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MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 

 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes a indicações de cirurgia artroscópica de 

joelho elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de 
tecnologias em saúde: 

• National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
• Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA) 
• National Guideline Clearinghouse (NGC) 

 
2. Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
 
3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações ou 

meta-análises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Havendo meta-
análises e ensaios clínicos, apenas estes serão contemplados. 

 
4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 

disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED, Sumsearch). 
 
5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e por outras 

singulares ou Federações das UNIMED. 
 
 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 
Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não foram 
posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 
 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, discutem-se 
os principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes achados seguem-se as 
recomendações específicas.  
Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a recomendação. 

Níveis de Evidência: 

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de 
metanálises ou revisões sistemáticas 

 
B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos 

controlados não-randomizados 
 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na 

opinião de especialistas. 
 
 
 
 



 
1. Descrição da Tecnologia: Videocirurgia artroscópica do joelho 

    
            A artroscopia é um método cirúrgico que utiliza instrumentos ópticos e pequenas 
pinças cortantes ou motorizadas, com objetivo de adentrar em articulações sem a 
necessidade de se fazer incisões cirúrgicas grandes. O joelho é a articulação em que a 
artroscopia apresenta a melhor aplicação diagnóstica e cirúrgica. A anestesia pode ser local, 
raquidiana ou geral, podendo ser realizado ambulatorialmente na maioria dos casos. 
 

  
Figura 1 – Artroscopia de joelho  Figura 2 – Visão intra-articular por artroscopia 
 
             O artroscópio apresenta um diâmetro de 1,7 a 7 mm, inclinação de 0 a 120o e 
variados tipos de lentes. A iluminação é realizada com uma fonte de luz e cabos de fibra 
óptica. O material óptico acessório é composto por: câmera, monitor, vídeo-cassete, vídeo-
printer, computador para vídeo e os softwares. As vias de acesso mais utilizadas são: portal 
antero-lateral, antero-medial e supero-medial. 
            As contra-indicações ao procedimento são: tromboflebite aguda, focos de infecção 
cutânea próxima do joelho a ser operado, lesões capsulares extensas, síndrome 
compartimental e espaço articular muito pequeno. 
            
  

2. Complicações 
 
     Em 1986, Small et al apresentou a maior série com dados sobre a prevalência de 
complicações entre 375.069 artroscopias de joelho. Foram relatadas 239 infecções, 12 
danos vasculares e 683 casos de tromboflebites. Além disso, 190 pacientes apresentaram 
distrofia simpática reflexa. A taxa de complicação no reparo de menisco foi de 2,4%, 
incluindo 30 danos ao nervo safeno, 6 ao nervo peronial, 22 infecções, 3 danos vasculares e 
4 casos de tromboflebite. Em procedimentos de ligamento cruzado anterior a taxa de 
complicação encontrada foi de 1,8%, incluindo 7 joelhos duros, 1 infecção, 2 danos 
neurológicos e 12 perdas de clipes. 1 

       Em 1988, Small et al publicou seu segundo estudo sobre complicações em artroscopia. 
Na série de 8741 artroscopias de joelhos, a taxa de complicação geral foi de 1,8%, sendo 



65% dessas por hemartroses. Através do aperfeiçoamento técnico, a taxa de complicação 
geral foi reduzida para 1,29% e para 2% na cirurgia de reconstrução do LCA.2 Estima-se 
que a taxa de complicações tenha sido reduzida com a maior experiência das equipes e o 
maior aperfeiçoamento dos equipamentos nos últimos 20 anos. 

