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Prezada leitora, prezado leitor,

Desejamos a você uma leitura agradável.

 

Dieter Burkhardt
A partir daquela altura o  Instituto Rothman tem uma 
história de sucesso que nunca sofreu interrupções. Pode 
nos dizer  qual é o segredo?

Dieter Burkhardt,
Diretor comercial
para América
do Norte e América 
do Sul. 

A qualidade em primeiro lugar – guiando-se por 
este princípio, o Prof. Richard Rothman fez do  
Instituto Rothman na Filadélfia um dos centros 
de  artroplastias mais importantes  do mundo.
Na presente entrevista ele aborda este e outros 
segredos do sucesso.

Qualidade significa assumir responsabilidades 
perante o paciente – este é também o princípio 
supremo da CeramTec. Nosso padrão de 
qualidade e mais de 35 anos de experiência com 
mais de 6 milhões de componentes BIOLOX  

vendidos,  consolidaram o sucesso da cerâmica 

na  artroplastia.

O descanso, para nós, está fora de questão. 
Concentramos a nossa experiência e 
competência na evolução contínua dos nossos 
produtos. Desta forma nos abstemos de 
perseguir tendências de marketing. O que define 
nosso trabalho são as reais necessidades médicas 
e as possibilidades de novas aplicações.

O desenvolvimento do BIOLOX delta, que muitos 
ainda consideram ser um novo material, se 
estendeu por mais de 10 anos e começou a ser 
comercializado somente em 2003 quando não 
mais havia dúvidas sobre o produto. Ao final de 
2010 tínhamos vendido mais de 1 milhão de 
cabeças protéticas constituídas por esta 
cerâmica de alta qualidade o que, por si só, é 
uma prova convincente de seu desempenho 
clínico.

®

A qualidade em primeiro lugar

Entrevista com o Prof. Dr. Richard H. Rothman

O Prof. Dr. Richard H. Rothman é o fundador 
do  Instituto Rothman e detém a cadeira de 
James Edwards do Departamento de Cirurgia 
Ortopédica da Faculdade de Medicina da 
Universidade Thomas Jefferson  na Filadélfia, 
EUA. É considerado pioneiro no campo da 
ortopedia com reputação internacional na 
área de artroplastias. O  Instituto Rothman se 
situa entre os centros mais reconhecidos e de 
maior volume cirúrgico em nível mundial. 
CeraNews entrevistou o Professor Rothmann 
sobre a história e a filosofia do seu instituto, o 
segredo do seu sucesso e  suas opiniões sobre 
os aspectos mais importantes das 
substituições articulares protéticas.  

Quando começou sua experiência com os procedimentos 
artroplásticos?
Logo depois de ter concluído a minha formação em medicina, 
tive conhecimento do trabalho de John Charnley e visitei-o em 
1970 em Wrightington juntamente com outros jovens cirurgiões 
americanos. Trouxemos os seus princípios e as suas técnicas para 
os EUA. Logo depois do meu regresso fiz a primeira artroplastia 
total do quadril na Filadélfia. Durante os dez anos  subsequentes 
realizei artroplastias totais do quadril com a prótese de Charnley. 
Preocupei-me sempre em operar mulheres mais idosas e 
relativamente magras para as quais o implante estava bem 
apropriado. As cirurgias tinham sucesso praticamente garantido.

Quantas  artroplastias realizou desde então?
Calculo que aproximadamente 25.000. Isto não é nenhum 
milagre, pois faço isto desde o primeiro dia, e desde então 
concentrei-me nas artroplastias. Já tenho uma certa idade e 
trabalho há mais tempo que muitos dos meus colegas que já se  
aposentaram, e ainda realizo cerca de 800 substituições 
articulares de quadril e joelho  anualmente.

Como  foi concebido o  Instituto Rothman?
A ideia inicial veio, como acontece muitas vezes, de uma pessoa 
excepcional - o embaixador Walter Annenberg que era um 
empresário muito bem sucedido e um filantropo. Sofria de  
coxartrose bilateral.  Realizei as artroplastias no início dos anos 
70. Em um momento confidencial questionou-me sobre os meus 
objetivos e o que mais gostaria de fazer. Disse-lhe que gostaria de 
construir um hospital de cirurgia ortopédica, e ele fez uma 
doação de vários milhões disponibilizando-me assim o capital 
inicial para o instituto.

®

®
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     A  curto prazo, os pacientes não 
podem avaliar se a sua prótese  de 
quadril está adequada ou não. Mas 
percebem logo se você se preocupa com 
as pessoas. 

 

Prof. Dr. Richard H. Rothman

Quais são atualmente  as principais atividades do  
Instituto Rothman?
No ano passado realizamos 300.000 consultas e   
20.000 cirurgias, das quais 8.000  foram artroplastias. 
Embora tivessemos  uma atividade clínica intensa, não 
quis comprometer os nossos interesses acadêmicos. 
Em primeiro lugar, somos bons cirurgiões e bons 
médicos, mas sempre demos muito valor à 
investigação clínica, à pesquisa básica e ao ensino. 
Publicamos mais artigos clínicos do que qualquer outro 
departamento  de ortopedia do país.

Como  a maioria das coisas boas, é muito simples. Eu 
sou um homem simples com princípios simples pelos 
quais me guio.  Como princípio, a qualidade deve 
estar em primeiro lugar. Quando há  conflito entre a 
qualidade e o lucro, decidimos sempre a favor da 
qualidade. Pode parecer-lhe banal e pouco realista 
mas é essencial. A ironia é que, olhando em primeiro 
lugar para a qualidade, a longo prazo temos a  
recompensa. O segundo princípio chama-se 
compaixão. A  curto prazo, os pacientes não podem  
avaliar se a sua prótese  de quadril  está adequada ou 
não. Mas percebem logo se você se preocupa com as 
pessoas. Não admitimos nem cirurgiões, nem 
enfermeiros, secretárias ou telefonistas que não 
tenham o dom da simpatia. Até hoje, as pessoas  
ficam maravilhadas quando chegam a este grande 
instituto, vêem centenas de pessoas na área de espera 
e que, mesmo assim, são tratadas com carinho e 
dedicação. Na minha opinião, a base do nosso 
crescimento e do nosso sucesso reside sobretudo 
nesses pontos. O terceiro ponto é um preço acessível. 
Quando começamos, era necessária uma autorização 
do FDA para a utilização de polimetacrilato de  metila. 
Nessa altura, fui o único  na Filadélfia que tinha essa 
autorização. Nunca nos aproveitamos disso  e sempre 
aplicamos os mesmos preços acessíveis a todos nossos 
pacientes. A longo prazo esta conduta foi de grande 
valia para nós porque a população se mostrou 
bastante generosa no apoio às nossas atividades 
gratuitas de ensino e pesquisa. Ao longo dos anos, 
recebemos enorme apoio da nossa  comunidade.

Que tipo de ligação existe entre o Instituto 
Rothman e a Universidade?
É bastante incomum que uma instituição privada 
assuma a assistência médica em ortopedia em um 
centro de natureza  acadêmica. Penso que provamos 
que as três áreas – assistência, pesquisa e ensino – dão 
melhores resultados em mãos privadas ou num 
modelo empresarial, uma vez que também na 
pesquisa e  ensino podemos oferecer grandes atrativos 
ao nosso pessoal.  

Quantas pessoas trabalham nas atividades de 
pesquisa  ?
O nosso departamento de investigação clínica é 
chefiado pelo Dr. Javad Parvizi e é constituído por  mais 
14 colegas. O setor de pesquisa básica é chefiado pelo 
biólogo molecular Dr. Irving Shapiro que trabalha com 
mais de 60 investigadores. Empenhamo-nos 
fortemente não só na pesquisa básica mas também 
nos procedimentos que realmente sejam efetivos 
clinicamente.  

Você participa pessoalmente das Pesquisas?
Estou interessado em tudo mas não sou especialista de 
uma determinada área. Hoje participo na elaboração 
de protocolos de estudo e ocupo-me mais de estudos 
clínicos do que de pesquisa básica, porém tenho 
doutorado e já participei de inúmeras pesquisas 
básicas no passado.
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Entrevista (continuação)

     Nós sempre investimos em pesquisas 
para a produção do conhecimento  sobre a 
me lhor  conduta  e  como ev i ta r  
complicações.

Começamos às 6 horas e dispomos de uma equipe 
empenhada onde cada um é especialista no seu ramo, tal 
como em uma orquestra. Temos uma área destinada a  
anestesia separada dentro do bloco, de modo que a 
anestesia não tenha de ser induzida na sala cirúrgica. 
Valorizamos a simplicidade e temos menos aparelhos que 
a maioria dos blocos operatórios ortopédicos. Eu digo 
sempre, um bom cirurgião precisa de pouca coisa. Quem 
tem muito, quer compensar alguma coisa. Trabalhamos 
em paralelo e não em sequência. A enfermeira do bloco 
pode fazer a preparação enquanto o paciente se 
encontra na sala. E enquanto a intervenção anterior 
ainda está em curso, o paciente já pode ser anestesiado. 
Além disso, não ficamos à espera que alguém faça 
alguma coisa. Se for preciso limpar o chão, eu mesmo o 
limpo, se não estiver em campo cirúrgico a operar.

Em Maio de 2010 o senhor organizou o primeiro 
congresso anual do Instituto Rothman  sobre a 
“Ortopedia baseada em evidências”. Qual o motivo 
de priorizar esta área?

Mesmo antes da fundação do Instituto Rothman, 
quando eu trabalhava num consultório privado com um 
pequeno núcleo de dois ou três cirurgiões, nós nos 
comportávamos como um instituto acadêmico, 
registrávamos todos os pacientes operados  em nossa 
base de dados, e também fazíamos um controle pós-
operatório ilimitado. 

O  Instituto Rothman é conhecido também pela sua 
eficiência e como modelo de gestão empresarial.  
Destes, quais são os aspectos mais importantes?
O princípio mais importante é “no margin, no mission”, 
para citar um conhecido gestor de saúde. Se uma 
instituição não for autosuficiente em termos financeiros, 
não pode fazer um bom trabalho. Com respeito aos 
cuidados médicos, é preciso estar atento ao tempo. Nós 
temos um modelo de gestão muito eficiente e de alta 
qualidade, com custos fixos reduzidos. Desde que me 
lembro, aumentamos as atividades e os lucros em cerca 
de 20 por cento por ano. A função mais importante do 
conselho de administração é a admissão de pessoal. Os 
cirurgiões ganham o seu dinheiro com as cirurgias e não 
com o ensino ou a investigação. Quando se domina a 
admissão, encontram-se colegas que, por um lado, 
gostam de ensinar e, por outro, de aprender e que fazem 
isso, independentemente do modelo lhes proporcionar 
uma compensação financeira ou não. Mais uma vez, o 
meu princípio é muito simples: Aquele que é contratado, 
deve ser mais inteligente e trabalhar mais arduamente do 
que a pessoa que o contrata. Se  contratar alguém que é 
menos inteligente e que trabalha menos, você, é quem 
tem de fazer o trabalho. A curva de desempenho dos 
colegas deve sempre ter a forma de um sino. A cada 
admissão você deve deslocar a curva na direção dos 
colegas de maior desempenho.

