utilizado para preparo das extremidades ósseas do
fêmur e da tíbia. Para cada espécime foram utilizados: 2 tubos metálicos
pré-dimensionados e pré-perfurados nos quais as extremidades ósseas
foram inseridas, ripa de madeira conforme necessário para preenchimento
do espaço entre o osso e o tubo metálico e 06 parafusos
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Figura 5 - Vista lateral de um espécime de joelho após preparo das
extremidades ósseas para os testes

4.3.3 Sistema de teste biomecânico
O sistema de teste é formado por uma máquina de carga e pelos computadores
e software integrados, que acompanham a máquina. Para este ensaio biomecânico foi
utilizada uma máquina biaxial de teste (8821s Instron, Norwood, MA) (Figura 6). Tratase de um equipamento servo-hidráulico desenhado para desempenhar carga axial e
carga torcional dinâmica. A máquina tem capacidade máxima de força axial de ± 100 kN
(aproximadamente 10.000 kg) e uma capacidade de força torcional de 1 kNm
(aproximadamente 11.000 kg-cm).
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Figura 6 - Visão panorâmica do dispositivo servohidráulico
(Instron 8821s) utilizado no ensaio biomecânico.

Foram utilizadas montagens customizadas para fixar as extremidades das peças
cadavéricas de joelhos durante o teste (Figura 3). Com o fêmur e a tíbia fixos, a tíbia foi
submetida a 6 ciclos de cargas de tração (a uma taxa de deslocamento de 1 mm/s,
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dentro do limite máximo de 40 N para o deslocamento com sentido anterior e de 100 N
para o deslocamento posterior), em diferentes angulações: 10o, 30o, 60o e 90o.
A máquina é equipada com controlador e consoles Fast Track Labtronic® 8800
(Instron, Nordwood, MA)( (Figura 7). O acesso aos sistemas de controle é feito através
de um software de teste especializado denominado console RS. Este software é
executado em sistemas operacionais Windows® e, como mencionado, permite acesso
direto às funções do controlador. Além disso, configurações de teste e ajustes
(incluindo força aplicada, tempo de carga e número de ciclos) podem ser salvos para
testes subsequentes, permitindo facilidade de operação e maior confiabilidade.

Figura 7 - Consoles (esquerda) e computador integrados à máquina de ensaio biomecânico. O
console mais à esquerda é o que permite o controle axial e o console à direita é o de controle
torcional. Antes dos testes, a máquina é calibrada através desses consoles. No entanto, toda a
configuração e o controle dos testes é feito através do software (console RS) no computador. O
software também permite a coleta dos resultados em tempo real

Foi ainda utilizado outro software, o RS SigEdit®, do conjunto de software RS
LabSite® (Instron Structural Testing Systems, Norwood, MA). Dentro do RS SigEdit®, foi
utilizado, especificamente, o aplicativo Viewer® para visualizar e salvar dados força

72

Material e método

versus tempo e posição versus tempo obtidos durante cada teste. Em seguida, esses
dados obtidos pelo RS SigEdit® (dados brutos) foram exportados para o Microsoft
Excel®, para uma primeira análise. É importante destacar que todo o sistema de teste
descrito foi operado pelos engenheiros do laboratório.
4.3.4 Procedimentos cirúrgicos
Uma estação para procedimentos cirúrgicos artroscópicos foi instalada no
laboratório de biomecânica da Universidade do Missouri. A figura 8 ilustra a estação
cirúrgica que era constituída por um suporte para posicionamento cirúrgico das peças
de joelho, uma torre completa de artroscopia da Arthrex® (Naples, FL, EUA),
instrumental cirúrgico específico e material para fixação do enxerto após a reconstrução
(parafusos de interferência, parafusos metálicos para osso esponjoso de 6,5 mm com
rosca parcial de 32 mm (Synthes, Paoli, PA, USA) e arruelas dentadas plásticas 6,5 mm
diâmetro 17 mm (Synthes, Paoli, PA, USA).

Figura 8 - Estação para intervenção cirúrgica. Visualiza-se a torre de artroscopia e a peça
de joelho já posicionada no suporte, para o procedimento.
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Cada joelho foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos. O primeiro, e menor
procedimento, consistiu no desbridamento artroscópico do ligamento cruzado posterior
com instrumental motorizado com lâminas oscilatórias – Shaver Arthrex® (Naples, FL,
EUA). Em um segundo momento, após ensaio biomecânico realizado para documentar
a deficiência do LCP, os joelhos foram novamente abordados cirurgicamente, para a
reconstrução do LCP através da técnica onlay. Todos os procedimentos cirúrgicos
descritos foram realizados com a participação direta e sob a supervisão de cirurgião
sênior, com experiência no uso das técnicas.
Desbridamento artroscópico do LCP
Os joelhos foram posicionados no suporte para a realização da artroscopia e do
desbridamento, conforme pode ser visualizado na Figura 9. A pele foi demarcada e os
portais anteromedial e anterolateral foram confeccionados da forma clássica. Procedeuse com o inventário completo da articulação. Nesta etapa, os joelhos foram novamente
inspecionados quanto aos critérios de inclusão e exclusão previamente mencionados.

Figura 9 - Vista de frente (A) e de perfil (B) do posicionamento da peça anatômica de
joelho para a realização dos procedimentos cirúrgicos
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Em seguida, o ligamento cruzado posterior foi identificado, desinserido do fêmur
com lâmina de bisturi no 11 e desbridado integralmente com instrumental motorizado
com lâminas oscilatórias. O procedimento foi interrompido após a remoção completa do
LCP, de maneira que o

côndilo femoral medial não apresentasse qualquer

remanescente (sinal do côndilo vazio), o que pode ser observado na Figura 10. Após
esta etapa, os joelhos foram encaminhados para novos testes biomecânicos, conforme
será detalhado adiante na seção de procedimentos.

Figura 10 - Artroscopia do joelho de espécime anatômico. (A) Identificação do LCP com probe. (B)
Desinserção do LCP com lâmina de bisturi. (C) Desbridamento do LCP com lâmina motorizada
oscilatória. (D) Sinal do côndilo vazio. Probe posicionado para demonstrar o desbridamento completo
do ligamento
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Preparo dos enxertos para a reconstrução
Para a reconstrução do ligamento cruzado posterior de acordo com a técnica onlay,
explicada a seguir, foram utilizados tendões flexores homólogos. Os tendões foram
obtidos do mesmo banco de tecidos e preservados em condições semelhantes às
descritas para as peças de joelho. Os tendões foram enviados ao laboratório ainda
aderidos aos músculos grácil e semitendinoso, para que fossem preparados de forma
homogênea e para que não ocorresse perda de substância durante o preparo.
Após a limpeza dos tendões, foram preparados os enxertos de flexores a serem
utilizados no procedimento cirúrgico. Durante o preparo, os tendões foram dobrados ao
meio e tomou-se o cuidado de unir com suturas apenas uma das extremidades da
montagem. Desta forma, ao final foram obtidos enxertos quádruplos de tendões
flexores com uma extremidade formando uma alça e a outra extremidade unida por
sutura, conforme pode ser visualizado na Figura 11. Em média, os enxertos do grupo
unicortical apresentaram diâmetro de 9 mm, enquanto os enxertos do grupo bicortical
apresentaram diâmetro médio de 10 mm.