 
 
3. Condições Clínicas 

 
3.1 Lesão de Menisco 

 
         A lesão do menisco medial representa o dano mais comum para a articulação do 
joelho. O comprometimento agudo resulta em edema, dor e restrição do movimento. A 
incapacidade de extensão do joelho é sugestiva de ruptura do menisco. O movimento pode 
provocar dor sobre a linha articular anteromedial e posteromedial. Esses sintomas, 
persistindo por mais de 2 a 3 semanas, podem provocar atrofia do quadríceps. A 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) pode ser realizada para o diagnóstico de lesão 
meniscal, porém não tem indicação na fase aguda (primeiras 4 semanas). Está indicada 
somente naqueles pacientes que persistem sintomáticos após o período inicial de 4 semanas 
e com indicação clínica de cirurgia. (detalhamento das indicações de RMN para joelho 
podem ser vistas em Recomendação específica previamente publicada) 
 

 
Figura 3 – Tipos de lesões de menisco 

 
         O tratamento inicial pode ser conservador. O edema e dor podem ser aliviados pela 
artrocentese. Exercícios isométricos para o quadríceps devem ser realizados freqüentemente 
com o joelho em máxima extensão com ênfase para a restauração da amplitude de 
movimento. A fisioterapia e o uso de anti-inflamatórios não esteróides (AINES) podem ser 
úteis. A realização de artroscopia com meniscectomia ou reparo meniscal é 
tradicionalmente recomendado no caso de dor, edema e limitação da amplitude de 
movimento persistente ou recorrente. 
 

3.2 Lesão de Ligamento Cruzado Anterior 
 
       A função do ligamento cruzado anterior (LCA) é a prevenção do deslocamento 
anterior da tíbia. O LCA é o ligamento mais comumente lesado e sua lesão costuma estar 
associado com o dano ao menisco ou com o ligamento medial colateral. O sinal clínico 



característico da ruptura do LCA é o sinal da “gaveta” positivo, quando o joelho é 
flexionado a 90 graus e tracionado anteriormente, apresentando importante aumento da 
amplitude. Além deste, testes como o de Lachmann e de Pivot-Schift, são também 
utilizados para o diagnóstico, apresentando maior sensibilidade do que o teste da gaveta. A 
RMN é um teste diagnóstico complementar, seguindo os mesmos princípios de indicação 
descritos para lesão meniscal (após 4 semanas, sintomático, com indicação clínica de 
cirurgia). (detalhamento das indicações de RMN para joelho podem ser vistas em 
Recomendação específica previamente publicada) 
         A reconstrução do ligamento costuma ser indicado a pacientes jovens que participam 
de esportes de impacto, caso contrário, opta-se pelo manejo conservador. Existe a indicação 
cirúrgica (artrotomia ou artroscopia) no deslocamento de fragmento da tíbia concomitante à 
ruptura do LCA.  
 
 

3.3 Osteoartrite do Joelho (Osteoartrose, Artrose) 
 

 A osteoartrite do joelho (OAJ) é uma condição com incidência crescente na maioria 
das sociedades do mundo. Fatores associados a esse aumento são o envelhecimento da 
população, o sobrepeso e a quantidade de pessoas com passado de outras lesões do joelho 
que predispõe a osteoartrose. A OAJ se manifesta por dor articular, frequentemente de 
longa data, que aumenta com a atividade, especialmente aquelas que envolvem escadas ou 
levantamento de peso e melhora com o repouso. Deformidade, contraturas com diminuição 
da mobilidade, crepitação e derrame articular são achados freqüentes. 

 A maioria dos casos é manejada clinicamente, porém, a cirurgia vem sendo indicada 
para certos pacientes com limitação funcional especialmente em indivíduos ativos com 
falha do tratamento clínico. 
 �

 
 
   4. Objetivo da Recomendação 

Determinar se há evidências científicas na literatura de benefício associado à 
realização de cirurgia, artroscópica ou aberta (artrotomia) em três das mais prevalentes 
patologias do joelho (Lesão do Menisco, Lesão do Ligamento Cruzado Anterior e 
Osteoartrite do Joelho). 

 

5. Resultados da busca na literatura 
 

5.1 Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e 
internacionais: 

 

• NICE, NGC e HTA: não foram encontradas avaliações específicas.  
• CCOTHA: 1 avaliação sobre um tipo específico de prótese unicompartimental na 

osteoartrite 
• Diretrizes internacionais: 3. 



 Obs: Diretriz da Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos de 2003 não foi 
incluída por abordar somente aspectos clínicos do diagnóstico e tratamento, não 
abordando cirurgia. 
• Diretrizes nacionais: não foram encontradas diretrizes nacionais ou do sistema 

UNIMED para esta condição. 
 