Como se pode chefiar uma equipa de tão alta 
performance?

Eu digo sempre que o trabalho no Instituto Rothman 
significa um projeto de vida”. Com exceção dos colegas 
que se aposentaram, ao longo de 40 anos só quatro ou 
cinco médicos deixaram o instituto. Todos os outros 
ficaram. O segredo é: Se você quer ser um bom chefe,  
não deve ser o expoente da empresa. Deve ganhar menos  
e ter menos fama que os seus colegas e realmente 
compartilhar com os seus parceiros. No nosso grupo 
nunca fui eu que ganhei mais e sempre tentei distribuir a 
fama para motivar os dirigentes mais jovens. Penso que 
não é bom quando o chefe ganha 70 vezes mais que a 
média dos empregados. Não é uma boa atitude. Para 
falar novamente da gestão e da chefia: Ser um bom 
cirurgião não significa que se tenha capacidade para 
chefiar uma grande empresa médica. Não fomos treinado 
a pensar como um empresário, não temos os 
instrumentos e nem sequer o vocabulário próprio. Por 
isso, devemos  contratar os empresários mais capazes que  
pudermos pagar. Uma administração forte deve ser um 
mediador imparcial para o pessoal médico, que  estabiliza 
uma grande organização e alivia os médicos para que 
possam exercer suas funções.

A eficiência geral e a eficiência no bloco cirúrgico são 
para nós muito importantes. Na maioria dos hospitais, o 
bloco cirúrgico é o fator limitante. Os nossos cirurgiões 
realizam, normalmente, oito a dez grandes intervenções 
por dia, em duas salas simultâneas. Geralmente, 
terminamos às 14:30 horas. Os fatores chave são 
também igualmente  muito simples. 

Mesmo assim, a empresa tem uma função médica. 
Neste aspecto o que é mais importante?

A Filadélfia tem uma população muito estável. 
Geralmente, as pessoas ficam aqui até morrer. Por isso, é 
excelente para a pesquisa. Nós sempre investimos em 
pesquisas para a produção de conhecimento sobre a 
melhor conduta e como evitar complicações. 
Atualmente, a substituição articular protética e as opções 
de materiais de implante são excepcionalmente boas, de 
grande sucesso e têm uma vida útil longa. A taxa de 
sucesso da Artroplastia total de quadril, em qualquer 
centro de excelência situa-se acima dos 99 % em 10 anos 
de seguimento, o que estatisticamente corresponde a 
quase 100 por cento.  Nossos resultados mostram uma 
taxa de sobrevivência  de 99.5%  em relação  à falência 
mecânica em 10 anos de seguimento, com a utilização  
de cabeça cerâmica e polietileno altamente cross-linked.   
A comprovação de superioridade de qualquer outro 
método é bastante difícil uma vez que, estatisticamente, 
para provar uma taxa melhor que 99,5% seriam 
necessários 30.000 casos. Isto significa que: Se nos 
desviarmos dos princípios das artroplastias clássicas, 
baseados na evidência, a probabilidade de piorar é maior 
que a de melhorar. Por isso, quando aparece um novo 
material ou um novo design, é preciso saber muito bem 
qual é o problema que se gostaria de resolver e se há bons 
resultados a longo prazo que comprovem que estes são 
melhores do que aqueles que temos hoje. E também não 
há urgência. Hoje em dia, o cirurgião pode dar-se ao luxo 
de esperar pelos  resultados de 5 e 10 anos. Isto é uma 
bênção mas também uma maldição.
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    Nossos resultados mostram uma taxa de 
sobrevivência de 99.5% em relação à falência 
mecânica em 10 anos de seguimento, com a 
utilização de cabeça cerâmica e polietileno 
altamente cross-linked.  

No congresso da EFORT que no ano passado se realizou 
em Madrid, o Professor Binazzi afirmou: “Continuamos a 
ver pacientes com uma abrasão extrema do polietileno, e 
os cirurgiões na Europa continuam a usar metal com 
polietileno. Isto é inaceitável.” Concorda com isso?
Sem conhecer o respetivo caso, é difícil dizer o que é 
inaceitável. Na minha opinião, implantar um paciente de 85 
anos com um implante tipo Exeter de cabeça metálica em 
combinação com um inserto de polietileno espesso é uma 
solução absolutamente razoável. Em um paciente de 70 anos, 
que é ativo, que corre e faz esqui, seria melhor usar cerâmica ou 
XPE. Qualquer generalização está errada. Para pacientes de 
idade mais avançada eu iria usar metal/XPE e para pacientes 
ativos de meia idade ou mesmo mais velhos iria usar cerâmica

/XPE. Em pacientes jovens iria considerar a 
utilização de cerâmica/cerâmica.

Quando é que um paciente é considerado um paciente 
jovem?
Quando é que um paciente é considerado um paciente idoso? 
Hoje em dia, esta resposta é difícil porque possivelmente todos 
chegaremos aos cem anos. Um médico experiente tem 
capacidade para avaliar bem a aparência exterior de uma 
pessoa – se de uma maneira geral ele não parece saudável, se 
anda devagar e tem um aspecto débil, é evidente que se trata 
de um velho. Também o seu estilo de vida é importante. Ele 
fuma? Os seus antepassados tiveram uma vida longa ou 
morreram cedo?

O que pensa hoje sobre os ruídos que se ouvem em pares  
tribológicos hard-on-hard?
 Vários estudos  afirmam que todos os pares  tribológicos hard-
on-hard produzem ruídos, alguns são audíveis e outros não. Há 
muitas variações que acho confusas. Até agora não está 
esclarecido se os ruídos são provocados pelo design do 
acetábulo em que devido ao impingement com o colo da haste 
as partículas abrasivas chegam à superfície de contacto. Ou a 
causa está na liga,  ao cone ou  à posição do implante? Não 
creio que a responsabilidade seja desta última. Realizamos um 
estudo abrangente que mostrou que a razão não é esta. Os 
ruídos são um fenômeno multifatorial complexo em que 
participam o design  do acetábulo e haste, ligas, cone e posição 
do implante. 

 
BIOLOX delta

________________________________________
Você usa algum algoritmo para a escolha do par  
tribológico  na artroplastia do quadril?
Eu uso cabeças metálicas apenas em pacientes que, por 
razões óbvias, já não têm muita esperança de vida porque o 
metal aumenta a abrasão do polietileno. 

As cabeças cerâmicas apresentam um comportamento de 
abrasão muito melhor e desgastam menos o polietileno. O 
preço mais elevado é justificado, uma vez que deste modo o 
paciente pode receber uma prótese mais resistente.  Em virtude 
do fato de termos hoje cerâmicas praticamente inquebráveis, 
esta ideia convence particularmente as pessoas mais exigentes. 
Quando se compara metal e cerâmica na articulação com PE ou 
XPE, torna-se evidente que neste grupo o melhor par  
tribológico é cerâmica/XPE.

Os bons resultados que o senhor mencionou, são obtidos 
também em pacientes jovens?
Há 20 anos, o grupo alvo das  artroplastias eram pacientes  
idosos e razoavelmente magros, os chamados pacientes de 
“baixa demanda”. Com o aperfeiçoamento dos implantes e 
dos pares tribológicos, começamos a operar pacientes mais  
jovens que sofriam de doenças articulares e ainda assim os 
resultados melhoraram. Quando se avalia os resultados  
prévios, observa-se que os pacientes jovens,  particularmente, 
jovens do sexo masculino e obesos, apresentavam as taxas de 
falha mais elevadas. Hoje existem muitos pacientes jovens 
implantados com uma prótese do joelho ou  de quadril que 
após 10 anos apresentam resultados excelentes porque os 
implantes são mais estáveis e resistentes à fraturas, em função 
dos pares  tribológicos terem uma vida útil mais longa e com 
menor desgaste .

O que se pode concluir daí?
Ao longo do século passado, a esperança de vida aumentou 30 
anos. A fazer fé nos dados, esta evolução não irá diminuir. As 
pessoas querem manter a sua vida ativa, apesar do desgaste das 
articulações, e são cada vez mais exigentes. Eu corro 5 milhas 
por dia, opero, levanto pesos e faço ioga. Com 73 anos, eu seria 
considerado um paciente exigente. Além disso, os pacientes 
esperam um restabelecimento muito rápido. Há pessoas 
altamente motivadas que 2 semanas após a intervenção voltam 
ao seu trabalho. Também as pessoas de mais idade querem 
andar de esqui, correr ou jogar tênis. Eu permito que o façam. 
Os meus pac ientes de artroplast ia  de quadr i l l  
cerâmica/cerâmica podem andar de esqui, jogar t ênis ou fazer 
jogging. Não tenho conhecimento que alguma vez um par  
tribológico cerâmica/cerâmica de BIOLOX  delta tivesse 
quebrado. As exigências podem não só depender da idade mas 
os limites da  indicação do ato cirúrgico se expandem a cada 
ano em direção aos pacientes mais jovens. Já não é 
aconselhável esperar os pacientes ficarem mais velho para se 
indicar a artroplastia. 

   Os meus pacientes de Artroplastia de 
quadril  cerâmica/ cerâmica podem andar de 
esqui, jogar ténis ou fazer jogging. Não tenho 
conhecimento que alguma vez um par  
t r i b o l ó g i c o  c e r â m i c a / c e r â m i c a  d e  
BIOLOX delta tivesse quebrado._

  As cabeças cerâmicas apresentam um 
comportamento de abrasão muito melhor e 
desgastam menos o polietileno.