Figura 11 - Aspecto final do enxerto quádruplo de flexores
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Técnica onlay para reconstrução do LCP
Após o ensaio biomecânico, os joelhos foram novamente transferidos para a
estação cirúrgica. Foi, então, realizada a reconstrução do LCP por meio da técnica
onlay. Para isso, os joelhos foram divididos em dois grupos: grupo onlay com fixação
tibial unicortical (04 joelhos) e grupo onlay com fixação tibial bicortical (04 joelhos),
sendo o modo de fixação na tíbia a única diferença entre as reconstruções nesses dois
grupos.
Cada joelho, a seu tempo, foi posicionado no suporte, conforme demonstrado
anteriormente. Para a confecção do túnel femoral, um guia para reconstrução do
ligamento cruzado posterior foi posicionado através do portal anteromedial clássico e
apoiado na face interna do côndilo medial. Com o guia na posição desejada (na
inserção da banda anterolateral, 8 a 10 mm da cartilagem articular, numa posição
correspondente a 11:00 para o joelho esquerdo e a 13:00 para o joelho direito), a pele
foi marcada e incisada na topografia do ponto de entrada da broca na face externa do
côndilo lateral medial.
Foi optado por realizar a perfuração do túnel femoral no sentido de fora para
dentro (de fora da articulação para dentro), porque para o estudo estava disponível
somente brocas retráteis tipo FlipCutter® (Arthrex®; Naples, FL, EUA). A broca foi
escolhida de acordo com a medida do diâmetro do enxerto (mesmo tamanho) e
mantida, inicialmente, reta para perfuração do côndilo e verificação da posição do túnel.
Uma vez confirmada que a broca estava na posição correta, foi acionado o mecanismo
para dobrar a ponta da broca e proceder com a perfuração retrógrada do túnel no
diâmetro desejado, no sentido de dentro da articulação para fora, conforme pode ser
visualizado na Figura 12. Já foram descritas de maneira detalhada por outros autores,
as técnica de posicionamento(61) e de confecção(72,73) do túnel femoral aqui adotadas.
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Figura 12 - Técnica utilizada para a confecção do túnel femoral. (A) Posicionamento do guia na parede
lateral do côndilo femoral medial; (B) Uma broca do tipo FlipCutter® é passada de fora para dentro na
posição desejada; (C) O cirurgião mantém o guia enquanto o assistente aciona o mecanismo para dobrar
a ponto da broca; (D) Ponta da broca dobrada, preparada para início da perfuração (retrógrada) do túnel
femoral no sentido de dentro para fora; (E) aspecto artoscópico final do túnel femoral

Após a confecção do túnel femoral, procedeu-se com a abordagem da tíbia,
através de incisão posteromedial, na região proximal. O músculo poplíteo foi elevado de
forma subperiosteal, expondo a região posterior da tíbia e facilitando a palpação da
fóvea do LCP. O sítio de fixação tibial (área de cerca de 3 cm2) foi preparado através de
desperiostização e decorticação. Procedeu-se com a capsulotomia posterior em direção
a articulação com uma pinça mixter, como ilustrado na Figura 13.
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Figura 13 - Posicionamento da pinça tipo mixter para passagem do fio de Ethibond que será
usado para guiar o enxerto. (A) Capsulotomia posterior com o mixter, através da abordagem
(74)
posteromedial na tíbia . (B) Visualização artroscópica do mixter inserido através da capsulotomia
posterior

Após o preparo do túnel femoral e do sítio de fixação na tíbia, foi utilizado um fio
de Ethibond® no 5 (Ethicon, Sommerville, NJ, EUA) para a passagem do enxerto. O fio
foi dobrado para formar uma alça e posicionado dentro da articulação com o mixter,
através da capsulotomia posterior (Figura 13). A alça foi visualizada pelo artroscópio e,
com uma pinça de preensão, passada por dentro do túnel femoral. O fio de Ethibond®
foi preso ao enxerto, próximo ao orifício externo do túnel femoral. A extremidade tibial
do fio de Ethibond® foi, então, tracionada, fazendo com que o enxerto seguisse pelo
túnel femoral, depois passando por dentro da articulação e através da capsulotomia
posterior, até que a extremidade em alça do enxerto fosse visível na região posterior da
tíbia.
Neste momento, tinha-se a extremidade suturada do enxerto dentro do túnel
femoral e a extremidade em alça visível pela abordagem posteromedial na tíbia. O
passo seguinte foi a perfuração da tíbia e passagem do parafuso 6,5 mm de rosca
parcial montado com arruela dentada plástica 6,5 mm e 17 mm de diâmetro (Synthes,
Paoli, PA, USA). Assim, com uma broca 3,2 mm, a tíbia foi perfurada no sentido de
posterior para anterior, em direção a tuberosidade anterior da tíbia (TAT), de maneira
perpendicular ao eixo longo do osso. O ponto de entrada da broca na face posterior da
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tíbia foi posicionado a aproximadamente 2,5 cm abaixo do sitio anatômico de inserção
do LCP, almejando o centro da tíbia. A cortical anterior da tíbia não foi perfurada em
metade dos espécimes.
Como pode ser observado na Figura 14, o parafuso, com uma arruela dentada
plástica, foi, então, posicionado, no centro da alça tendinosa e apertado, fixando o
enxerto na tíbia. Em metade dos joelhos (grupo unicortical; n = 4), o enxerto foi fixado
na tíbia com parafuso unicortical, tendo sido padronizado o comprimento de 45 mm
para esse grupo. No outro grupo de quatro joelhos, a fixação tibial foi realizada com
parafuso esponjoso bicortical, grande o suficiente para que ultrapassasse a cortical
anterior da tíbia. Esta foi a única diferença entre as técnicas de reconstrução realizadas
nos dois grupos.

Figura 14 - Fixação do enxerto na tíbia com parafuso esponjoso 6,5
mm e arruela dentada plástica “a cavaleiro” (seta branca). Pode ser
necessária realizar uma incisão posterior adicional para a introdução
da chave e fixação do parafuso à tíbia (seta vazada).
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A seguir, o joelho foi posicionado a 70o e, utilizando a máxima força manual, a
translação posterior da tíbia em relação ao fêmur foi corrigida para a fixação do enxerto
no túnel femoral. Esta fixação foi feita no sentido de fora para dentro, utilizando-se fioguia e um parafuso de interferência rombo bioabsorvível (Arthrex®, Naples, FL, EUA),
através da mini-incisão adjacente ao côndilo medial. O diâmetro escolhido para o
parafuso de interferência correspondeu ao diâmetro do enxerto e ao diâmetro do túnel
femoral (mesma medida) e o comprimento escolhido foi de 28 mm para todos as
reconstruções. O parafuso foi progredido até que o último passo de rosca ficasse em
contato com a cortical femoral externa, no túnel femoral, ou seja, tomando o cuidado de
não progredir o parafuso em excesso. Nas Figuras 15 e 16, pode ser visualizado o
aspecto final das reconstruções do LCP pela técnica onlay nos grupos uni e bicortical.

Figura 15 - Reconstrução do LCP pela técnica onlay com fixação tibial unicortical
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Figura 16 - Reconstrução do LCP pela técnica onlay com fixação tibial bicortical

Depois da etapa de reconstrução do LCP pela técnica onlay, todos os joelhos
foram novamente enviados para a realização de testes biomecânicos, seguindo o
mesmo protocolo já descrito.
4.4 Variáveis
Conforme mencionado previamente, foi utilizado o aplicativo Viewer® dentro do
software RS SigEdit®, para obtenção e armazenamento de dados preliminares (dados
não tratados) em forma de gráficos, durante a fase de teste. Para cada teste, são
exibidos dois gráficos, que mostram a aquisição de dados pelo programa (Figura 17). O
gráfico superior mostra dados de força versus tempo, o gráfico inferior mostra dados de
posição versus tempo. Nos gráficos, os valores obtidos para a força assumiram um
sinal positivo quando foi aplicada a carga para deslocamento anterior (força aplicada à
tíbia com direção anterior: máximo de +40 N) e um sinal negativo quando foram
aplicadas as cargas para deslocamento posterior (força com direção posterior: máximo
de -100 N).
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Figura 17 - Gráficos obtidos pelo aplicativo Viewer
®

®

dentro do software RS

SigEdit . Gráfico superior: força versus tempo. Gráfico inferior: posição versus
tempo

Como primeira etapa da análise, esses dados preliminares de força versus
tempo e posição versus tempo, foram exportados para uma planilha no programa
Excel®. Os dados de posição foram normalizados, subtraindo todos os valores
subsequentes do valor original, de modo que o deslocamento começasse sempre em 0
mm para cada teste. Depois, foram obtidos gráficos de força versus deslocamento, para
todo o último (sexto) ciclo (assim, durante o ciclo, a máquina vai de +40 N a -100 N e
volta de -100 N para + 40 N). Em seguida, foram isolados dados da fase de
deslocamento posterior do último ciclo (então, apenas no sentido de +40 N a -100 N).
Esta é a curva que foi analisada para as seguintes medidas:

83

Material e método

•

Rigidez (expressa em N/mm): é uma propriedade caracterizada pela capacidade
do ligamento de resistir à deformação, quando uma determinada força é
aplicada(75). A rigidez é a medida slope da carga de deslocamento posterior final,
ou seja, a inclinação da curva entre -20 N até a carga máxima de deslocamento
no sentido posterior de aproximadamente -100 N (Gráfico 1).
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Força no ponto a 5 mm além da tara de 10 N (expressa em N): avalia a força
relativa do enxerto. Encontra-se o ponto de distância em que a carga de -10 N foi
atingida, adiciona-se 5 mm e determina-se qual a força neste ponto (Gráfico 3);
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Gráfico 3 - Medida da força no ponto a 5 mm além da tara de 10 N
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4.5 Análise dos dados
Utilizando uma planilha eletrônica, primeiramente foi elaborada uma base de
dados, que foi exportada para análise no programa estatístico. A análise descritiva dos
dados foi realizada através das frequências absolutas e relativas no caso das variáveis
categóricas e por meio de medidas de tendência central e variabilidade no caso das
variáveis numéricas.
Os dados para cada joelho foram normalizados em relação ao joelho com LCP
intacto. Posteriormente, as médias obtidas pelos grupos de reconstrução foram
comparadas entre si e também com as médias obtidas pelos grupos de joelhos com o
LCP intacto e com o LCP desbridado, utilizando ANOVA (análise de variância one way).
O teste exato de Fisher foi utilizado para avaliar diferenças entre os grupos quanto a
características demográficas. As diferenças foram consideradas significativas quando
obtido valor de p inferior a 0,05 (p < 0,05).
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Foram utilizados oito joelhos de cadáveres, sendo quatro peças do lado direito.
Três doadores eram do sexo masculino e cinco, do sexo feminino. Em média, os
doadores tinham, quando do óbito, idade de 58,4 ± 10,4 anos (mínimo: 36 anos;
máximo: 70 anos) e peso corpóreo de 87,7 ± 31,1 kg (mínimo: 54 kg; máximo: 136 kg).
Na divisão por grupos, foram selecionados, aleatoriamente, 02 peças de joelho
do lado direito e 02 peças de joelho do lado esquerdo para cada grupo (total de 04
joelhos por grupo). No grupo unicortical, 03 peças foram de doadores do sexo feminino,
enquanto no grupo bicortical foram 02 peças de doadores do sexo feminino. Em média,
os doadores do grupo unicortical tinham 53,7 ± 12,01 anos (mínimo: 36 anos; máximo:
72 anos) e peso de 76 ± 27,4 kg (mínimo: 54 kg; máximo: 116 kg). Já os doadores do
grupo bicortical, tinham idade média de 63 ± 7,07 anos (mínimo: 54 anos; máximo: 70
anos) e peso de 99,5 ± 33,6 kg (mínimo: 59 kg; máximo: 136 kg).
Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos quanto a
características demográficas dos espécimes, nem quanto ao diâmetro dos enxerto
utilizados em cada grupo.
5.1 Avaliação descritiva por variável
Nesta seção, são expostos os valores médios e os respectivos desvios-padrão
apresentados por cada grupo para uma dada variável a um determinado ângulo. A
relevância estatística de cada dado será apresentada na seção seguinte, na avaliação
comparativa por variável. Para simplificar, os grupos de joelhos com LCP intacto, de
joelhos com LCP desbridado, de joelhos com reconstrução onlay e fixação unicortical e
os de joelhos com reconstrução onlay e fixação tibial bicortical são referidos,
respectivamente, como: joelho intacto, joelho desbridado, grupo unicortical e grupo
bicortical.
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5.1.1 Rigidez
Nas diferentes angulações (10o, 30o, 60o e 90o), o joelho intacto apresentou,
respectivamente, rigidez média de 27,3 ± 6,6 N/mm, 32,1 ± 8,0 N/mm, 39,4 ± 7,2 N/mm
e 40,1 ± 6,4 N/mm. Enquanto isso, o joelho desbridado apresentou os seguintes
valores, nas mesmas angulações: 16,3 ± 4,7 N/mm, 13,8 ± 3,5 N/mm, 15,0 ± 4,1 N/mm
e 18,4 ± 4,8 N/mm Já o grupo unicortical apresentou, respectivamente, média de 20,8 ±
5,1 N/mm, 19,3 ± 5,1 N/mm, 20,3 ± 5,7 N/mm e 24,8 ± 4,6 N/mm. Por sua vez, o grupo
bicortical apresentou média de 19,5 ± 5,0 N/mm, 21,5 ± 5,6 N/mm, 23,8 ± 5,7 N/mm e
27,0 ± 6,1 N/mm respectivamente a 10o, 30o, 60o e 90o, conforme pode ser visto no
Gráfico 4.

o

o

o

Gráfico 4- Médias obtidas para a variável rigidez a 10 , 30 , 60 e 90 de flexão do joelho nas diferentes
condições testadas
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5.1.2 Frouxidão
O Gráfico 5 apresenta médias para a variável frouxidão a 10o, 30o, 60o e 90o de
flexão do joelho, nos diferentes grupos. O joelho intacto apresentou as seguintes
médias de frouxidão nas diferentes angulações, respectivamente: 5,3 ± 0,7 mm, 6,2 ±
0,7 mm, 5,1 ± 0,7 mm e 3,7 ± 0,7 mm. Por sua vez, o joelho desbridado apresentou as
seguintes médias, respectivamente: 7,9 ± 1,3 mm, 10,6 ± 1,6 mm, 8,9 ± 1,3 mm e 9,9 ±
1,3

mm.

O

grupo

unicortical

apresentou,

nessas

diferentes

angulações,

respectivamente, médias de 5,7 ± 1,2 mm, 6,6 ± 1,1 mm, 7,7 ± 1,1 mm e 8,1 ± 1,2 mm.
Já o grupo bicortical apresentou médias de 5,6 ± 0,6 mm, 6,4 ± 0,4 mm, 5,5 ± 0,5 mm e
6,0 ± 0,5 mm, respectivamente.

o

o

o

Gráfico 5- Médias obtidas para a variável frouxidão a 10 , 30 , 60 e 90 de flexão do joelho nas diferentes
condições testadas
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5.1.3 Força no ponto a 5 mm além da tara de 10 N
Em relação à variável força, os resultados obtidos para os joelhos testados são
apresentados na Gráfico 6. O joelho intacto apresentou as seguintes médias de força:
75,3 ± 9,9 mm a 10o de flexão do joelho, 85,6 ± 9,1 N a 30o de flexão, 99,1 ± 1,5 N a
60o e 98,8 ± 3,2 N a 90o. Por sua vez, o joelho desbridado apresentou as seguintes
médias, respectivamente: 59,3 ± 9,5 N, 54,1 ± 11,1 N, 41,8 ± 7,1 N e 33,6 ± 10,1 N,
nas mesmas angulações. O grupo unicortical apresentou, nessas diferentes
angulações, respectivamente, médias de 73,5 ± 8,1 N, 38,8 ± 5,3 N, 39,0 ± 5,5 N e 35,3
± 7,1 N, enquanto o grupo bicortical apresentou médias de 88,3 ± 8,0 N, 85,3 ± 6,0 N,
72,8 ± 10,0 N e 66,0 ± 9,8 N, respectivamente.

o

o

o

Gráfico 6- Médias obtidas para a variável força a 10 , 30 , 60 e 90 de flexão do joelho nas diferentes condições
testadas
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5.2 Avaliação comparativa por variável
A seguir, serão apresentados os resultados obtidos em cada variável detalhada
previamente, a partir das comparações entre as médias do joelho intacto com as do
joelho com LCP desbridado, do joelho intacto com as da reconstrução uni e bicortical,
do joelho com LCP desbridado com as da reconstruções uni e bicortical e das
reconstruções uni e bicortical entre si. As tabelas nesta seção, exibem dados referentes
à diferença estimada nessas comparações e ao valor de p.