5.2 Meta-análises e Revisão sistemática: 
 

• Lesão do menisco: 1 (Cochrane) 
• Lesão do ligamento cruzado anterior: 1 
• Osteoartrite do joelho: 1 (Cochrane): sobre osteotomia na osteoartrite 

5.3 Ensaios Clínicos 

• Lesão do menisco:  
  Artroscopia x cirurgia aberta: 1 ECR 
  Cirurgia x tratamento conservador: 1 ECR  
• Lesão do ligamento cruzado anterior:  
  Artroscopia x cirurgia aberta: 2 ECR 
  Cirurgia x tratamento conservador: 3 ECR  
• Osteoartrite do Joelho 
  Artroscopia x placebo: 1 ECR 
  Alguns estudos, publicados no início dos anos 1990, nos quais o 
tratamento cirúrgico foi comparado com o tratamento conservador, porém sem o 
uso de um placebo (ou sham treatment), não serão descritos separadamente. O 
efeito placebo mostrou-se, em estudos subseqüentes, importante componente da 
resposta atribuída ao tratamento cirúrgico, o que tornou o resultado dos 
primeiros altamente questionáveis. 
   

 Alguns grupos publicaram mais de um artigo referente ao mesmo estudo em 
diferentes momentos do acompanhamento ou com crescente número de 
pacientes. Nesses casos foi descrita a publicação mais atualizada.  
 
 

6. Síntese dos principais estudos 
 
6.1 Lesões do menisco 

 Meta-análise – Cirurgia aberta ou artroscópica versus tratamento 
conservador 

• Howell JR et al publicaram meta-análise, atualizada pela última vez em 1998, 
com objetivo de comparar quatro opções terapêuticas para lesões meniscais: 
cirurgia versus tratamento conservador; meniscectomia parcial versus total; excisão 
versus reparo; cirurgia artroscópica versus aberta. Nenhum Ensaio Clínico 



Randomizado (ECR) comparando o manejo conservador com qualquer técnica 
cirúrgica foi encontrado. Foram encontrados 3 ECR, sendo que 2 comparavam a 
técnica artroscópica com meniscectomia parcial com a meniscectomia total. Um 
ECR (Hamberg P et al) comparou a cirurgia artroscópica com a aberta. Seus 
resultados sugerem que a artroscopia com meniscectomia parcial tenha um menor 
tempo cirúrgico e recuperação mais rápida dos pacientes em comparação aos 
submetidos ao tratamento cirúrgico tradicional (aberto). Conclusão: a ausência de 
ensaios clínicos impede uma definição quanto à superioridade ou não do tratamento 
cirúrgico em relação ao clínico no tratamento das lesões meniscais. A comparação 
entre cirurgia aberta em relação à artroscópica, ou da meniscectomia parcial em 
relação a total também carece de estudos. Entretanto, a meniscectomia parcial 
parece superior em relação à remoção total do menisco em termos de recuperação e 
desfecho funcional em curto prazo, porém as evidências que embasam esta 
recomendação são também limitadas e a redução na incidência de osteoartrite pós-
operatória não foi demonstrada. Devido à falta de evidências que embasem a 
conduta, a escolha do método dependerá da experiência do cirurgião e da 
preferência do paciente.3 

 
6.1.1 Artroscópica versus Aberta 

 
 Ensaio Clínico Randomizado (ECR) 
 

• Hamberg et al publicou em 1984 o único ECR comparando a artroscopia com a 
artrotomia para meniscectomia. Foram randomizados 40 pacientes para 4 tipos de 
cirurgia (10 pacientes para cada grupo): artroscópica total ou parcial, aberta total ou 
parcial. Os desfechos primários do estudo foram a avaliação funcional do joelho e 
da força muscular em 4-8 semanas. Resultados: A recuperação de força do 
quadríceps em 4 semanas não mostrou diferença significativa entre os 4 grupos. A 
avaliação funcional (Lysholm knee score modificada para dano meniscal) em 8 
semanas foi semelhante entre os grupos. Entre os desfechos secundários, o tempo de 
recuperação foi significativamente inferior no grupo que realizou a meniscectomia 
parcial artroscópica (1,5 semanas) e o tempo cirúrgico médio foi inferior no grupo 
que realizou a meniscectomia artroscópica parcial comparada ao grupo que realizou 
a aberta parcial (11 minutos; IC 95%: 1,8-20,2 minutos). Em nenhum grupo foi 
verificada infecção no pós-operatório.4 
 