®

®

®
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O senhor se preocupa  quando pensa nos  íons metálicos 
libertados pelos pares  tribológicos metal/metal?
Há precisamente um ano, publicamos no “Journal of 
Arthroplasty”*, juntamente com Ross Crawford  e Chitranjan 
Ranawat , um editorial onde aconselhamos o maior cuidado 
na utilização de pares tribológicos metal/metal porque já se 
ouvem muitas campainhas de alarme. Na base de dados 
australiana este par tribológico apresenta a maior taxa de 
falhas. Em combinação com  o recapeamento  o risco é ainda 
mais elevado. Em pacientes jovens e ativos, a taxa de falhas 
atinge, em metade do tempo, o dobro da taxa de falhas da 
artroplastia total de quadril (ATQ). Hoje existem provas 
inequívocas que as revisões em caso de falha de um par 
tribológico metal/metal não são tão bem sucedidas como as 
revisões em geral. Estes são para mim três motivos muito 
convincentes para escolher uma alternativa comprovada, 
segura e conservadora. Não entendo porque alguém que 
esteja a par dos conhecimentos atuais, escolheria metal/metal.

Qual é a importância do peso do paciente nas 
reconstruções protéticas ?
Sabemos que um paciente muito pesado enfrenta riscos 
maiores, sob muitos aspectos. Temos de dizer ao paciente que 
corre um risco maior se tiver um peso elevado. A obesidade é 
um tema fascinante que praticamente ainda não está 
investigado. Simultaneamente, é uma das doenças do nosso 
tempo mais difíceis de tratar. No Instituto Rothman  
oferecemos aconselhamento nutricional aos pacientes que 
gostariam de melhorar os seus hábitos alimentares e o 
equilíbrio entre o movimento e a alimentação. Para emagrecer 
é, no entanto, mais eficiente, reduzir a alimentação. Por um 
Donut seria necessário correr 8 quilômetros. No entanto, os 
fatores de risco não se prendem apenas  ao peso  mas também  
à espessura da camada de gordura no local. Em muitas 
palestras, o Dr. Ranawat chamou a atenção para o fato de que  
o número de centímetros da camada de gordura nessa área é 
mais decisivo para a cicatrização e para a incidência de 
infecções do que o peso total. Um paciente com obesidade 
patológica – 180 kg ou mais – simplesmente não pode ser 
operado, uma vez que o risco de sofrer uma infecção, flebite 
ou embolia pulmonar é extremamente elevado.

O par tribológico desgasta-se mais rapidamente quando 
o peso corporal é elevado?
As evidências não são claras. Provavelmente, as pessoas 
obesas são menos ativas e, por isso, não desgastam as suas 
articulações tão depressa. Aconselho os pacientes a adiar a 
operação até que emagreçam. Alguns pacientes ficam   
aborrecidos e dizem: “Quando tiver a minha nova articulação 
posso ser ativo e emagrecer.” É um fato que após a 
substituição da articulação, um terço dos pacientes emagrece, 
um terço engorda e um terço mantém o seu peso inalterado.

Fala-se  cada vez  mais  em infecções .  
Relativamente a esse assunto, o Instituto  
Rothman realizou investigações bastante 
abrangentes. Os Resultados são promissores?
Na artroplastia do quadril a taxa de infecções situa-se 
abaixo de 1 por cento,  e na artroplastia do joelho entre 
1 e 2 por cento, devido à maior vulnerabilidade das 
partes moles. Além disso, existe a possibilidade de uma 
infecção tardia, provocada  por exemplo por uma fonte 
dentária ou outra. Este é um risco pequeno mas 
catastrófico para a pessoa afetada. Um princípio 
desenvolvido pelo Dr. Parvizi é o chamado implante 
inteligente que em um determinado momento pode 
reagir a uma exposição. Por exemplo, dois anos após a 
substituição da articulação do quadril, o paciente sofre 
uma infecção dentária, e as bactérias espalham-se 
através do sistema circulatório e infectam a superfície 
de contacto entre o implante e o osso. No implante 
inteligente os antibióticos não estão apenas ligados à 
superfície mas também possui um sistema que 
desencadeia a sua liberação. Uma infecção que reduz o 
valor do pH do ambiente afetado desfaz a ligação entre 
o antibiótico e o implante, de modo que o princípio 
ativo seja liberado e a infecção combatida. Este 
mecanismo já foi ensaiado a título experimental. Além 
disso, procuramos marcadores moleculares em líquidos 
orgânicos que permitam um diagnóstico  de custo mais 
acessível e rápido de uma infecção articular, para que 
possa ser tratada imediata e agressivamente. 
Felizmente, numa cirurgia atraumática, rápida e limpa, 
a infecção não é um grande problema. As bactérias 
multiplicam-se melhor em tecido morto e sangue 
acumulado. E estes são os resultados de uma 
intervenção deficiente.

Entrevista (continuação)

1 Orthopaedic Research Unit at the Prince Charles Hospital, School of 
Engineering Systems at the Institute of Health and Biomedical Innovation 
(Brisbane, Australia)

 
 

2 Weill Medical College of Cornell University, Lenox Hill Hospital (New York, 
USA)

 

Crawford R, Ranawat CS, Rothman RH (2010). Editorial: Metal  on Metal: Is 
It Worth the Risk? J Arthroplasty 25(1), 2010: 1–2

 *
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Andrew C. Murphy, Simon D. Steppacher, Moritz Tannast, Stephen B. Murphy

Fig. 1: Paciente do sexo masculino, 49 
anos de idade, com osteoartrite  do 
quadril  esquerdo. A radiografia foi 
realizada 11 anos após a intervenção 
e mostra superfícies de contacto 
perfeitas e ausência de sinais de 
osteólise.

Fig. 2: Par  tribológico cerâmica/cerâmica 

(Wright MT)  

Fig. 3: Paciente do sexo feminino,  29 anos de idade, com osteoartrose por 
displasia do quadril  , várias cirurgias anteriores e uma artrodese  do quadril 
revisada para uma ATQ cerâmica/cerâmica. Quatro  anos após a cirurgia o 
resultado clínico é bastante bom (escore de Merle d'Aubigné: 14 pontos).

 

Introdução

Métodos

Resultados

Discussão e conclusão

 
Historicamente, os pacientes se submetiam a  ATQ  com 
idade inferior a  50 anos, apresentavam taxas de falha 
mais elevadas do que pacientes mais idosos. Neste 
artigo avaliamos prospectivamente a sobrevivência e os 
resultados clínicos em pacientes com idade inferior a 50 
anos submetidos à ATQ cerâmica-cerâmica  de alumina. 

233 pacientes com idade média de 41 ± 7,4 anos 
(18–49) foram  submetidos consecutivamente à 273 
ATQ cerâmica/cerâmica de alumina e acompanhados 
por 3-13 anos. O escore de Merle d'Aubigné pré-
operatório foi de 11,1 ± 1,6 (6–15) pontos. Os 
diagnósticos pré-operatórios incluíram osteoartrite 
primária ou  impacto femoroacetabular  (44 %), 
displasia  do quadril (38 %), osteonecrose da cabeça 
femoral (7 %), artrose pós-traumática (6 %), artrite 
reumatóide (3 %),  doença de Perthes (1 %) e seqüela 
de epifisiólise (ECF) em1%. O diâmetro médio do 
implante acetabular situava-se em 51,8 ± 3,7 mm 
(46–60). 31 % das cabeças protéticas tinham um  
diâmetro de 28 mm, 69 %  de 32 mm e 1 % de 36 mm. 
20 % dos pacientes apresentavam cirurgias anteriores, 
entre  as quais osteotomia  pélvica (8 %), osteotomia  
pélvica e femoral (3 %), osteossíntese (3 %), 
osteotomia  femoral (2 %), luxação cirúrgica do quadril 
(2 %), artroscopia (2 %),    descompressão  (1 %) e 
artrodese  do quadril (< 1 %).

Com um seguimento médio de 5,3 ± 2,3 anos ( 3–12) o  
escore de Merle d'Aubigné médio foi de 17,4 ± 0,9 
pontos (14–18).  Não se observou sinais radiográficos 
de osteólise. Foram realizadas 5 revisões devido a 
complicações relacionadas aos implantes – 1 fratura do 
inserto acetabular, 1 fratura da cabeça femoral 
(politrauma), 2 falhas da osteointegração (1 haste e 1 
implante acetabular) e 1por mau posicionamento do 
implante acetabular. A sobrevivência, pelo método de 
Kaplan-Meier,  após 10 anos, para revisão de qualquer 
componente e por qualquer motivo, foi de 97.4%. (IC 
95% 95.4-99.5%). Não houve nenhum caso de luxação 
ou infecção protética.

Após um  seguimento  de 2 a 12 anos, os resultados da  
ATQ em pacientes com idade inferior a 50 anos, com a 
superfície cerâmica/cerâmica (cerâmica de óxido de 
alumínio) são promissores. Não houve nenhum caso de  
osteólise  ou luxação.

Resultados da ATQ cerâmica/cerâmica em 
pacientes com idade inferior há 50 anos*

Fig. 4: Paciente do sexo masculino,  40 anos de idade, que em um acidente de 
motocicleta sofreu fratura do fêmur e da bacia. O  seguimento de 5 anos mostra 
um resultado clínico excelente (índice de Merle d'Aubigné 18 pontos).

1

2

* O resumo foi apresentado durante o encontro da AAHKS 2010 em Dallas.

Center for Computer Assisted and Reconstructive Surgery, New England Baptist Hospital, 
Boston (EUA)
 Universidade de Berna (Suíça)

Resumo

Fonte (Figs. 3 e 4):
Steppacher SD et. Al. In: Cobb (Editor). Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Performance. 
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2010:29f [Gentilmente cedido pela editora Springer-Verlag]
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 Cirurgiões que participaram no estudo multicêntrico:
Dres. B. Bierbaum, W. Capello, J. D'Antonio, J. Roberson e R. Zann

Conclusões e relevância clínica

As partículas resultantes do desgaste da superfície 
protética podem provocar a falha do implante, 
tornando necessária a cirurgia de revisão. O par 
tribológico metal/metal está associado à maior 
liberação de íons metálicos localmente e 
sistemicamente que podem eliciar reações de 
hipersensibilidade e pseudotumores. Enquanto o 
polietileno altamente reticulado(Cross-linked -XPE) 
apresenta  desgaste reduzido após 10 anos, os 
materiais de XPE d e 1ª geração apresentam 
complicações relacionadas às suas propriedades 
mecânicas inferiores ou a presença de radicais livres. 
Por outro lado o XPE de 2ª geração tem um 
seguimento  clínico ainda inferior a 5 anos. A 
superfície cerâmica-cerâmica tem mostrado  maior 
resistência ao desgaste em longo prazo, sem os riscos 
associados aos íons metálicos e por isto constitui uma 
excelente alternativa  para pacientes mais jovens e 
mais ativos.  Neste estudo nós constatamos a elevada 
sobrevivência da superfície cerâmica-cerâmica em um 
seguimento de até 13 anos, considerado o desfecho 
para revisões por qualquer causa, com baixo risco de 
complicações e alto grau de satisfação dos pacientes. 
Só o tempo irá determinar  se  outras superfícies 
protéticas irão mostrar-se tão boas ou melhores que a 
superfície cerâmica-cerâmica.  