5.2.1 Rigidez

A rigidez foi registrada durante uma série de testes com carga máxima de até
100 N, em cada ângulo de flexão. O joelho intacto apresentou rigidez significativamente
maior que o grupo com o LCP desbridado, em todas as angulações testadas (Tabela 1).
O joelho intacto foi também significativamente mais rígido que os grupos unicortical e
bicortical, exceto a 10o de flexão (Tabelas 2 e 3). Os grupos uni e bicortical, não
apresentaram diferenças significativas entre si, em nenhuma das angulações testadas
(Tabela 4). Na comparação com o grupo desbridado, o grupo unicortical não
apresentou diferenças significativas (Tabela 5). Já o grupo bicortical apresentou rigidez
significativamente maior que o grupo desbridado para esta variável, a 30o, 60o e 90o de
flexão do joelho (Tabela 6).
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Tabela 1 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com joelho
intacto e joelho desbridado, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a
variável rigidez
Graus de flexão
10

30

60

90

Intacto
Média (N/mm)
DP

27.3
6.6

32.1
8.0

39.4
7.2

40.1
6.4

Desbridado
Média (N/mm)
DP

16.3
4.7

13.8
3.5

15.0
4.1

18.4
4.8

Valor p

0.002

< 0.001

< 0.001

< 0.001

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N/mm: Newtons por milímetro.

Tabela 2 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com joelho
intacto e o grupo unicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a
variável rigidez

10

Graus de flexão
30
60

90

Intacto
Média (N/mm)
DP

27.3
6.6

32.1
8.0

39.4
7.2

40.1
6.4

Unicortical
Média (N/mm)
DP

20.8
5.1

19.3
5.1

20.3
5.7

24.8
4.6

Valor p

0.116

0.016

0.001

0.002

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N/mm: Newtons por milímetro.
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Tabela 3 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com joelho
intacto e o grupo bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a
variável rigidez
Graus de flexão
10

30

60

90

Intacto
Média (N/mm)
DP

27.3
6.6

32.1
8.0

39.4
7.2

40.1
6.4

Bicortical
Média (N/mm)
DP

19.5
5.0

21.5
5.6

23.8
5.7

27.0
6.1

Valor p

0.067

0.039

0.004

0.007

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N/mm: Newtons por milímetro.

Tabela 4 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos unicortical
e bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a variável rigidez
Graus de flexão
10

30

60

90

Unicortical
Média (N/mm)

20.8

19.3

20.3

24.8

DP

5.1

5.1

5.7

4.6

Média (N/mm)

19.5

21.5

23.8

27.0

DP

5.0

5.6

5.7

6.1

0.737

0.574

0.419

0.577

Bicortical

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N/mm: Newtons por milímetro.
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Tabela 5 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com joelho
desbridado e unicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a
variável rigidez

10

Graus de flexão
30
60

90

Desbridado
Média (N/mm)
DP

16.3
4.7

13.8
3.5

15.0
4.1

18.4
4.8

Unicortical
Média (N/mm)
DP

20.8
5.1

19.3
5.1

20.3
5.7

24.8
4.6

Valor p

0.157

0.051

0.095

0.054

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N/mm: Newtons por milímetro.

Tabela 6 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com joelho
desbridado e bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a
variável rigidez
Graus de flexão
10

30

60

90

Média (N/mm)

16.3

13.8

15.0

18.4

DP

4.7

3.5

4.1

4.8

Média (N/mm)

19.5

21.5

23.8

27.0

DP

5.0

5.6

5.7

6.1

0.293

0.013

0.012

0.022

Desbridado

Bicortical

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N/mm: Newtons por milímetro.
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5.2.2 Frouxidão
Para testar a frouxidão, foi avaliado o deslocamento a cada ângulo, com carga
máxima de 100 N. Conforme pode ser observado na Tabela 7, em todos os ângulos,
o joelho desbridado apresentou frouxidão significativamente maior que o joelho
intacto (p <0,001 nas diversas angulações). Quando comparados ao joelho intacto, o
grupo unicortical apresentou maior frouxidão a 60o e 90o de flexão do joelho (p <
0,001; < 0,001), enquanto o grupo bicortical apresentou maior frouxidão a 90o (p
<0,001) (Tabelas 8 e 9).

Tabela 7 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com joelho
intacto e joelho desbridado, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a
variável frouxidão

10

Graus de flexão
30
60

90

Intacto
Média (mm)
DP

5.3
0.7

6.2
0.7

5.1
0.7

3.7
0.7

Desbridado
Média (mm)
DP

7.9
1.3

10.6
1.6

9.9
1.3

8.9
1.3

< 0.001

< 0.001

< 0.001

< 0.001

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; mm: milímetros.
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Tabela 8 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com joelho
intacto e o grupo unicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a
variável frouxidão

10

Graus de flexão
30
60

90

Intacto
Média (mm)
DP

5.3
0.7

6.2
0.7

5.1
0.7

3.7
0.7

Unicortical
Média (mm)
DP

5.7
1.2

6.6
1.1

7.7
1.1

8.1
1.2

0.485

0.414

< 0.001

< 0.001

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; mm: milímetros.

Tabela 9 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com joelho
intacto e o grupo bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a
variável frouxidão

10

Graus de flexão
30
60

90

Intacto
Média (mm)
DP

5.3
0.7

6.2
0.7

5.1
0.7

3.7
0.7

Bicortical
Média (mm)
DP

5.6
0.6

6.4
0.4

5.5
0.5

6.0
0.5

0.553

0.607

0.298

< 0.001

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; mm: milímetros.

Na comparação entre os grupos de reconstrução, o grupo bicortical apresentou
significativamente menos frouxidão que o grupo unicortical a 60o e 90o (p = 0,011;
0,015) (Tabela 10). Já em relação aos grupos de reconstrução, o grupo desbridado
apresentou frouxidão significativamente maior do que o grupo unicortical a 10o, 30o e
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60o de flexão (p = 0,018; 0,001; 0,017) e do que o grupo bicortical em todas as
angulações (p = 0,008; <0,001; <0,001; 0,001, respectivamente) (Tabelas 11 e 12).

Tabela 10 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos unicortical
e bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a variável
frouxidão

10

Graus de flexão
30
60

90

Unicortical
Média (mm)
DP

5.7
1.2

6.6
1.1

7.7
1.1

8.1
1.2

Bicortical
Média (mm)
DP

5.6
0.6

6.4
0.4

5.5
0.5

6.0
0.5

0.856

0.702

0.011

0.015

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; mm: milímetros.

Tabela 11 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com
joelho desbridado e unicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho,
para a variável frouxidão

10

Graus de flexão
30
60

90

Desbridado
Média (mm)
DP

7.9
1.3

10.6
1.6

9.9
1.3

8.9
1.3

Unicortical
Média (mm)
DP

5.7
1.2

6.6
1.1

7.7
1.1

8.1
1.2

0.018

0.001

0.017

0.324

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; mm: milímetros.
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Tabela 12 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com
joelho desbridado e bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para
a variável frouxidão

10

Graus de flexão
30
60

90

Desbridado
Média (mm)
DP

7.9
1.3

10.6
1.6

9.9
1.3

8.9
1.3

Bicortical
Média (mm)
DP

5.6
0.6

6.4
0.4

5.5
0.5

6.0
0.5

0.008

< 0.001

< 0.001

0.001

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; mm: milímetros.

5.2.3 Força no ponto a 5 mm além da tara de 10 N
Na avaliação da força relativa do enxerto, os joelhos intactos demandaram
cargas significativamente mais altas (p <0,05) do que os joelhos desbridados (Tabela
13). Ademais, o joelho intacto apresentou desempenho significativamente melhor do
que o grupo unicortical em todos os ângulos (p < 0,001), exceto a 10o de flexão e
apresentou desempenho significativamente melhor do que o grupo bicortical a 10o (p =
0,048), 60o e 90o de flexão articular (p < 0,001) (Tabelas 14 e 15).
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Tabela 13 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com
joelho intacto e joelho desbridado, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho,
para a variável força

10

Graus de flexão
30
60

90

Intacto
Média (N)
DP

75.3
9.9

85.6
9.1

99.1
1.5

98.8
3.2

Desbridado
Média (N)
DP

59.3
9.5

54.1
11.1

41.8
7.8

33.6
10.1

Valor p

0.005

< 0.001

< 0.001

< 0.001

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N: Newtons (unidade de medida de força).