Comentários: Não fica claro no estudo o cegamento dos avaliadores dos desfechos. O 
tempo de seguimento foi insuficiente (8 semanas) para avaliar a recuperação plena dos 
pacientes em um ou outro grupo. O estudo não apresentou diferença nos desfechos 
considerados primários e, nos desfechos secundários, onde foi encontrada diferença 
estatística, a relevância clínica da diferença é questionável. 

 

6.1.2 Tratamento Cirúrgico versus Conservador:  



 Ensaio Clínico Randomizado (ECR) 
• Biedert RM et al comparou em um ECR quatro diferentes tratamentos para lesões 
meniscais. Entre 1994 e 1996, um total de 40 pacientes com lesão meniscal medial 
grau 2 isolada e sintomática confirmada pela RMN foram incluídos, sendo 
randomizados pela data de aniversário em 4 grupos: tratamento conservador com 
AINES e ultra-som (grupo A, n=12); reparo artroscópico (grupo B, n=10); 
ressecção central artroscópica mínima (grupo C, n=7) e meniscectomia parcial 
artroscópica (grupo D, n=11). A média de tempo de seguimento foi de 26,5 meses. 
A avaliação consistiu do exame físico, sendo os achados classificados conforme a 
International Knee Documentation Committee, além de radiografias e RMN de 
controle. O grupo A apresentou 75% de normalidade ou próximo do normal ao final 
do acompanhamento, o grupo B de 90%, o grupo C de 43% e grupo D de 100%, 
mostrando diferença estatisticamente significativa favorável ao grupo D frente aos 
demais grupos. Portanto, os autores concluem que, em curto prazo, a melhor opção 
de tratamento seria a meniscectomia artroscópica parcial. 5 

Comentário: Os autores não fornecem dados que permitam avaliar a adequação do 
método de randomização. Os desfechos analisados foram definidos como normal, quase 
normal, anormal e extremamente anormal, porém não foram detalhados os critérios que 
definiram cada uma das categorias. O número de pacientes incluídos foi bastante 
reduzido, o que limita a possibilidade de controle estatístico de potenciais fatores de 
confusão. 

 

6.2 Ligamento Cruzado Anterior 

6.2.1 Artroscópica versus Cirurgia Aberta 
 
 Ensaio Clínico Randomizado  
  

• Cameron SE et al publicaram um ECR em 1995 que comparou a cirurgia aberta 
ou artroscópica para a reconstrução de LCA. Os pacientes e os fisioterapeutas foram 
cegados quanto à intervenção escolhida. O terço médio do tendão patelar foi 
utilizado como enxerto em todos os pacientes. A reabilitação foi idêntica em ambos 
os grupos. As variáveis comparadas foram: escore de dor pós-operatória, tempo de 
transoperatório, perda de sangue estimada, quantidade do uso de analgésico, 
complicações, amplitude de movimento em 1, 3 e 6 meses e avaliação global em 6 
meses. Diferença estatisticamente significativa foi identificada favoravelmente ao 
método artroscópico na amplitude de movimento em 1 mês, atrofia muscular pós-
operatória em 6 meses e a capacidade de extensão do joelho a 60 graus. No 
desfecho primário, avaliação global em 6 meses, não houve diferença entre os 
grupos.6 

 
• Raab et al realizaram ensaio randomizado para avaliar se a reconstrução do 
ligamento cruzado anterior por via artroscópica apresentaria benefício sobre a 



reconstrução tradicional por artrotomia limitada. O manejo pós-operatório foi igual 
nos dois grupos. Foi realizado seguimento em 1, 6, 12, 16, 20 e 24 semanas quanto 
a crepitação, edema, amplitude de movimento, relaxamento ligamentar, atrofia 
muscular, além do escore Lysholm nas semanas 16 e 24. Ao final do seguimento, 
86% dos pacientes submetidos a cirurgia aberta e 89% dos pacientes tratados 
artroscopicamente foram classificados como tendo resultado bom ou excelente. Nos 
outros parâmetros avaliados também não foi observada diferença significativa.7 