Resumo

 
* O resumo foi apresentado durante o encontro da AAHKS 2010 em Dallas.
1 Greater Pittsburgh Orthopaedic Associates, Moon Township, PA (EUA)
2 Nota da redação: Os sistemas ABC I e II bem como o sistema Trident são 
marcas registradas da Stryker Orthopaedics, Mahwah, NJ (EUA).
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James A. D'Antonio

 

A superfície cerâmica/cerâmica  de alumina na 
Artroplastia Total do Quadril: Resultados após 10 anos*

1

Cenário

Métodos e materiais

Resultados clínicos

Apesar do grande sucesso do polietileno convencional de ultra alto molecular   
(PE) como material para  a superfície protética em ATQ,  o desgaste e a osteólise 
resultante  se tornaram as causas principais de falha e reoperações. Nos últimos 
dez anos, ganharam peso três alternativas para o par tribológico metal/PE

(Alumina). Em comparação com  as outras superfícies protéticas disponíveis, o par 
cerâmica/cerâmica (Alumina) é bastante atraente, devido à sua extrema dureza e 
resistência ao riscamento, às suas propriedades hidrófilas que permitem uma 
melhor película de lubrificação, bem como ao fato de não 
metálicos, reduzido número de partículas conseqüentes ao desgaste volumétrico, 
e grande resistência ao desgaste.  

Em outubro de 1996 foi iniciado um estudo multicêntrico prospectivo, 
controlado, randomizado com o objetivo de comparar a superfície protética 
cerâmica/cerâmica (sistemas ABC2 I e II)  com a superfície metal/PE (sistema III). No 
sistema I foi usado um  implante acetabular de titânio com revestimento poroso 
(99  quadris); no sistema II um  implante acetabular  de titânio com revestimento 
de HA (95  quadris) e no grupo controle um implante acetabular de titânio com  
revestimento poroso (95  quadris). Em 1998  este estudo incorporou  um terceiro 
grupo de estudo de cerâmica (Trident). Ao contrário dos insertos de cerâmica dos 
sistemas I e II, o inserto  Trident  é envolvido por um anel metálico protetor (titânio) 
e um implante acetabular de titânio com revestimento de HA (186  quadris). Todos 
os pacientes receberam a mesma haste femoral cônica  não cimentada de TiAlV.   
Cinco cirurgiões, de cinco diferentes centros, seguiram os 452  pacientes (480 
quadris), divididos entre os 3 coortes que receberam a superfície cerâmica e o 
grupo controle que recebeu a superfície metal/polietileno convencional.
Para os sistemas I, II e III o  seguimento atual é de 13 anos,  e para a população  
com o implante  Trident, de  até 10 anos.  A última avaliação para os 4 grupos de 
estudo não mostrou diferença significativa entre os dados demográficos pré-
operatórios, os dados clínicos e/ou  o desempenho clínico. A idade média dos 
quatro grupos situou-se entre 52 e 55 anos. Entre os indivíduos dos grupos de 
estudo, 60 a 66 % eram do sexo masculino.  Os diagnósticos pré-operatórios mais 
frequentes foram a osteoartrite (83 – 89 %) e a necrose avascular da cabeça do 
fêmur (11 – 17 %).  

A sobrevivência tendo  como causa de desfecho a revisão por qualquer causa  foi a 
seguinte: Nos pacientes com cerâmica/cerâmica dos sistemas I e II a taxa de 
sobrevivência (96,6 %)  foi significativamente mais elevada (p = 0,0092) do que 
no grupo  controle metal/PE (91,3 %). Nos pacientes com cerâmica/cerâmica do 
sistema Trident a taxa de sobrevivência (97,7 %) também  foi significativamente 
mais elevada (p = 0,0079) do que no grupo controle metal/PE. As revisões não 
relacionadas com a superfície protética foram as seguintes: em 8 de 380 pacientes 
cerâmica/cerâmica (2 %) por instabilidade, fratura do fêmur, infecção profunda 
ou impacto femoroacetabular; em 7 de 95 pacientes metal/PE (7 %) por   
instabilidade, infecção profunda e fratura do fêmur. As revisões diretamente 
relacionadas com a superfície protética foram as seguintes: em 2 de 380 pacientes 
cerâmica/cerâmica (0,5 %) por motivo de fratura do inserto acetabular após 6 
anos e por fratura da borda do inserto após 9 anos; em 3 pacientes do grupo 
metal/PE (3,2 %) por osteólise. Nos pacientes implantados com superfície 
cerâmica-cerâmica, 1.6% dos sistemas I e II, e 0.9% do Sistema Trident relataram 
ruído (guinchado ou Squeaking). Em todos estes pacientes, o ruído foi 
temporário,  sem relevância clínica e não deu origem a  qualquer revisão.
O controle radiológico mostrou que todos os implantes  não cimentados  estavam 
osteointegrados, e a presença de osteólise em 19,6 % dos pacientes com

 (p < 0,0001).

 
convencional: Metal/metal, metal ou cerâmica/XPE e cerâmica/cerâmica 

 
superfície metal/PE (grupo  controle) e 1,5 % dos pacientes cerâmica/cerâmica

liberarem íons 

 convencional: Metal/metal, metal ou cerâmica/XPE e cerâmica/cerâmica 

 superfície metal/PE (grupo  controle) e 1,5 % dos pacientes cerâmica/cerâmica
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No simpósio satélite CeramTec “Ceramic Articulations in THA: The Contemporary Landscape”

Dr. David W. Murray (Oxford, RU) foi o orador principal 
acerca deste tema. Ele pôde dar apenas poucas 
informações positivas ao público presente. A cirurgia de 
recapeamento também foi avaliada negativamente. O 
crescimento neste segmento de mercado diminuiu 
claramente e não há sinais de recuperação. 

Muitos oradores expressaram o desejo de maior  
confiabilidade e longevidade dos implantes protéticos. 
Face a utilização da Artroplastia em pacientes cada vez 
mais jovens e mais ativos, estes continuam a ser o 
objetivo principal dos ortopedistas. Devido a estes 
desafios e às dificuldades técnicas da cirurgia de revisão, 
a atenção dirige-se, sobretudo, para as superfícies 
protéticas alternativas. A cerâmica/cerâmica é 
considerada cada vez mais como um par  tribológico  de 
segurança comprovada  e bastante efetivo na redução do 
desgaste em pacientes jovens e ativos. Algumas dúvidas 
ainda persistem em relação à sua confiabilidade e na 
produção de ruídos.  

Muitos oradores recomendaram a superfície  
cerâmica/polietileno e também ficou claro que a maioria 
dos ortopedistas presentes apoiam a utilização de 
cerâmica para a redução  do desgaste.  

Pontos altos do congresso de inverno

27º Congresso anual do Current Concepts in Joint Replacement, 
8–11 de Dezembro de 2010, Orlando (EUA)

 No Congresso anual do  CCJR  participaram mais de 2000 ortopedistas de todos os estados 
dos EUA e de 56 países, a fim de se inteirarem das evoluções mais recentes na área das 
substituições articulares protéticas. O vasto programa abrangeu os campos de interesse 
dos ortopedistas que se dedicam às artroplastias. Os expositores priorizaram as principais 
tendências no tratamento de pacientes jovens e ativos, técnicas de cirurgia de revisão, 
recapeamento, pares tribológicos alternativos e produtos que permitam maior amplitude 
de movimentação. Um simpósio satélite  foi dedicado à cerâmica  em ATQ.

Temas em foco

Na sua apresentação principal,  

(Chicago, EUA)  resumiu  a situação atual e aconselhou 
cautela na utilização da superfície metal/metal seja  em 
combinação com cabeças esféricas grandes  ou na  cirurgia 
de recapeamento. Em consequência dos relatórios  sobre 
eventos adversos, os oradores aconselharam uma utilização 
muito limitada da superfície metal-metal que, se 
recomendada, deve limitar-se aos pacientes jovens e ativos 
do sexo masculino, com boa qualidade óssea e nenhuma ou 
escassas comorbidades. 

Dr. Joshua J. Jacobs_

       A nova tecnologia é uma coisa boa mas  
deve ser usada com prudência e sabedoria.” 
E continuou: ”Um dos meus professores 
dizia que se deve pensar sempre em 
inovações e eu colaborei em muitas. Agora 
o meu lema é: Nunca seja  o primeiro nem o 
último a usar uma tecnologia nova.

Thomas S. Thornhill, Harvard Medical School (Congresso de inverno CCJR 2010, Orlando)

Congresso de inverno do CCJR

1
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A maioria dos oradores continua a recomendar a 
superfície cerâmica-cerâmica para pacientes jovens e 
ativos. Houve algumas discussões sobre as dúvidas 
recentemente expressadas no que se refere a alguns 
polietilenos altamente reticulados, que após 5 anos 
‘’in vivo’’ apresentaram um desgaste mais elevado. A 
mudança para uma nova geração com mais 
antioxidantes nas pesquisas está em curso e confirma 
as dúvidas.

O problema dos ruídos no quadril protético foi tratado 
na discussão de prós e contras, sendo o 

(Rochester, EUA) essencialmente da 
opinião que os mecanismos são agora mais 
conhecidos e que aparentemente podem ser 
atribuídos à existência de partículas metálicas na 
superfície protética.   (Filadélfia, 
EUA) apresentou dados que provam claramente que 
na maioria dos casos de ruído, os componentes do  
implante acetabular com um anel metálico protetor e 
componentes femorais de menor diâmetro  
constituídos por uma liga de titânio denominada    
TMZF parecem ser os responsáveis pela  ocorrência do 
squeaking. Ambos os oradores recomendaram uma 
cuidadosa seleção dos implantes como medida 
essencial para evitar os ruídos.

Uma das sessões talvez mais importantes do 
congresso foi aquela em que se pediu conselho aos 
ortopedistas que estão prestes a  a se aposentarem e 
que apresentassem quais foram as maiores  lições que  
tiveram ao longo da sua carreira. A maioria dos 
conselhos dizia respeito ao paciente que deve  sempre 
ser o alvo das atenções.

Durante todo o congresso ficou patente a impressão  
de que o mercado das reconstruções ortopédicas nos 
EUA se recuperou e que após a recessão econômica do 
ano passado voltou a crescer novamente.   