Tabela 14 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com
joelho intacto e o grupo unicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho,
para a variável força

10

Graus de flexão
30
60

90

Intacto
Média (N)
DP

75.3
9.9

85.6
9.1

99.1
1.5

98.8
3.2

Unicortical
Média (N)
DP

73.5
8.1

38.8
5.3

39.0
5.5

35.3
7.1

Valor p

0.768

< 0.001

< 0.001

< 0.001

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N: Newtons (unidade de medida de força).
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Tabela 15 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com
joelho intacto e o grupo bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho,
para a variável força
Graus de flexão
30
60

10

90

Intacto
Média (N)
DP

75.3
9.9

85.6
9.1

99.1
1.5

98.8
3.2

Bicortical
Média (N)
DP

88.3
8.0

85.3
6.0

72.8
10.0

66.0
9.8

Valor p

0.048

0.943

< 0.001

< 0.001

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N: Newtons (unidade de medida de força).

Na comparação entre os grupos de reconstrução, o grupo bicortical apresentou
força significativamente maior do que o grupo unicortical, em todos os ângulos testados
(p = 0,041; < 0,001; 0,001; 0,002), conforme pode ser observado na Tabela 16. Quando
comparados

ao

joelho

desbridado,
o

o

significativamente maior a 10 e 30

o

grupo

unicortical

apresentou

força

(p = 0,029; 0,027), enquanto o grupo bicortical

apresentou desempenho superior em todos os ângulos (p < 0,001) (Tabelas 17 e 18).
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Tabela 16 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos unicortical
e bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para a variável força
Graus de flexão
10

30

60

90

Unicortical
Média (N)
DP

73.5
8.1

38.8
5.3

39.0
5.5

35.3
7.1

Bicortical
Média (N)
DP

88.3
8.0

85.3
6.0

72.8
10.0

66.0
9.8

Valor p

0.041

< 0.001

0.001

0.002

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N: Newtons (unidade de medida de força).

Tabela 17 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com
joelho desbridado e unicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho,
para a variável força
10

Graus de flexão
30
60

90

Desbridado
Média (N)
DP

59.3
9.5

54.1
11.1

41.8
7.8

33.6
10.1

Unicortical
Média (N)
DP

73.5
8.1

38.8
5.3

39.0
5.5

35.3
7.1

Valor p

0.029

0.027

0.545

0.781

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N: Newtons (unidade de medida de força).
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Tabela 18 - Resultados da avaliação comparativa entre os grupos com
joelho desbridado e bicortical, a 10o, 30o, 60o e 90o de flexão do joelho, para
a variável força.