 
 6.2.2  Tratamento cirúrgico versus conservador 

 Revisão sistemática  

• Linko E et al publicaram em fevereiro de 2005 uma meta-análise que comparou o 
tratamento cirúrgico ao conservador na ruptura de LCA em adultos. Foram 
incluídos 2 ECR (Andersson et al 1991 e Sandberg et al 1987). A heterogeneidade 
dos estudos impediu a análise sumarizada dos resultados. Segundo os autores da 
meta-análise, o primeiro estudo não mostrou diferença quanto ao retorno às 
atividades esportivas, porém maior estabilidade e funcionalidade foram encontradas 
no grupo submetido ao tratamento cirúrgico. O segundo estudo mostrou que os 
pacientes do grupo conservador retornam as suas atividades mais precocemente, 
mas o desfecho funcional foi semelhante entre os grupos. Os pacientes do grupo 
cirurgia apresentaram maior estabilidade articular. Conclusão: são insuficientes as 
evidências provenientes de ensaios clínicos comparando o tratamento cirúrgico com 
o conservador nas lesões do LCA para embasar as práticas clínicas. Enquanto há 
pouca evidência, proveniente de dois estudos antigos, heterogêneos e de pouca 
qualidade metodológica mostrando que a cirurgia melhora a instabilidade, há 
insuficiente evidência para determinar o efeito clínico prático dessa diferença. Por 
outro lado, os estudos servem para demonstrar que o tratamento conservador pode 
ter bom resultado em parte significativa dos pacientes. Os autores enfatizam que os 
estudos disponíveis utilizaram técnicas do início dos anos 80.8 

 
 
 Ensaios Clínicos Randomizados 
 

• Andersson et al publicaram em 1991 um ensaio quasi-randomizado que comparou 
o tratamento cirúrgico versus conservador para a ruptura do LCA. Foram 
randomizados 167 pacientes com ruptura aguda de LCA (75 pacientes no grupo 
cirúrgico e 92 pacientes no grupo do tratamento conservador) entre 1980 e 1983. O 
grupo cirúrgico foi dividido em 2 subgrupos: em 25 pacientes foi somente realizado 
o reparo e nos 50 pacientes restantes o reparo foi seguido de uma faixa íleo-tibial 
para aumentar a intensidade da fixação. Todos os pacientes que seguiram o 
tratamento cirúrgico foram imobilizados por 5 semanas. Diferenças na linha de base 
entre os grupos foram observadas, especialmente a maior proporção de indivíduos 
ativos no grupo cirúrgico com faixa íleo-tibial e a menor proporção de mulheres nos 
grupos cirúrgicos. Além disso, houve erro na alocação de tratamento em 25 casos. 



Não foi encontrada diferença significativa entre os grupos em relação ao retorno ao 
mesmo nível de atividade esportiva ou geral (RR= 1,04; IC 95% 0,8-1,37). A 
presença de sintomas de instabilidade foi relatada por 14 pacientes (18.6%) no 
grupo cirúrgico versus 44 (47.8%) no grupo conservador (RR= 0,33; IC 95% 0,2-
0,55), sendo 2% versus 10% em atividades diárias como o caminhar (RR=0,21; IC 
95% 0,05-0,92). A realização de testes de demonstração de instabilidade sugere que 
o grupo cirúrgico apresenta significativamente maior estabilidade (p<0.001), porém 
todos os grupos apresentam estabilidade anormal comparada ao joelho não afetado. 
O escore de funcionalidade do joelho (Lysholm) considerado normal foi 
significativamente superior no grupo cirúrgico (RR=5,43; IC 95% 2,14-8,54). A 
medida da força do quadríceps não mostrou diferença entre os grupos. Três 
pacientes apresentaram complicações na artroscopia diagnóstica realizada 
previamente a randomização. No seguimento, 3/25 pacientes submetidos 
inicialmente a tratamento cirúrgico apenas com reparo e 16/92 manejados 
conservadoramente foram submetidos a cirurgia “completa” por instabilidade 
acentuada. Os autores concluem que os pacientes com alta demanda funcional 
deveriam ser tratados com reparo ligamentar primário com faixa íleo-tibial. Já para 
pacientes com baixa demanda, o reparo simples seria suficiente.9 