Dr. Marc 
Pagnano

Dr. Javad Parvizi

_

Dr. James D'Antonio, Dr. Javad Parvizi, Dr. Stephen B. Murphy, Ricardo Heros (CeramTec GmbH), Dr. 
Chitranjan S. Ranawat, Prof. Jonathan P. Garino (da esquerda para a direita)

Mais uma vez, o fato de no mesmo local e dentro de 
um período de tempo comprimido ter sido oferecida 
uma atualização completa do tema das 
endopróteses, revelou-se a maior força do 
Congresso CCJR. O resultado é uma experiência de 
aprendizagem abrangente e razoável a par com 
discussões muito intensas. Mais uma vez ficou claro 
que o grande e fundamental apelo do CCJR é o fato 
da atualização em substituições articulares ser 
apresentada em uma única sala em um único espaço 
de tempo. 

Simpósio satélite

O simpósio satélite entitulou-se “Ceramics 
Articulations in THA: The Contemporary Landscape” 
(CeramTec). Um dos pontos  principais  do programa  
foi  os resultados de 10 a 12 anos  dos 3 primeiros 
estudos realizados nos EUA no âmbito do processo 
de homologação da FDA. O simpósio informou sobre 
a situação mais recente no que se refere aos ruídos 
na articulação do quadril, forneceu uma  visão geral 
sobre os dados relativos à confiabilidade e a 
utilização correta de componentes de cerâmica. Os 
oradores reconhecidos a nível mundial, tais como Dr. 
William Capello, Dr. James D'Antonio, Prof. 
Jonathan Garino, Dr. Stephen B. Murphy, Dr. Javad 
Parvizi e outros,  proporcionaram aos participantes 
uma experiência de aprendizado intensiva.  

Congresso de inverno CCJR 2010 (continuação)
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Baixo risco de fratura  das cabeças  cerâmicas BIOLOX

 Complicações (por 10 0.000 intervenções)
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BIOLOX®forte

BIOLOX®delta
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Avaliação total  no período de Janeiro de 2000 a 
Dezembro de 2010 fundamentada na comercialização 
de 3.600.000 cabeças   

Na artroplastia do quadril as cabeças cerâmicas são utilizadas com freqüência crescente, devido às suas 
excelentes propriedades tribológicas e seus excelentes resultados clínicos. Uma complicação rara é a 
fratura. Na literatura chama-se a atenção para o fato de  que  as  artroplastias apresentam mais 
frequentemente fraturas de fadiga de componentes metálicos do que fraturas de componentes 
cerâmicos (Fig. 1–3b). A taxa de fraturas de cabeças  cerâmicas BIOLOX  delta é de apenas 0,002%.1 

Fratura de fadiga de uma haste femoral e de um  implante acetabular metálico 
(Fig. 1, 2)

Fratura de fadiga de um côndilo metálico com o correspondente desgaste do  

inserto de PE (Fig. 3a, b)

O risco de fratura de uma cabeça cerâmica é 
considerada inferior ao risco de fratura da haste 
femoral, que se situa em aproximadamente 0,27 % 
(270 de 100.000 hastes implantadas) . A fratura de 
um componente de BIOLOX  é uma complicação rara 
na artroplastia do quadril. Esta afirmação é 
confirmada também pela avaliação atual da 
estatística de complicações da CeramTec. 
Relativamente à documentação da qualidade dos 
resultados, há 15 anos que a CeramTec torna pública 
a estatística interna da empresa relativamente às 
complicações. Todos os dados da seguinte avaliação 
referem-se a complicações que foram comunicadas à 
CeramTec no período entre Janeiro de 2000 e 
Dezembro de 2010. Neste período foram  
comercializadas aproximadamente 3.600.000 
cabeças cerâmicas (cerca de 2.600.000 cabeças   
BIOLOX  forte e 1.000.000 BIOLOX  delta).

Desempenho Clínico

As pesquisas e avaliações dos resultados tornam  
evidente que as fraturas das cabeças cerâmicas se 
devem, essencialmente, ao manuseamento incorreto, às 
combinações inadequadas e à traumatismos. 

As cabeças cerâmicas BIOLOX  delta  
apresentam uma taxa de fratura 10 vezes 
inferior à das cabeças   BIOLOX  forte.

1 2

3a 3b

®

®

®

®

®

2 3

®®

A ocorrência de fratura da cabeça cerâmica 
BIOLOX forte ‘’in vivo’’ foi observada em 21 
casos de 100.000 implantes (0.021%).

A ocorrência de fratura da cabeça cerâmica  
BIOLOX delta ‘’in vivo’’ foi de 2 casos em 
100.000 implantes (0,002%).

®

®

BIOLOX®

Da análise das cabeças BIOLOX delta fraturadas ‘’in vivo’’ 
resultou que em 2 clínicas ocorreram 17 fraturas em um 
design personalizado. Em outras 3 clínicas ocorreram 3 
complicações relacionadas com o mesmo design 
pesonalizado. Este design personalizado foi retirado do 
mercado em 2009.

Para a qualidade do resultado da artroplastia do quadril é 
importante não apenas a escolha do implante ideal mas 
também a técnica cirúrgica correta, tendo ainda em 
consideração os fatores específicos de cada paciente. 
Aqui é importante a observação das informações do 
produto e das instruções de utilização dos fabricantes dos 
implantes. O manuseio correto dos componentes 
BIOLOX  é apresentado também no DVD  de cirurgia ao 
vivo que pode ser solicitado gratuitamente*.

A seguir, são apresentados alguns aspectos importantes 
uso e manuseio de  cabeças  cerâmicas.

_®

®
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Par tribológico  cerâmica-cerâmica (BIOLOX  forte), 
fratura da cabeça   3,5 anos  após a implantação. 
Observe impurezas (cimento) no cone interno da 
cabeça esférica.

O cone da haste  
pode ser danificado 
por instrumentos 
cirúrgicos durante a 
intervenção.

1. Usar a cobertura de proteção do cone e removê-la apenas imediatamente antes de assentar 
a cabeça de prova.

2.  A Redução de prova deve ser feita somente com a cabeça de prova.

Ao assentar e remover 
a cabeça esférica 
original, a estrutura 
definida do cone da 
haste pode ser 
danificada.

3.  Limpeza cuidadosa e secagem do cone da haste.

Assentar a cabeça  cerâmica 
com o cone interno limpo e 
seco e um ligeiro movimento 
rotativo.

4.  Manuseio correto da cabeça  cerâmica BIOLOX

Qualquer corpo estranho ou chamado terceiro corpo  (por exemplo, partes 
moles, resíduos de ossos ou cimento) na conexão do cone  dá origem 
concentração de tensões em um ponto localizado (assimetria na zona de 
carregamento) e não distribui as tensões em toda superfície do cone.  

Desempenho Clínico (continuação)

®

®
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5. Fixação da cabeça cerâmica BIOLOX

6. Evitar danos também durante a cirurgia. Não usar cabeças  BIOLOX  que tenham 
caído ou que já tenham sido usadas. 

 Referências:
 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W

endoprothetischen Eingriffen. In: Krukemeyer MG, Möllenhoff G (Hrsg.). 
Endoprothetik. Leitfäden für Praktiker. De Gruyter, Berlin, New York, 
2009:189
 Schmalzried TP. How I Choose a Bearing Surface for My Patients. J 

Arthroplasty 19(8), Suppl.3, 2004:514
 Böttner F. Orthopädie und Unfallchirurgie. Facharztkompendium 

2010. OrthoForum Verlag, Berlin, 2010:41
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. Komplikationen nach 

 

 

* O DVD Surgical Live Training pode ser solicitado gratuitamente por fax ou 
online (www.biolox.com). Um formulário de encomenda acompanha esta 
edição da CeraNews.
**Informações mais detalhadas sobre a revisão após fratura de um 
componente de cerâmica encontram-se no DVD Surgical Live Training. Na 
CeraNews 2/2010 podem ser encontradas informações sobre a cabeça  
cerâmica de revisão BIOLOX  OPTION que se destina a revisões  de quadril e 
a aplicações  mais amplas em cirurgias primárias (incluindo casos clínicos). 
Pode-se encontrar as CeraNews no formato PDF no nosso website 
(www.biolox.com) mas também pode solicitar a revista através do 
formulário de encomenda em anexo.

Fixação com uma  leve  batida de martelo (várias  
batidas também são permitidas)  em direção axial 
sobre o impactor de plástico.   

Não bater com o martelo metálico diretamente  
sobre a cabeça cerâmica.

O que se deve fazer em caso de fratura da 
cabeça de cerâmica? 

A artroplastia de revisão não significa apenas o 
tratamento de situações de  soltura asséptica mas 
também de complicações raras como, por exemplo, a 
fratura de uma cabeça de cerâmica. Esta situação 
requer, além do conhecimento das possíveis causas 
da revisão, um planejamento pré-operatório preciso. 
É necessário ter em consideração que a cabeça 
cerâmica  OPTION oferece uma solução 
segura também para o raro caso de fratura de um 
componente de cerâmica**.

BIOLOX

®

®

®BIOLOX

®

1

2
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Recomendamos

• Use os componentes BIOLOX delta com o maior tamanho possível.

• Para os pares de atrito tribológicos hard-on-hard use BIOLOX delta.

• Verifique a compatibilidade dos cones.

• Assegure-se de que as superfícies do cone estão limpas e em boas condições.

•  Conecte os componentes cuidadosamente.

• Verifique a montagem correta antes da impactação.

• Não combine produtos de fabricantes diferentes.

®

®
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Ortogeriatria ou ortopedia?           

Pacientes idosos como desafio

Nas últimas décadas o percentual de pessoas idosas,  
dos quais grande parte com perturbações complexas em 
dimensões somáticas, psíquicas, sociais e funcionais, 
tem aumentado bastante.  Esta  mudança demográfica 
se faz sentir também no maior número de artroplastias 
do quadril e do joelho em pessoas de idade mais 
avançada. As estatísticas da American Academy of 
Orthopaedic Surgeons (AAOS) mostram que entre 2002 
e 2007 o número de artroplastias na faixa etária de 65-84 
anos, houve um incremento de 16% no número de 
artroplastias totais de quadril e de 44% nas artroplastias 
totais de joelho. Nos idosos acima dos 85 anos de idade, 
o aumento foi ainda maior: 21 % na artroplastia do 
quadril, e 54 % na artroplastia do joelho1. Em todo o 
mundo, a ortopedia está cada vez mais confrontada com 
as necessidades de pacientes idosos e, por conseguinte, 
com as questões  fundamentais da geriatria. Já em 1989, 
a OMS  chamou atenção para a “Geriatrização das 
disciplinas médicas”2. Perguntamos ao Prof. Fritz-Uwe 
Niethard, Secretário-Geral da Sociedade Alemã de 
Ortopedia e Cirurgia Traumatológica (DGOU), o que isto 
significa para a ortopedia.