10

Graus de flexão
30
60

90

Desbridado
Média (N)
DP

59.3
9.5

54.1
11.1

41.8
7.8

33.6
10.1

Bicortical
Média (N)
DP

88.3
8.0

85.3
6.0

72.8
10.0

66.0
9.8

< 0.001

< 0.001

< 0.001

< 0.001

Valor p

DP: desvio-padrão; valor p: significância estatística; N: Newtons (unidade de medida de força).
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No presente estudo, os grupos de reconstrução do ligamento cruzado posterior
onlay uni e bicortical melhoraram significativamente a resistência mecânica do joelho
em comparação com o joelho desbridado e deficiente em relação ao LCP,
imediatamente após a implantação do enxerto. Entretanto, os resultados biomecânicos
obtidos na avaliação dos joelhos intactos não foram reproduzidos através da
reconstrução com a técnica onlay. O joelho intacto apresentou desempenho
significativamente melhor que o grupo unicortical em todas as variáveis, exceto nas
variáveis rigidez e força a 10o e na variável frouxidão a 10o e 30o. Além disso, o joelho
intacto foi significativamente superior ao grupo bicortical na variável rigidez (a 30o, 60o e
90o), na variável frouxidão a 90o e na variável força a 60o e 90o.
As referidas formas de fixação tibial unicortical e bicortical caracterizam
pequenas variações da mesma técnica onlay. A técnica onlay representa uma forma de
reconstrução do LCP que pode ser realizada tanto com banda única quanto com dupla
banda, ambas por via artroscópica assistida. Neste estudo, foi optado pela reconstrução
com banda única, conforme originalmente descrito(17). Dessa forma, apenas um túnel
femoral foi confeccionado e, para isso, a técnica adotada foi a preconizada na
literatura(61,72,76). Assim, o guia foi posicionado na metade mais anterior das fibras do
LCP nativo, a cerca de 8-10 mm da cartilagem articular, tomando como referência as
fibras remanescentes do LCP, na face interna do côndilo femoral medial.
Ahn et al. (2011)(77), acompanharam 30 pacientes com lesões do LCP
reconstruídas com banda única por um tempo médio de 4 anos e concluíram que a
técnica produz bons resultados clínicos, com estabilidade satisfatória. Através de
estudo semelhante, Boutefnouchet et al. (2013)(78), avaliaram 15 pacientes com
seguimento médio também de 04 anos. Segundo os autores, a reconstrução com
banda única fornece resultados funcionais consistentes e satisfatórios.
Em contraste, os resultados de uma revisão sistemática publicada em 2011(15)
descreveram um cenário diferente. Segundo os autores, os achados primários da
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revisão permitiram concluir que a reconstrução com banda simples reduz a frouxidão de
joelhos com lesão do LCP em apenas 1+, não restaurando a estabilidade articular
normal. Além disso, apesar da aparente melhora clínica e de ter possibilitado a prática
de atividades esportivas, a técnica não preveniu complicações como a osteoartrose. Os
resultados descritos estão em maior consonância com os achados do presente estudo.
Nesse contexto, apesar de o tratamento cirúrgico para lesões do LCP ainda
continuar controverso(76,79,80), evidências apontam uma superioridade biomecânica das
técnicas de reconstrução com dupla banda em relação as técnicas com banda
simples(57,81). Muito provavelmente, esta superioridade se deve ao fato de as bandas AL
e PM apresentarem uma relação de codominância, com ambas sendo importantes em
todo o movimento de flexoextensão(82), uma vez que já foi demonstrado que o tamanho
e o volume do enxerto interferem pouco no resultado(18). Vale ressaltar que esta é uma
vantagem teórica, não tendo sido ainda observada em ensaios clínicos(83,84), mesmo
após 10 anos de seguimento(14).
Nuelle et al. (2017)(20), dividiram aleatoriamente em cinco grupos, 20 joelhos de
espécimes cadavéricos. Os autores avaliaram cinco técnicas de reconstrução do LCP
(n = 4 por grupo): inlay com banda simples, banda simples com fixação suspensória,
onlay unicortical com banda simples, inlay com dupla banda e dupla banda com fixação
suspensória. A conclusão do estudo é a de que nenhuma técnica reproduziu a
biomecânica do LCP nativo, porém as técnicas com dupla banda foram as que mais se
aproximaram deste resultado. No presente estudo, apesar de a reconstrução onlay ter
melhorado a estabilidade articular, ela não reproduziu a biomecânica do ligamento
cruzado posterior intacto.
No estudo de Nuelle et al. (2017)(20), no que concerne às técnicas com banda
simples, a onlay foi a que apresentou mais força no ponto a 5 mm, a inlay foi a que
apresentou melhores resultados para frouxidão/deslocamento e a fixação suspensória
apresentou a maior rigidez(20). No entanto, os autores realizaram apenas a reconstrução
onlay unicortical, não tendo comparado as técnicas mencionadas com a reconstrução
bicortical. O presente estudo não avaliou as técnicas inlay e de fixação suspensória
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com banda simples, mas efetuou a comparação entre os grupos onlay unicortical e
bicortical.
Na comparação entre os grupos de reconstrução onlay com fixação uni e
bicortical, levando-se em consideração o joelho intacto, o grupo de reconstrução
bicortical apresentou melhor desempenho. Este grupo foi superior no que concerne à
força no ponto a 5 mm em todas as angulações testadas e na variável frouxidão
(deslocamento máximo com carga de 100 N), com resultados significativos a 60o e 90o
de flexão do joelho. A comparação entre os grupos de reconstrução somente não
produziu diferença significativa na análise da variável rigidez.
Desta forma, neste estudo, apesar de não restaurar a condição de normalidade,
o grupo bicortical foi o que apresentou resultados mais próximos ao do joelho com LCP
intacto, com melhor desempenho biomecânico. Além disso, a média de idade do grupo
unicortical foi menor do que a média do grupo bicortical e isto pode representar uma
diferença de densidade óssea. Supõe-se que se a densidade óssea tivesse sido
padronizada (com pareamento dos espécimes, por exemplo), o grupo bicortical poderia
ter desempenho ainda melhor, na comparação com o grupo unicortical.
Estudos biomecânicos já demonstraram que a fixação com parafuso esponjoso e
arruela é comparável à fixação com parafuso de interferência e a outras formas de
fixação(69), em termos de resistência mecânica. Apesar dos achados terem sido obtidos
para as lesões do LCP com avulsões ósseas, um tipo específico de lesões, as forças a
que estão submetidas as fixações para tratamento das avulsões ósseas são
semelhantes às forças a que estão submetidas as fixações para as reconstruções
ligamentares. Além disso, a fixação com parafuso esponjoso e arruela foi capaz de
aumentar a resistência mecânica da montagem, quando utilizada como método
adicional de fixação para estabilização de ligamentos(70). Ensaios biomecânicos
demonstraram, ainda, a superioridade biomecânica da fixação bicortical quando
comparada à fixação unicortical para diversas aplicações(85,86,87), em acordo com
achados do presente estudo.
Além das duas diferentes formas de fixação do enxerto (unicortical e bicortical), a
técnica onlay traz, na fase tibial do procedimento de reconstrução, outras diferenças em
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relação às técnicas clássicas que são potenciais vantagens. A técnica dispensa a
mudança de decúbito, reduzindo o tempo cirúrgico, e possibilita a obtenção de enxerto
autólogo de tendões flexores pelo mesmo acesso em que se realiza o tempo principal
da cirurgia, minimizando a morbidade do sítio doador(17). Ademais, prescinde do uso de
intensificador de imagens e da exposição e manipulação direta dos vasos poplíteos,
uma vez que são afastados segura e cuidadosamente para lateral em conjunto com a
musculatura(17).
No entanto, o presente estudo não abordou as diferenças citadas de forma
comparativa em relação às técnicas clássicas. Desta forma, fica a cargo de estudos
futuros a possibilidade de determinar se há redução significativa do tempo cirúrgico, de
lesões abrasivas ao enxerto e da morbidade poplítea com o uso da técnica onlay. Bem
como, determinar se a necessidade de acesso cirúrgico mais amplo, característico da
técnica onlay, é uma fonte importante de complicações pós-operatórias.
O estudo realizado por Salim et al. (2017)(19) não avaliou especificamente as
vantagens teóricas abordadas acima, mas tem a importância de ser a primeira
avaliação in vivo já publicada, da técnica onlay. Foi realizada uma avaliação
retrospectiva de 21 pacientes com lesões isoladas do ligamento cruzado posterior
tratadas cirurgicamente com a técnica. Segundo os autores, os pacientes apresentaram
estabilidade articular e força muscular satisfatórias, sem limitação funcional. Além disso,
o escore no questionário de Lysholm e a amplitude de movimento do joelho operado,
obtidos para esses pacientes, foram comparáveis aos obtidos por pacientes em outros
estudos com desenho semelhante. Nenhuma complicação ou intercorrência foi descrita.
Apenas um caso de falha foi relatado e, segundo os autores, a mesma técnica foi
empregada para revisão da reconstrução, com resultado pós-operatório satisfatório.
Além das limitações mencionadas previamente, o presente estudo tem limitações
inerentes ao uso de espécimes cadavéricos(18,88) e ao pequeno tamanho amostral de
cada grupo de reconstrução. Em relação aos espécimes cadavéricos, o fato de
apresentarem idade acima da habitual para os pacientes com lesões do ligamento
cruzado posterior representa um fator limitante. Contudo, o fato de terem sido adotados
critérios de exclusão rigorosos quanto à normalidade das estruturas anatômicas intra-
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articulares e ao estado geral das peças cadavéricas e de ter sido realizada a alocação
aleatória nos grupos, colabora grandemente para a viabilidade do estudo. Além disso,
as comparações nas três diferentes condições foram efetuadas para cada joelho, de
forma que a idade se mantém constante enquanto se avaliam as demais variáveis.
Em relação ao pequeno número amostral, este ponto foi validado neste e em
outros estudos biomecânicos(20,89), visto que, foram utilizados apenas os resultados com
relevância estatística para a discussão. Além disso, a função do LCP como restritor da
translação posterior já foi demonstrada(50,82,90), e o joelho intacto, no presente estudo,
apresentou melhor desempenho que o joelho desbridado em praticamente todos as
variáveis, nos diferentes ângulos (principalmente a 60o e 90o) corroborando a função do
ligamento e validando a metodologia de teste empregada.
A limitação mais importante deste estudo, assim como no estudo de Nuelle et al.
(2017)(20), previamente mencionado, foi o fato de terem sido aplicadas cargas pré-falha
nos testes biomecânicos. Avaliações biomecânicas com carga até falha são
necessárias antes que seja possível realizar recomendações clínicas(20). Contudo, os
joelhos foram testados em diferentes ângulos sob três diferentes condições: com o
ligamento nativo, após secção do ligamento e após as reconstruções cirúrgicas. O
intuito foi o de avaliar a capacidade da técnica onlay de reproduzir, no pós-operatório
imediato, o joelho intacto. Neste ponto, os dados obtidos, no tempo zero,
imediatamente após a implantação, para as três variáveis analisadas são muito
importantes.
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Após análise dos resultados, pode-se concluir que:

1. A técnica onlay de reconstrução do LCP não restaurou a resistência mecânica
do joelho a níveis comparáveis aos existentes para o LCP intacto.
2. A fixação bicortical do enxerto aparentemente possibilita um melhor
desempenho biomecânico, no momento imediatamente após a fixação do
enxerto, especialmente quando se leva em consideração a maior força para o
deslocamento de 5 mm e menor frouxidão.
3. Tanto a técnica de reconstrução onlay com fixação tibial unicortical (na
maioria dos parâmetros analisados) quanto a com fixação bicortical (em todos
os parâmetros analisados) apresentaram desempenho significativamente
melhor que o joelho com a deficiência do LCP, imediatamente após a
implantação do enxerto.
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Onlay reconstruction of the posterior cruciate ligament: Biomechanical comparison of
unicortical and bicortical tibial fixation
Abstract

6
7

Posterior cruciate ligament (PCL) injuries are generally associated with high energy trauma. There

8

are many controversies regarding optimal surgical technique in regard to graft selection and fixation

9

methods. The recently described onlay technique allows for direct fixation of a hamstring autograft to

10

the posterior aspect of the tibia with cancellous screw and spiked washer, while protecting the

11

neurovascular structures and avoiding the so-called “killer turn”. The objective of this study was to

12

compare immediate post-implantation biomechanics of unicortical versus bicortical tibial fixation of

13

onlay PCL grafts. Eight knees were randomly assigned to one of two onlay PCL techniques (n= 4

14

knees/technique), performed by a single experienced surgeon. Testing consisted of a posterior-

15

directed force at four knee flexion angles, 10, 30, 60, and 90 degrees, to measure load to 5 mm of

16

posterior displacement, maximum displacement (at 100 N load), and stiffness. For statistical analyses,

17

data for each knee were normalized to the native PCL-intact knee and then grouped into unicortical or

18

bicortical groups accordingly. Data for load to 5 mm (strength), displacement at 100 N, and stiffness

19

were compared among PCL-intact, PCL-deficient, unicortical fixation, and bicortical fixation

20

categories using one-way analysis of variance to assess for statistically significant (p < 0.05)

21

differences. When compared to PCL-deficient knees, both fixation techniques had less laxity. When

22

compared with PCL-intact knees, unicortical had more laxity at all angles and bicortical had more

23

laxity only at 90 degrees (p<0.001). For relative graft strength, intact knees required significantly

24

higher loads than both treatment groups. Bicortical, however, outperformed unicortical at all angles

25

(p<0.001) for relative strength. Regarding stiffness, there were no significant differences between

26

unicortical and bicortical and both were superior to PCL-deficient and inferior to PCL-intact knees.