Comentário: A descrição da randomização do estudo é limitada, porém sabe-se que foi de 
acordo com o ano de aniversário e que em 25 casos a alocação não ocorreu conforme o 
previsto. Discrepâncias na linha de base, mostrando a ineficácia do método reforçam a 
idéia de que este não pode ser considerado um estudo verdadeiramente randomizado. Tais 
diferenças limitam a validade dos resultados. O seguimento do estudo foi adequado, com 
acompanhamento de 156 pacientes (93.4%) em uma média de 55 meses. Embora diversos 
escores objetivos de força e de funcionalidade indiquem que a cirurgia seja superior, 
nenhum desfecho avaliou a satisfação e qualidade de vida do paciente para que se possa 
concluir sobre o benefício clínico das diferenças encontradas.  

• Sandberg et al publicaram em 1987 um ECR que comparou o tratamento cirúrgico 
ao conservador para lesões de LCA e ligamento cruzado medial (LCM). Entre 1982 e 
1984 foram randomizados 200 pacientes com lesão do LCA e LCM (LCA somente: 
102; LCA + LCM: 55; LCM somente: 44), sendo 100 em cada grupo. Serão descritos 
somente os resultados dos pacientes com lesão isolada do LCA. O tempo máximo de 
dano até a randomização foi de 2 semanas. O tratamento cirúrgico consistiu em sutura 
primária do ligamento sem faixa. Tanto no tratamento cirúrgico quanto no 
conservador os pacientes utilizaram imobilização por 6 semanas. O tempo de retorno 
às atividades esportivas foi significativamente superior no grupo tratado 
cirurgicamente.  (média: 4 semanas; IC 95% 0.44-7.56). Não foi verificada diferença 
quanto ao retorno ao mesmo nível de intensidade das atividades habituais (RR=1.31; 
IC 95% 0,87-1,98). O tempo de incapacidade para o trabalho foi significativamente 
maior no grupo tratado cirurgicamente (média: 6 semanas; IC 95% 3,35-8,65 
semanas). Desistência frente à atividade extenuante foi verificada em 3 pacientes no 
grupo cirúrgico e 13 no conservador (RR=0,22; IC95% 0,06-0,73). Não foi 
encontrada diferença estatisticamente significativa quanto ao escores de 
funcionalidade entre os 2 grupos em pacientes com lesão de LCA. A força isocinética 
do quadríceps foi superior nos pacientes tratados conservadoramente. Não foi 



encontrada diferença quanto à satisfação dos pacientes ao final do seguimento. 
Enquanto nenhuma complicação foi encontrada no grupo conservador, 75 pacientes 
reclamaram de desconforto no pós-operatório imediato. Os pacientes randomizados 
para o tratamento conservador recuperaram-se mais precocemente, porém não houve 
diferença ao final do seguimento. 10 

Comentário: A randomização foi por sorteio de papéis e resultou em grupos semelhantes 
na linha de base. A presença de lesões de LCM prejudica uma análise específica para o 
tratamento de lesão de LCA. Embora os 100 primeiros pacientes alocados tenham sido 
acompanhados por 33 meses, a média de seguimento foi de 13 meses com 199 pacientes.    