Professor Dr. Fritz-Uwe Niethard é Secretário-Geral da 
Sociedade Alemã de Ortopedia e Cirurgia Traumatológica 
(DGOU). Até à sua  aposentadoria em Julho de 2010, foi 
professor catedrático de ortopedia na Faculdade de 
Medicina do Instituto Técnico Superior de Aachen e 
diretor da Clínica Ortopédica no Hospital Universitário. 
Atualmente é chefe da reabilitação ambulatorial da 
“Schwertbad-Klinik” em Aachen.

Cuidados de saúde

Desde a introdução do termo “Ortopedia” no 
ano 1742 pelo médico francês Dr. Nicolas Andry, a 
disciplina atravessou muitas fases de 
desenvolvimento. Face à evolução demográfica, 
a ortopedia moderna está enfrentando novos 
desafios. No ano passado,  o senhor usou muitas 
vezes o termo ortogeriatria. Precisamos de uma 
geriatrização da ortopedia?

Por ocasião da minha saída do Hospital Universitário, 
realizou-se no dia 30 de Julho um simpósio de 
Pauwels. Aproveitei a ocasião para uma análise 
retrospectiva e fazer um balanço de 40 anos de 
trabalho no campo da ortopedia. Ao longo desse 
período, o espetro da nossa disciplina mudou 
completamente. Quando no início dos anos 70 eu 
comecei na ortopedia, não havia apenas muito mais 
crianças que hoje mas também havia uma grande  
demanda terapêutica para a ortopedia pediátrica. 
Entretanto, hoje não há apenas muito menos crianças 
mas também muitas das doenças que naquela época 
eram consideradas graves, podem ser eficientemente 
combatidas. Muitos dos quadros patológicos que 
antigamente eram frequentes,   praticamente nem se 
vêem atualmente. Ao mesmo tempo, aumentou a 
esperança de vida, e as pessoas idosas representam  
um percentual cada vez maior dos pacientes 
ortopédicos. De certo modo, a nossa disciplina está 
sofrendo uma mudança para a ortogeriatria. Este fato 
manifesta-se principalmente agora, que a geração do 
“baby-boom”está  at ing indo a  idade da 
aposentadoria.   

Nos anos 50, Evans e Devane desenvolveram ideias 
concepcionais para a ligação entre a ortopedia e a 
geriatria. Existem entretanto modelos de 
tratamento especificamente ortogeriátricos?

Existem modelos na área geriátrica geral, aos quais se deu 
o nome de “Medicina para idosos” e que são 
especificamente adaptados a pessoas idosas. Em primeiro 
plano está a combinação entre as ofertas médicas e as 
ofertas sociais, ou seja, a reintegração dos pacientes no 
seu ambiente após o tratamento ou, se tal não for 
possível, o seu encaminhamento para instituições que 
cuidam deles. Este tema terá ainda mais relevância no 
futuro, uma vez que há cada vez mais pessoas que vivem 
sozinhas, que não estão integradas em famílias. Deste 
modo, a sociedade está perante um grande desafio. Na 
Escandinávia existem modelos funcionais para estas 
situações a várias décadas. Também na Alemanha há 
projetos promissores mas ainda não soluções gerais. O 
ponto fraco são as transições entre as várias áreas de 
tratamento, que são muito bruscas.

Em um estudo publicado em 2005, os autores 
advertiram para a possibilidade que o seguimento 
de diretrizes clínicas em pacientes idosos com 
comorbidades  podem provocar efeitos secundários 
indesejados. Além disso, já nos finais dos anos 80 
chamou-se atenção, nos EUA,  para o fato da taxa 
moderadora relacionada ao diagnóstico poder 
exercer uma determinada pressão sobre o tempo de 
permanência no hospital o que poderia dar origem à 
perda de qualidade e ao aumento dos custos 
macroeconômicos. Será possível integrar as 
necessidades muitas vezes complexas de pacientes 
idosos em processamentos formalizados?

3
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      Para um tratamento diferenciado 
dos idosos apenas faz sentido 
conceitos interdisciplinares.

As diretrizes deixam ao médico o espaço suficiente 
para interpretá-las em função dos fatores 
existentes. No entanto, até agora não há um 
padrão. Existem exigências, por exemplo, por parte 
de algumas associações de geriatria que gostariam 
de organizar enfermarias especializadas próprias 
onde todos os idosos nos hospitais se iriam juntar - 
analogamente à pediatria. Mas para um 
tratamento diferenciado dos idosos, seria 
necessário equipar aquelas enfermarias com 
muitos especialistas que, no entanto, já existem em 
outros locais. Eu penso, aqui só fazem sentido 
conceitos interdisciplinares.

Quais são as respostas que se esperam das  
artroplastias como pilar da ortopedia, e 
estamos preparados?

Os problemas do idoso não são os mesmos que os 
de uma pessoa de 40 ou 50 anos. É preciso ter em  
mente uma série de fatores quando se opera um 
idoso. Esta situação é hoje também abordada na 
universidade, uma vez que os problemas 
específicos dos idosos são destacados e fazem 
parte do programa de ensino. No entanto, este 
conhecimento ainda não chegou muito bem aos 
hospitais. Os grande hospitais com recursos 
máximos têm menos dificuldades uma vez que, 
regra geral, dispõem da competência especial 
interdisciplinar necessária, com médicos de 
medicina interna, neurologistas, ortopedistas e 
traumatologistas e os outros especialistas 
necessários para o tratamento de pacientes idosos. 
Os hospitais convencionais chegam mais 
facilmente aos seus limites. Aqui é necessário 
transmitir conhecimentos especiais. As associações 
ocupam-se cada vez mais deste assunto. Por isso, 
este tema também tem cada vez mais espaço em 
nossos congressos e, além disso, há cada vez mais 
eventos especiais que se ocupam especificamente 
das doenças musculoesqueléticas ou lesões dos 
idosos.

É um bom exemplo para o problema já mencionado que 
analisa as interações. Em primeiro lugar, precisamos 
urgentemente de leitos para o tratamento tradicional na 
ortopedia e na cirurgia traumatológica porque nem tudo 
precisa de ser operado. Em segundo lugar, precisamos de 
uma adaptação das interações, de modo que a transição de 
um nível de tratamento ao outro se torne mais fácil.  Deve 
haver vias de tratamento de modo a garantir que no nível de 
tratamento seguinte se aja com o mesmo conhecimento e a 
mesma compreensão do problema, e que o objetivo do 
tratamento seja atingido. Um modelo a seguir podem ser as 
vias de tratamento das associações profissionais.

      Deve haver vias de tratamento  de modo 
a garantir, que no nível de tratamento 
seguinte se aja com o mesmo conhecimento 
e a mesma compreensão do problema, e 
que o objetivo do tratamento seja 
atingido.    _

Existem grandes diferenças entre os sistemas de saúde 
existentes em todo o mundo. Uma estrutura abragente,  
com instituições de reabilitação como aquela que temos, 
por exemplo, na Alemanha, não existe em muitos países.  
Nestas condições os pacientes idosos que, após o 
tratamento clínico não conseguem viver sozinhos e não são 
recolhidos pela família, são “asilados’’ em qualquer lar de 
idosos, nos quais a assistência médica ainda não é 
adequada. Na Alemanha já temos, em princípio, os 
equipamentos ideais, e  temos apenas que resolver o 
problema da interação. Eu penso que uma sociedade 
industrial que envelhece deveria investir em tais 
equipamentos, pois é também aí que se mede a 
solidariedade social de uma sociedade.

Existe um intercâmbio internacional sobre as 
questões da ortogeriatria?

Este intercâmbio realiza-se certamente nos respectivos 
congressos. Mas aí são tratadas em primeiro lugar as 
questões científicas. Um dos fatores importantes é que na 
maioria dos países a fisioterapia é academizada, o que não 
acontece na Alemanha. Nesta área recebemos impulsos 
científicos importantes de outros países. Na geriatria 
propriamente dita há, sobretudo um intercâmbio entre 
médicos e sociólogos. Conforme o país, as estruturas estão 
organizadas de forma muito diferente; na Alemanha há 
sempre uma presença dos profissionais  da medicina social 
porque a segurança social e as seguradoras de saúde 
desempenham um papel importante nessa área.

A rapidez com que um paciente possa retomar 
suas atividades diárias após um período de 
convalescência por doença ou traumatismo  
tem um grande impacto na sua percepção de 
saúde. Para ilustrar, aqui um exemplo: Um 
paciente idoso chega ao hospital com dores  
no quadril após uma queda. Os exames não  
detectam uma doença ou lesão que obrigasse  
a internação Mas em casa, o paciente ainda 
sofre dores dias depois e não consegue andar. 
Como se pode resolver este dilema?
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Resultados clínicos com cerâmica

Ciência

 
Le Meur M, Lecoz L, Tayeb A, Louis ML, Curvale G, Rochwerger A. Analyse de survie d'un 
couple de frottement céramique – céramique à plus de 5 ans, à propos d'une cohorte de 108 
patients. Abstract 329, SOFCOT 2010, Paris

Chatelet JC, Setley L. Étude comparative prospective des couples de frottement métal-métal 
versus alumine-alumine de 114 PTH à 10 ans de recul. Abstract 330, SOFCOT 2010, Paris

* Huber M, Reinisch G, Zenz P, Zweymüller K, Lintner F. Postmortem study of femoral 
osteolysis associated with metal-on-metal articulation in total hip replacement: an analysis 
of nine cases. J Bone Joint Surg Am 92(8),2010:1720–1731.

Resultados após 10 anos de cerâmica/cerâmica em 
comparação com ATQ metal/metal (sandwich) – um 
estudo comparativo prospectivo e randomizado

(França) avaliaram 114 ATQ do mesmo cirurgião 
em 2 grupos comparáveis. A série abrangia 63 ATQ metal/metal 
em 62 pacientes (19 mulheres, 43 homens) e 51 ATQ 
cerâmica/cerâmica (cerâmica de óxido de alumínio) em 51 
pacientes (20 mulheres, 31 homens). No grupo metal/metal a 
idade média foi de 62 (35–85) anos e no grupo 
cerâmica/cerâmica de 59 (36–80) anos. Após 10 anos 101 
pacientes (102 quadris) foram submetidos a exames pós-
operatórios. 

Os dois grupos não apresentaram diferenças significativas  em 
relação à taxa de complicações  gerais  relacionadas a ATQ. No 
grupo cerâmica/cerâmica houve 1 caso com uma fratura do 
inserto 2 anos após a cirurgia. No grupo metal/metal, 4 pacientes 
mostraram osteólise femoral assintomática durante o tempo de  
seguimento. Os autores informaram que em 2 casos existe a 
possibilidade de uma revisão futura.