27

Based on cadaveric biomechanical testing, none of the reconstructed PCL knees was able to replicate

28

the intact native PCL, but both techniques were superior to PCL-deficient knees. The bicortical tibial

29

fixation technique appears to have biomechanical advantages when opting for onlay PCL

30

reconstruction.

31
32

Key Words: Posterior cruciate ligament; biomechanics; autograft; surgery; technique

33
34
35

Introduction

36
37

Posterior cruciate ligament (PCL) injuries usually occur as a result of sports trauma or motor

38

vehicle accidents. 1–3 Very rarely, PCL tears are isolated injuries. Most typically this injury is

39

associated with the compromise of other structures of the knee. 4-9 Surgical treatment for the PCL is

40

normally indicated in cases of multiligament knee injuries, isolated grossly unstable tears, or ligament

41

avulsions. 1, 4, 5, 9 Growing understanding about the biomechanics of the PCL and its contributions to

42

knee function and health, in conjunction with developments in arthroscopic techniques, graft

43

construction, and fixation methods, have contributed to improved surgical outcomes.10,11

44

Nevertheless, a number of controversies still exist, including the graft type, number of bundles, and

45

augmentation, fixation method, and open versus arthroscopic technique, among others.12,18 In

46

designing studies to address these controversies, it is important to note that allografts and some

47

fixation methods are not available for patients in many areas of the world. These access limitations

48

are one impetus for the proposition of the onlay technique investigated in the present study, which

49

allows for safe tibial preparation, protecting the neurovascular bundle without the need for

50

fluoroscopy. 19 The onlay technique utilizes one incision to harvest the hamstring tendons and to

51

provide access to the posterior aspect of the tibia for PCL graft fixation. Although it seems to be a

52

reliable and reproducible surgical technique, questions remain regarding its capabilities for

53

reproducing the biomechanical functions of the intact PCL. In recently published studies comparing

54

various PCL reconstruction techniques, the onlay reconstruction technique was reported to be

55

superior to single bundle inlay and single bundle suspensory fixation with respect to immediate post-

56

implantation biomechanics in cadaveric knees.7,12 In these previous studies, the onlay technique was

57

performed using unicortical tibial fixation of the graft, and importantly, PCL reconstruction failure

58

took place at the tibial fixation site for all grafts tested. 7,12 Therefore, the present study was designed

59

to compare immediate post-implantation biomechanics of onlay PCL reconstructed knees using

60

unicortical versus bicortical tibial fixation. Our hypothesis was that bicortical tibial fixation would

61

significantly improve the immediate post-implantation biomechanical properties of the onlay PCL

62

graft construct.

63
64
65

Material and Methods

66

Biomechanics setting

67

A total of 8 cadaveric knees over a spectrum of patient sizes were used. The specimens were

68

inspected to ensure there were no scars or evidence of surgery or injury. The knees were distributed

69

according to gender and size and then randomly assigned to one of the two reconstruction techniques,

70

unicortical or bicortical tibial fixation. Four knees were assigned to each reconstruction group. The

71

same surgeon with experience in onlay PCL reconstructions performed all the surgeries in both

72

groups.

73

Specimens were thawed at room temperature 24 hours before each testing session. The soft tissues

74

were removed from the proximal 8 to 10 cm of the femur and distal 8 to 10 cm of the tibia, and the

75

femur and tibia of each specimen were potted and connected to a servo-hydraulic load frame (8821s,

76

Instron, Norwood, MA) through a floating angular positioning fixture for testing (Fig. 1).

77

The three-dimensional motion of the tibia relative to the femur was measured using optical

78

tracking in real time (Northern Digital Certus, Waterloo, Ontario, Canada). Each knee specimen

79

underwent biomechanical testing in three conditions: native knee (PCL intact), after debridement of

80

the PCL (PCL deficient), and after the assigned PCL reconstruction (Fig. 2). Testing consisted of a

81

posterior directed force up to 100 N (to mimic immediate postoperative loading) at a rate of 1 N/s at

82

four different knee flexion angles: 10, 30, 60, and 90 degrees. Three material properties were

83

measured under each condition: load to 5 mm (load required to reach 5-mm posterior displacement),

84

maximum displacement/laxity (at 100 N load), and stiffness.

85

For statistical analyses, data for each knee were normalized to the native PCL-intact knee and

86

then grouped into uni- or bicortical groups accordingly. Data for load to 5 mm (strength),

87

displacement at 100 N (stability), and stiffness were compared among PCL-intact, PCL-deficient,

88

unicortical fixation, and bicortical fixation categories using one-way analysis of variance (ANOVA)

89

to assess for statistically significant (p < 0.05) differences.

90
91
92
93
94

Surgical Technique
The onlay technique was performed as originally described.19 For the onlay PCL graft

95

construction, gracilis and semitendinosus tendons were folded in half to create a four-strand

96

construct. At one end, the four arms of the graft were sutured together to create a quadrupled graft

97

construct. The other end of the graft forms a loop for subsequent tibial fixation. The graft

98

implantation procedure was guided by arthroscopy. For preparation of the femoral tunnel, the knee

99

was flexed at 90 degrees, a outside-in guide was positioned on the lateral wall of the medial condyle

100

at approximately 6 mm from the articular cartilage at position 11:00 o’clock for the left knee and 1:00

101

o’clock for the right knee. A all-in-one guide wire and reamer (FlipCutter®; Arthrex, Naples, USA)

102

was inserted through a mini-incision on the medial aspect of the thigh and advanced until it exited the

103

anterolateral wall of the medial condyle, at the desired position. A bicortical femoral tunnel was then

104

drilled inside-out, using the retrograde reamer (Fig. 3). For the tibial preparation, a posteromedial

105

approach was used. The popliteal muscle was elevated subperiosteally, allowing for safe exposure of

106

the PCL tibial insertion. The area where the graft was going to be fixed was prepared by removal of

107

soft tissues and decortication. For graft passage, a small posterior capsulotomy was created. The

108

loop-end of the PCL graft was fixed to the posterior aspect of the tibia using a 6.5mm partially

109

threaded screw and a spiked washer (Synthes, Paoli, USA). The only difference between the two

110

groups compared in the present study was the length and fixation of the tibial screws, being

111

unicortical or bicortical (Fig. 4). The graft was initially fixed to the tibia, then the posterior translation

112

of the tibia was reduced with the knee flexed at 70 degrees and, at this moment, the graft was fixed at

113

its femoral site with a metal interference screw (Arthrex, Naples, USA) selected according to the

114

diameter of the femoral tunnel.

115
116
117
118

Results
To test relative stability, the maximum displacement at a maximum load of 100N at each

119

angle was tested. At all angles, PCL-deficient knees had significantly more laxity than intact (p <

120

0.001) and also than bicortical (p = 0.008; <0.001; <0.001; 0.001). PCL-deficient knees had greater

121

laxity than unicortical at 10, 30 and 60 degrees of flexion (p = 0.018, 0.01, 0.017). When compared to

122

intact knees, unicortical had significantly more maximum displacement at 60 and 90 degrees (p

123

<0.001; <0.001), whereas bicortical had more laxity at 90 degrees (p <0.001). In the comparison

124

between the reconstruction groups, bicortical had less laxity than unicortical at 60 and 90 degrees (p

125

= 0.011; 0.015). The results for each group at each knee flexion angle are shown in ►Fig. 5.

126

For relative graft strength (load required to reach 5 mm of displacement in posterior drawer

127

after initial tare load), the intact knees required significantly higher loads (p < 0.05) than PCL-

128

deficient knees at all angles. Unicortical required significantly more force than PCL-deficient at 10

129

and 30 degrees (p = 0.029; 0.027). Unicortical was significantly less than intact at all angles (p <

130

0.001), except 10 degrees. Bicortical required significantly more force than PCL-deficient at all

131

angles (p < 0.001). Bicortical was significantly less than intact at 60 and 90 degrees (p < 0.001). In

132

the comparison between the reconstruction groups, Bicortical required significantly more force than

133

Unicortical at all angles (p = 0.041; < 0.001; 0.001; 0.002). The results for each group at each knee

134

flexion angle are shown in ► Fig. 6.