• Em 1985 Odensten et al publicaram ensaio clínico randomizado com 90 pacientes 
consecutivos com lesão do ligamento cruzado anterior para comparar o tratamento 
cirúrgico em relação ao tratamento conservador.  Após seguimento médio de 18 
meses, 95% dos pacientes operados e 11% dos pacientes no grupo conservador 
alcançaram estabilidade do joelho. No escore funcional do joelho, 75% dos pacientes 
operados e 53% dos não operados atingiram valor considerado bom ou excelente. A 
capacidade de pular em uma só perna e de correr num circuito em forma de oito foi 
igual entre os grupos. Os autores concluem que, apesar da maior estabilidade obtida 
com a cirurgia, os parâmetros de performance funcional parecem semelhantes entre 
os grupos.11 

 

6.3 Osteoartrose do Joelho 

6.3.1 Artroscopia versus tratamento conservador 
 
 Meta-análise 
 

• Publicada pela Cochrane em 2004, meta-análise de Brouwer et al, avaliou o papel 
da osteotomia tibial alta no tratamento da osteoartrite do joelho. Baseado nos 
resultados de 11 estudos, sendo 6 considerados de boa qualidade metodológica, os 
autores concluem que há evidência de que a osteotomia tibial alta melhore a função 
do joelho e diminua a dor. Entretanto, não há qualquer evidência demonstrando 
superioridade da osteotomia em relação ao manejo conservador.12 

 
 
 Ensaio Clínico Randomizado  
 

• Moseley et al publicaram, em 2002, ensaio clínico no qual 180 pacientes com 
osteoartrite do joelho foram randomizados para debridamento artroscópico, lavagem 
artroscópica ou placebo. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pelo 
mesmo ortopedista, com ampla experiência nesse tipo de procedimento. Foram 
realizadas, ao longo de 24 meses de acompanhamento, avaliações através de escores 
de auto-avaliação funcional e de um teste objetivo de caminhada e subida de 



escadas. 165 pacientes (92%) completaram o seguimento. Em nenhuma das 
avaliações realizadas em qualquer momento do seguimento os tratamentos 
artroscópicos mostraram benefício em relação ao placebo. 13 
 

Comentário: a randomização foi bem descrita e estratificada por gravidade da artrite. 
44% dos pacientes elegíveis recusaram-se a ser randomizados pela possibilidade de 
inclusão em um grupo placebo “cirúrgico”. Os pacientes que se recusaram a participar 
foram mais jovens, mais da raça branca e portadores de osteoartrite mais grave. Este alto 
índice de recusas pode limitar a capacidade de generalização dos resultados, porém, não 
altera a validade interna do estudo e sua capacidade de demonstrar que a cirurgia parece 
não apresentar benefício na maior parte dos pacientes com osteoartrite do joelho. Análises 
de subgrupos foram realizadas com o objetivo de avaliar se algum subgrupo de pacientes 
teria benefício da cirurgia, porém também não demonstraram benefício. Apesar do estudo 
ter incluído predominantemente homens, não há razão para supor que os resultados da 
cirurgia sejam diferentes em homens do que em mulheres.  
 

7. Diretrizes internacionais 

• O New Zealand Guidelines Group (NZGG) publicou, em 2003, diretriz baseada em 
evidências para o tratamento de lesão do LCA. Recomendam a reconstrução para os 
pacientes com instabilidade recorrente que realizam atividades que exigem 
movimentos multidirecionais. Enfatizam que idade avançada não é contra-indicação 
para cirurgia reconstrutiva. A realização de fisioterapia é indicada após o 
procedimento. Não indicam fisioterapia após meniscectomia.14 

 

• A diretriz da Brigham and Women's Hospital de 2003 recomenda o tratamento 
cirúrgico da lesão de LCA para os pacientes ativos, atletas ou com instabilidade 
persistente. O tratamento cirúrgico das lesões meniscais pode ser realizado através da 
meniscectomia parcial artroscópica em pacientes com sintomas mecânicos. Além 
disso, pode ser realizado em jovens com rupturas periféricas.15 

 

• O Work Loss Data Institute publicou diretriz em 2005 que indica o procedimento 
cirúrgico para lesão de LCA dependendo das atividades diárias de cada paciente. Para 
pacientes que são pouco ativos ou que não colocam carga no joelho, a cirurgia pode 
ser desnecessária. Pacientes com ruptura de menisco que não apresentam limitação 
severa ou progressiva podem não ser submetidos a procedimento cirúrgico. Em 
pacientes com menos de 35 anos, o reparo meniscal artroscópico pode preservar a 
função do menisco, embora o tempo de recuperação seja maior comparado a 
meniscectomia parcial. A artroscopia e a cirurgia meniscal podem ser tão benéficas 
para pacientes mais idosos que apresentam sinais de doença degenerativa quanto em 
outros pacientes. 16 



 
8. Benefícios esperados 
Desfechos primordiais 

Ausência de evidências relativas a benefício em mortalidade ou outro desfecho de 
maior impacto clínico. 