Em outro estudo, novos resultados foram apresentados por 
(Áustria)* sobre osteólises assintomáticas 

relacionadas com pares de atrito metal/metal. Em sete  pacientes 
com nove implantes da segunda geração metal/metal foram 
recolhidos componentes e tecido circundante post-mortem. Até 
a data da sua morte, 6 pacientes não apresentavam quaisquer 
sintomas 3 a 10 anos após a cirurgia. Um paciente relatou  dor 
progressiva  no quadril.   Os pacientes não apresentaram sinais de 
infecções relacionadas com os implantes. Também não havia 
indícios para  impacto grave ou corrosão na junção entre cabeça e 
haste. As radiografias  dos quadris  com  superfície metal/metal 
foram analisadas para detectar sinais de osteólise. O exame 
histológico confirmou em 2 casos o diagnóstico radiológico de  
osteólise assintomática. Em 3 casos, a análise histológica 
manifestou osteólise que não tinha sido detectada nas 
radiografias. Os autores afirmaram que a descoberta de 
pequenas lesões osteolíticas pode requerer exames subsidiários 
mais específicos como a ressonância magnética. No tecido da 
cápsula articular foi detectada metalose em todos os quadris.  Em 
8  quadris  foi encontrada infiltração local de linfócitos.

Com a ajuda da microanálise por dispersão de RX foram 
detectadas, em todos os quadris, pontas de crômio e em 3  
quadris vestígios de produtos corrosivos (fósforo, oxigênio). Todas 
os 8 quadris, com boa função, apresentavam infiltrados de 
linfócitos difusos e perivasculares.

Os autores concluíram que este diagnóstico post-mortem era um 
indício para uma relação entre a extensão da inflamação do 
tecido e o surgimento de osteólise após implantação de ATQ 
metal/metal.

Chamaram a atenção para o fato dos resultados mostrarem  
osteólise de gravidade semelhante à verificada em pares  
tribológicos metal/PE analisadas em autópsias anteriores.

Chatelet et al. 

Huber et al. 

Resultados após 5 a 9 anos de ATQ com  superfície 
cerâmica/cerâmica em pacientes jovens e ativos

(França) avaliaram em um estudo prospetivo 108 
pacientes (53 mulheres, 55 homens) com idade média de 55,4 
anos na data da cirurgia. Em 111 quadris foi usado  o par 
cerâmica/cerâmica (BIOLOX forte). Em 75% dos casos foram 
usadas cabeças de 32 mm. Em 10 casos a haste foi cimentada. O 
follow-up médio foi de 6,9 anos. As indicações principais foram 
coxartrose (61,2%), osteonecrose (18,9%) e displasia (7,2%). 
Os pacientes foram examinados após 3, 6, 12 e 24 meses. Cinco 
pacientes foram submetidos a  revisão devido a: fraturas do 
fêmur (2), luxação (1),  soltura (1) e fratura da cabeça (1). Não se 
verificaram infecções. Após 5 anos, a taxa de sobrevivência da 
cerâmica/cerâmica  foi de 99,1%. 

Le Meur et al. 

_

Resultados a longo prazo de cerâmica/PE (cerâmica 
de óxido de zircônio)

(França) avaliaram 77 pacientes (84  quadris) 
com um  seguimento médio de 10 anos.  Na última avaliação, a 
idade média era de 76,5 anos. 24 ATQ foram cimentadas, 60 
foram inseridas de forma híbrida. Em todos os casos foi usada 
uma cabeça de 22,2 mm de cerâmica de óxido de zircônio*. 
Após 10 anos de seguimento, em  23,52% dos pacientes foi 
diagnosticada osteólise no calcar (0,5-1 mm). A osteólise surgiu 
precocemente e em 9,12% dos pacientes surgiu  após 5 anos 
de  seguimento.

Hamache et al. 

Hamache S, Caton J. Résultats à plus de 10 ans d'une PTH avec couple zircone/PE. 
Abstract 282, SOFCOT 2010, Paris 

* O produto cerâmico indicado não provinha da CeramTec.

®
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Bozic KJ, Ong K, Lau E, Kurtz SM, Vail TP, Rubash HE, Berry DJ. Risk of 
Complication and Revision Total Hip Arthroplasty Among Medicare Patients 
with Different Bearing Surfaces. Clin Orthop Relat Res 20,468,2010:2357– 
2362.

* Mikhael MM, Hanssen AD, Sierra RJ. Failure of metal-on-metal total hip 
arthroplasty mimicking hip infection. A report of two cases. J Bone Joint 
Surg Am. 91,2009:443–446.  

Zywiel MG, Sayeed SA, Johnson AJ, Schmalzried TP, Mont MA. Survival of Hard-on-Hard 
Bearings in Total Hip Arthroplasty: A Systematic Review. Clin Orthop Relat Res, published 
online, 05 November 2010.

Acrônicos:  

ECF =  Epifisiólise proximal do fêmur

HA = Hidroxiapatita

HHS = Harris Hip Score

ATQ = Artroplastia total do quadril (ATQ)

Ce/Ce = cerâmica/cerâmica

Ce/Me = cerâmica/metal

Ce/PE = cerâmica/polietileno

Me/Me = metal/metal

Me/PE = metal/polietileno

MRT = ressonância magnética

XPE = polietileno altamente reticulado (X-linked)

Bozic et al. (EUA) avaliaram as taxas de 
complicações precoces (trombose venosa profunda, 
luxação, infecção, soltura mecânica) e revisões de 
ATQ com diferentes pares  tribológicos em pacientes 
Medicare,  idosos,  nos primeiros 2 anos após a ATQ 
primária. Realizaram uma análise de 3 grupos 
c o m p a r á v e i s  d e  p a c i e n t e s  d e  AT Q  
(cerâmica/cerâmica, metal/metal, metal/PE). Os 
pacientes eram comparáveis enquanto a idade, sexo 
e região de pesquisa (EUA). As superfícies  
metal/metal apresentaram um risco de infecções 
periprotéticas significativamente mais elevado 
(0,59%) do que as de cerâmica/cerâmica (0,32%). O 
significado clínico e as causas destes resultados não 
estão esclarecidos. Os autores supõem que em 
alguns destes pacientes com superf íc ie  
metal/metal, a infecção tenha sido diagnosticada, 
erradamente, quando na realidade se tratava de 
uma reação inflamatória local das partes moles. 
Chamaram a atenção para o fato de terem sido 
relatados tais casos por Mikhael et al.*. Não foram 
constatadas outras diferenças nas taxas de 
complicações em curto prazo entre as superfícies 
protéticas metal/metal, cerâmica/cerâmica e 
metal/PE.

Risco de complicações  precoces após 
ATQ primária cerâmica/cerâmica  
comparadas com ATQ metal/metal e 
metal/PE.

Zywiel et al. (EUA) apresentaram os resultados de uma avaliação 
sistemática da literatura especializada (estudos nível I e II) sobre 
ATQ metal/metal da segunda geração, artroplastia de superfície  
do quadril metal/metal, ATQ cerâmica/cerâmica e ATQ 
cerâmica/metal. Nos 4 estudos (nível I ou II) sobre a ATQ 
metal/metal foi encontrada taxa de sobrevivência de 96-100% 
em um seguimento entre 38 meses e cinco anos.  

Nos 2 estudos de nível I sobre a artroplastia de superfície 
metal/metal foi  encontrada  uma taxa de sobrevivência de 94% 
com um seguimento médio de 56 meses e uma taxa de 
sobrevivência de 98% com  seguimento médio de 33 meses. No 
estudo de nível II foi indicada uma taxa de sobrevivência de 95% 
com um follow-up de 36 meses.

Nos 4 estudos (nível I) sobre a ATQ cerâmica/cerâmica foi  
relatada uma taxa de sobrevivência de 100% aos 51 meses e 
96% após 8 anos de seguimento.  
Os autores não encontraram nenhum estudo publicado sobre as 
taxas de sobrevivência de ATQ cerâmica/metal.

Constataram que certas variações das taxas de sobrevivência 
podem ter a sua origem nas diferentes técnicas cirúrgicas, no 
posicionamento e no design do implante. Concluíram que em 
pacientes jovens e ativos são usados cada vez mais superfícies 
protéticas hard-on-hard. Os autores chamaram a atenção para o 
fato dos ortopedistas estarem cada vez mais preocupados com a 
possível dispersão local e sistêmica de partículas metálicas e as 
possíveis reações negativas após a implantação da superfície 
metal/metal.

Taxas de sobrevivência de superfícies protéticas 
hard-on-hard   (cerâmica/cerâmica, cerâmica/metal, 
metal/metal)

Ciência (continuação)



Materiais e métodos

Resultados em 5-10 anos de seguimento da ATQ não cimentada, 
cerâmica/cerâmica em pacientes jovens e ativos portadores de   
coxartrose displásica*

Artoplastia do quadril no Japão

Questões

Atsushi Kusaba, Kiyohiro Nagese, Saiji Kondo, Yoshikatsu Kuroki, Akihiko Maeda, Jörg Scholz

* Fonte: Poster, Congresso Alemão 
de Ortopedia e Cirurgia 
Traumatológica, Berlim, 26 a 29. 
10. 2010. Com autorização do Dr. 
Atsushi Kusaba, o poster foi 
revisado graficamente para a 
CeraNews.

 Hospital Geral Ebina, Instituto de 
Endoprotética e Reumatologia, 
Ebina, Kanagawa, Japão.
 Hospital Fujigaoka, Universidade 

Showa, Ortopedia, Yokohama, 
Kanagawa, Japão.
 HELIOS Klinikum, Clínica de 

Ortopedia “Emil von Behring”, 
Berlim.
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Existem numerosas publicações científicas sobre resultados clínicos com superfícies protéticas 
cerâmica/cerâmica na ATQ mas apenas poucas se referem  a  pacientes com coxartrose displásica.  
Recentes estudos  no Japão, por exemplo, o de Atsushi Kusaba et al.,  reportam resultados clínicos com 
ATQ cerâmica/cerâmica em  pacientes com coxartrose displásica.

• Coxartrose displásica
• Elevada percentagem de pacientes jovens
• Elevado grau de atividade
• 
• Anatomia anormal
• Má qualidade óssea
• Contratura grave

Acetábulo raso e pequeno

O tratamento de pacientes com coxartrose displásica, 
um dos diagnósticos mais frequentes  do quadril  no 
Japão, constitui um desafio. Uma vez que  o desgaste  
influencia em grande parte o tempo de vida útil da 
artroplastia do quadril, usamos a superfície  
cerâmica/cerâmica, na esperança de uma taxa de 
osteólise e revisão mas baixa. Neste estudo 
restrospectivo foram analisados resultados em médio 
prazo.