135

Stiffness was recorded over a range of testing up to 100 N maximum load at each flexion angle. The

136

intact knees were significantly stiffer than PCL-deficient at all angles, and for unicortical and

137

bicortical except at 10 degrees. Unicortical and PCL-deficient were not significantly different from

138

each other at any angle. Bicortical was significantly stiffer than debrided at 30, 60 and 90 degrees (p

139

= 0.013; 0.012; 0.022). The results for each group at each knee flexion angle are shown in ► Fig. 7.

140
141

Discussion

142

The results of this study support our hypothesis that bicortical tibial graft fixation significantly

143

improves the immediate post-implantation biomechanical properties of the onlay PCL graft construct

144

when compared to unicortical tibial graft fixation. In this context, when the comparison between the

145

reconstruction groups was made, the unicortical group had significantly greater laxity at 60 and 90

146

degrees and the bicortical group required greater force for posterior displacement at all flexion

147

angles. Only the analysis of graft stiffness over a range of testing up to 100 N maximum load at each

148

flexion angle showed no significant differences between the unicortical and bicortical fixation

149

groups.

150

While the unicortical fixation group showed no significant differences for stiffness testing

151

compared to PCL-deficient knees, the bicortical group had significantly less laxity at 10, 30 and 60

152

degrees and greater strength at 10 and 30 degrees than the PCL-deficient group. Moreover, the

153

bicortical group performed significantly better than PCL-deficient knees in all variables studied at all

154

angles, except for stiffness at 10 degrees. These findings are in accordance with previous studies.20-26

155

It is important to note that neither PCL onlay graft reconstruction technique evaluated in the

156

present study reproduced the biomechanical properties of intact cadaveric knees. This may be

157

explained by the fact that the onlay PCL reconstruction technique involves single bundle

158

reconstruction. Comparative studies have demonstrated the biomechanical superiority of double

159

bundle reconstruction techniques in relation to single bundle techniques.7,12,14,15,27 The addition of the

160

posteromedial bundle and its fixation at the respective knee flexion angle as performed in double

161

bundle reconstruction techniques, is thought to be primarily responsible for the superior

162

biomechanical performance recently reported and explained by the PCL codominance theory.25 On

163

the other hand, other biomechanical studies with similar designs have reported no significant

164

differences between single bundle and double bundle techniques. 28,29 According to Qi et al., in a

165

systematic review published in 2016, the superiority of double bundle reconstruction remains

166

uncertain. 29 Moreover, this theoretical double bundle biomechanical superiority shown in multiple

167

cadaveric studies has not yet been evident in terms of significant clinical differences. 30 Deie et al.

168

compared the clinical outcomes after single bundle PCL reconstructions versus double bundle PCL

169

reconstructions and found no statistically significant differences between procedures, even at more

170

than 10 years after surgery. 30 In addition, a recent retrospective clinical study evaluating outcomes of

171

21 patients undergoing PCL reconstruction using this onlay technique with an average follow up of

172

4.3 years, documented satisfactory functional scores at final follow-up in almost all cases31. However,

173

these clinical studies have limitations with respect to lack of randomization, lack of controls, and

174

selection bias such that patient factors, graft and implant availability, and surgeon experience and

175

expertise should be considered on a case-by-case basis when determining graft and technique choices.

176

The limitations of this cadaveric biomechanical experimental design must be considered when

177

interpreting and applying the results of the present study. Important limitations include use of only

178

immediate post-implantation single-cycle testing in cadaveric knees, the inability to standardize knee

179

size, inherent graft properties, or bone density, and the incapacity to account for graft healing or

180

functional limb use. In addition, post-hoc powers were very low (<0.3) for all comparisons that did

181

not reach statistical significance. To mitigate these limitations, each knee was tested in the intact and

182

debrided states to serve as its own control, and each construct was tested at multiple flexion angles to

183

evaluate each reconstruction throughout the knee range of motion. Importantly, PCL-deficient knees

184

showed significant differences from PCL-intact knees for all variables at all angles of knee flexion

185

tested, and numerous statistically significant differences were noted among the four conditions

186

assessed. This suggests that the experimental design and methodology were valid and clinically

187

applicable to the range of patients typically encountered in practice.

188
189

Conclusions

190

The immediate post-implantation biomechanical analysis of an onlay technique for PCL

191

reconstruction using quadrupled hamstring autograft constructs suggests that this surgical technique

192

improves the time-zero stability of PCL-deficient knees, but does not fully reproduce the kinematics

193

of a PCL-intact knee. Using this onlay PCL reconstruction method, bicortical tibial fixation showed

194

biomechanical superiority over unicortical fixation of the graft, and is recommended for clinical use

195

of this technique. In light of current best evidence, it is not possible to universally recommend one

196

PCL reconstruction over another, however, an quadrupled hamstring onlay PCL reconstruction using

197

bicortical tibial fixation may be appropriate for use when determining graft and technique choices on

198

a case-by-case basis when considering patient, availability, and surgeon factors.

199
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Figure Captions

286
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Figure 1: Lateral view of cadaveric knee positioned with a flexion of 30o for the biomechanical
testing. Custom-fabricated fixtures were used to secure cadaver limbs for testing. F: femur; T: tibia

289
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291

Figure 2: Flowchart summarizing the steps of biomechanical evaluation. The cadaveric knees were
tested under three different conditions: with native intact PCL, after PCL debridement and, finally,
after onlay reconstruction with both techniques.
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Figure 3: Step-by-step, details of the onlay technique for PCL reconstruction. a) Guide positioning
on the lateral wall of the medial femoral condyle; (b-e) retrograde technique for drilling the femoral
tunnel, using FlipCutter® (Arthrex, Naples, USA) all-in-one guide pin and reamer; f) minimal
posterior capsulotomy with a mixer clamp; g) a wire is pulled through the capsulotomy for graft
passage; h) graft prepared for the onlay reconstruction with two endings: one has tendon’s extremities
and the other one is the loop that will be fixed on the posterior aspect of the tibia.
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Figure 4: Illustrations depicting final onlay reconstructions with: (a) unicortical tibial fixation and
(b) bicortical tibial fixation. (Copyright © 2017 by The Curators of the University of Missouri).
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Figure 5: Chart depicting the results of the maximum posterior displacement at a maximum load of
100 N for each treatment group at 10, 30, 60 and 90 degrees of knee flexion.
Figure 6: Chart depicting the results of the load required to reach 5 mm of displacement in posterior
drawer for each treatment group at 10, 30, 60 and 90 degrees of knee flexion.
Figure 7: Chart depicting the results of the stiffness over a range of testing up to 100 N maximum
load for each treatment group at 10, 30, 60 and 90 degrees of knee flexion.

Figure 1: Lateral view of cadaveric knee positioned with a flexion of 30o for the
biomechanical testing. Custom-fabricated fixtures were used to secure cadaver limbs for
testing. F: femur; T: tibia

Figure 2: Flowchart summarizing the steps of biomechanical evaluation. The cadaveric knees
were tested under three different conditions: with native intact PCL, after PCL debridement
and, finally, after onlay reconstruction with both techniques.

Figure 3: Step-by-step, details of the onlay technique for PCL reconstruction. a) Guide
positioning on the lateral wall of the medial femoral condyle; (b-e) retrograde technique for
drilling the femoral tunnel, using FlipCutter® (Arthrex, Naples, USA) all-in-one guide pin
and reamer; f) minimal posterior capsulotomy with a mixer clamp; g) a wire is pulled through
the capsulotomy for graft passage; h) graft prepared for the onlay reconstruction with two
endings: one has tendon’s extremities and the other one is the loop that will be fixed on the
posterior aspect of the tibia.

Figure 4: Illustrations depicting final onlay reconstructions with: (a) unicortical tibial fixation
and (b) bicortical tibial fixation. (Copyright © 2017 by The Curators of the University of
Missouri).

Figure 5: Chart depicting the results of the maximum posterior displacement at a maximum
load of 100 N for each treatment group at 10, 30, 60 and 90 degrees of knee flexion.

Figure 6: Chart depicting the results of the load required to reach 5 mm of displacement in
posterior drawer for each treatment group at 10, 30, 60 and 90 degrees of knee flexion.

Figure 7: Chart depicting the results of the stiffness over a range of testing up to 100 N
maximum load for each treatment group at 10, 30, 60 and 90 degrees of knee flexion.