 

Desfechos secundários 

 Lesões de menisco: Um ECR com importantes limitações metodológicas observou 
melhora do exame físico, Rx e RMN em pacientes submetidos a cirurgia em relação aos 
manejados conservadoramente. Nenhum desfecho clínico demonstrando melhora na 
qualidade de vida ou na capacidade de atividades diárias foi avaliado. Outro ECR, também 
com importantes limitações metodológicas observou menor tempo cirúrgico e de 
recuperação pós-operatória em pacientes submetidos a artroscopia em relação aos 
submetidos a artrotomia. Não houve diferença em relação aos desfechos funcionais 
avaliados. 

  Lesões do Ligamento Cruzado Anterior: não foi observada diferença em relação a 
retorno a atividades esportivas entre indivíduos tratados cirurgicamente ou clinicamente. 
Escores de estabilidade e funcionalidade favorecem os pacientes operados. A recuperação 
da lesão inicial foi mais rápida em indivíduos tratados conservadoramente. 

 Osteoartrite: Um ECR não demonstrou benefício da artroscopia com debridamento 
ou lavagem articular em relação ao placebo. 



9. Interpretação e Recomendações 
 
Lesões de Menisco 
 
1. Não há evidências científicas sólidas que indiquem superioridade do tratamento cirúrgico 

(artroscópico ou aberto) em relação ao tratamento conservador em pacientes com lesões 
de menisco pouco sintomáticas ou que não apresentem limitação acentuada ou 
progressiva da função articular.  

 
2. Pacientes com lesões meniscais com dor importante, derrame articular ou bloqueio do 

movimento são considerados, na maioria dos casos, para abordagem cirúrgica. 
     (Recomendação de Grau C) 
     
3. Os poucos estudos que compararam tratamento cirúrgico artroscópico versus cirúrgico 

aberto para lesões do menisco não demonstram diferenças substanciais sobre a função 
articular em médio-longo prazo. A artroscopia com meniscectomia parcial apresenta 
menor tempo cirúrgico e recuperação mais rápida dos pacientes. 

                                                 (Recomendação de Grau B) 
 
Lesões de Ligamento Cruzado Anterior 
 
1. O tratamento cirúrgico das lesões do ligamento cruzado anterior possibilita maior 

estabilidade do joelho comparativamente ao tratamento conservador. A repercussão 
clínica deste achado em seguimento de longo prazo não é conhecida.  

       (Recomendação de Grau B) 
  
2. O manejo cirúrgico artroscópico está indicado para pacientes com instabilidade articular 

após lesão do ligamento cruzado anterior e prejuízo de atividades diárias.  
                                               (Recomendação de Grau C) 
 
3. Os poucos estudos que compararam tratamento cirúrgico artroscópico versus cirúrgico 

aberto nas lesões ligamentares não demonstram diferenças substanciais sobre a função 
articular, embora a artroscopia possa implicar em maior amplitude de movimento e força 
muscular em curto prazo. 

 
Osteoartrose de Joelho 
 
1. Não há indicação de artroscopia em pacientes com osteoartrite de joelho. Em particular, 

a artroscopia com lavagem ou debridamento não está indicada.  
     (Recomendação de Grau B)  
 
2. Casos excepcionais de pacientes menores de 60-65 anos, com osteoartite moderada a 

grave, sem resposta ao tratamento clínico (AINE, fisioterapia, infiltração), a artroscopia 
pode ser indicada paliativamente para alívio dos sintomas em curto prazo a fim de 
postergar a colocação de prótese articular. 

                    (Recomendação de Grau C) 
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