Em 251 pacientes com coxartrose displásica realizaram-se 
290  ATQ com  implante acetabular Spongiosa Metal   II 
(SM) (ESKA Implants) e um par tribológico 
cerâmica/cerâmica (BIOLOX forte, cabeça  28 mm, 
CeramTec GmbH). Em 181  quadris foi usada a haste SM e 
em 109 quadris que apresentavam um canal femoral 
estreito foi implantada uma haste SL Plus (S&N 
Orthopedics AG). A idade média  foi  de 53 anos. Em 
todos os casos o diagnóstico pré-operatório foi de  
coxartrose displásica, onde se incluíam 15 osteotomias  
falidas  e 5 luxações. Foi usada a abordagem 
anterolateral. Em um paciente foram usados parafusos de 
fixação acetabular. Em 23  quadris  foi  realizada a 
acetabuloplastia com enxerto fixado  com parafusos. Em 
quadris  procedeu-se a tenotomia dos adutores. 10  
quadris  necessitaram de  liberação das partes moles. O 
período médio dos exames pós-operatórios foi de  6,5 (5-
10) anos.

_
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Crowe I, 188  quadris Crowe II, 79  quadris 

Crowe III, 18  quadris Crowe IV, 4  quadris

1 2 3
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®
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a b

Procedimento cirúrgico

 

—> Implante acetabular maior possível  , que 
permite um inserto cerâmico de maior 
espessura,  e medialização do centro  de
rotação do quadril.

 

 

 

—> Evitar impacto

Todos os pacientes

Liberação das partes moles

—> Redução  das tensões articulares excessivas  
em movimentos concêntricos da articulação.

Plástica da cavidade 
cotilóide com parafusos 
(23  quadris):

Paciente do sexo feminino 
de 57 anos antes da 
cirurgia (a) e 8 anos mais 
tarde (b). A HHS 
melhorou de 51 para 85 
pontos. O  implante 
acetabular e a haste  
estão estáveis.

Resseção do tecido esclerótico antes da fresagem
 acetabular
Fresagem até à lâmina interna (quadrilateral)

Remoção de osteófitos

Posição semilateral

Incisão em arco
Acesso anterolateral

Tenotomia dos adutores                  68 quadris 

Tenotomia dos flexores                      6 quadris 

Extensa liberação das partes moles    8 quadris 

A técnica de implantação correta e cuidados 
cirúrgicos,   são imprescindíveis para  se  aproveitar 
as vantagens tr ibológicas da superf íc ie 
cerâmica/cerâmica e  evitar  as complicações.

Mesmo em caso de  
acetábulos fortemente 
displásicos, o cirurgião  
deve   garantir uma 
boa estabilidade 
primária e o 
posicionamento 
adequado do implante 
acetabular.

Ciência (continuação)
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Resultado

Conclusão

Pré-Operatório
Ângulo de Sharp

 Pós-Operatório
Inclinação

 Pós-Operatório
Anteversão

 

Ø 50 degrees
(39–71)

Ø 40 degrees 
(23–58)

Ø 29 degrees
(8–54)

Flexão Extensão Abdução Adução Rotação externa Rotação interna

Ø 89 degrees
(35–120)

Ø 6 degrees 
(-10–20)

Ø 22 degrees
(0–50)

Ø 10 degrees
(0–25)

Ø 25 degrees 
(5–45)

Ø 26 degrees
(0–20)

Amplitude de movimento no último  seguimento (sem luxação)

 Pontos

0

80

60

40

20

100

Pré-Operatório

56 (28–83) pontos

91 (61–100) pontos

  

ADL

Mobilidade

Dor

Atividades
da vida diária

Mobilidade

Dor

Marcha

Marcha

 

Pré-Operatório Último seguimento  

Positivo: N=182

Negativo: N=108 
  (37.2%)

Negativo –>  Positivo: N=3 (1.0%)

Positivo: N=47

Negativo: N=243
  (83.8%)

Harris Hip Score Sinal de Trendelenburg

No período de observação todas as próteses se 
mostraram estáveis. Radiograficamente foram 
encontradas em 4 quadris com haste SM, áreas  
radiotransparentes (1,4 %) (t = 1,09, p = 0,30) na  
região acetabular, e em 8 hastes SM (4,4%) e 22 hastes 
SL (20%) (t = 17,70, p = 0,00) nas  regiões proximais da 
haste. Não se verificaram osteólises.  Por outro lado 
nos quadris submetidos à superfície cerâmica/PE,- 
foram observadas osteólises (13/56 = 23,2%) (t = 
63,68%, p = 0,00). O ângulo de inclinação médio foi 
de 40 (23–58) graus, o ângulo de anteversão em 29 
(5–56) graus. Não se verificaram luxações. Dois  
pacientes com haste SM (1,1%) e 4 com haste SL (3,7 
%) relataram ruídos (t = 1,12, p = 0,29) mas que não 
eram reprodutíveis. 

Não foi encontrada correlação significativa com o 
posicionamento do acetábulo e a amplitude de 
movimento.  Em 2 pacientes com haste SL foi feita   revisão 
devido a fratura do inserto de cerâmica. Nos dois pacientes 
o acetábulo metálico tinha sido danificado devido à 
utilização de um instrumento não adequado. A taxa de 
revisões originadas por uma falha do implante na 
superfície cerâmica/cerâmica (2/1498, p = 0,1 %) foi 
inferior à verificada na superfície metal/metal (10/585, 1,7 
%) (t = 15,94, p = 0,00).

Nas coxartroses displásicas, o implante Spongiosa 
Metal II  permite uma excelente estabilidade primária.  
Após o implante com  a superfície  cerâmica/cerâmica 
foram observadas menos reações periprostéticas do 
que nas superfícies  cerâmica/PE. A taxa de falha  da 
superfície  cerâmica/cerâmica  foi  inferior à observada  
na superfície  metal/metal.

Do ponto de vista tribológico, também no caso dos 
pacientes jovens e ativos com quadris displásicos, a 
superfície protética cerâmica/cerâmica constitui a 
base para os implantes protéticos de uma longa vida 
útil .

Último seguimento

Orientação do Implante acetabular (sem luxação)

®
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Caso 1: ATQ  não cimentada cerâmica/cerâmica em quadril 
displásico tipo II de Kalamchi e MacEwen

 

Diagnóstico

Tratamento
a b

Relatos de experiências clínicas com superfícies protéticas  cerâmica/cerâmica

Opções de tratamento  na coxartrose displásica

de Dr. Atsushi Kusaba

Ambas as articulações  do 
quadril foram substituídas 
s imul taneamente  por   
artroplastia não cimentada, 
a t r a v é s  d e  a c e s s o  
anterolateral. Tendo em 
consideração a idade e o 
desejo de atividade da 
paciente, foram usados em 
ambos os lados superfície 

 
cerâmica (BIOLOX forte).  
Nos dois quadris, foi 
necessário proceder a uma 
extensa liberação das 
par tes  moles :  Foram  
liberados os adutores (do 
fêmur), o tendão do adutor 
(no osso púbico), o Gluteus 
maximus (da Tuberositas 
glutea), o tendão do 
Gluteus maximus (na 
inserção), o M. quadriceps e 
sartorius (origem no ilíaco), 

protética
_

o tendão do M. iliopsoas 

Dr. Atsushi Kusaba é chefe de ortopedia 
no Institute of Joint Replacement and 
Rheumatology - Ebina General Hospital 
em Kanagawa, Japão. Além disso, é 
professor assistente da Universidade 
Showa (Hospital Fujigaoka). É Board 
Member, Supervisory Doctor e Boardman 
d a  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  o f  
Rheumatology, Presidente da Kanagawa 
Rheumatism Medicine Association e   
médico espec ia l i s ta  daJapanese  
Orthopaedic Association. Dr. Kusaba é 
membro da Société Internationale de 
Ch i ru rg i e  O r thopéd ique  e t  de  
Traumatologie (SICOT), da Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie (DGOOC) e da 
International Society for Technology in 
Arthroplasty (ISTA). Escreveu 5 manuais 
didáticos, 33 publicações originais e 105 
apresentações em inglês ou alemão,  sem 
contar numerosas publicações no Japão. 
Dr. Kusaba é médico habilitado no Japão e 
na Alemanha.

Contato:
Dr. Atsushi Kusaba
Institute of Joint Replacement and 
Rheumatology
Ebina General Hospital
1320 Kawaraguchi, Ebina
Kanagawa 243-0433, Japão
Telefone: +81-462-33-1311 (escritório)
Telefax: +81-462-32-8934 (escritório)
E-Mail: weardebris@aol.com

Paciente do sexo feminico de 55 anos com coxartrose displásica (Fig. 1). Na infância 
foi submetida a imobilização  gessada a fim de tratar a luxação do quadril direito. 
Os efeitos secundários do tratamento com gesso, distúrbios hematogênicos e do 
desenvolvimento deram origem a um aplainamento da cabeça femoral. Devido à 
acentuada diferença de comprimento dos membros inferiores e contraturas, a 
paciente praticamente não conseguia andar. Além disso, queixava-se de  dor de 
grande intensidade em ambos os quadris.

Fig. 1: Paciente do sexo 
feminino de 55 anos 
com coxartrose 
displásica.

Fig. 2:  Liberação da 
inserção dos tendões do 
M.  grande glúteo.

Fig. 3: Um ano após a 
cirurgia: Função normal 
e contratura  
nitidamente reduzida.

Fig. 4: Imagens radiológicas  do membro inferior 
antes (a) e após (b)  o tratamento cirúrgico

Casos clínicos

1

Um ano depois, a paciente andava normalmente, e a contratura estava nitidamente 
reduzida (Fig. 3). A diferença de comprimento dos membros inferior e foi 
eficientemente corrigida (Fig. 4).

®

p r o t é t i c a c e r â m i c a /

2

 o tendão do M. iliopsoas
(no Trocanter menor) e  
realizada uma plástica V-Y 
da Fascia lata (Fig. 2).   
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Diagnóstico

Tratamento

Fontes:
 Kalamchi A, MacEwen GD

of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 
62;1980:876–88.

 Kusaba A, Munakata Y, Nagase K, Maeda A, Kan N, Kondo 
S, Kuroki Y. Uncemented Ceramic-on-Ceramic Bearing for Dysplastic 
Hips – To Advantage the Bearing Property: from a Viewpoint of Surgeon. 
In: Cobb JP (ed.). Modern Trends in THA Bearings – Material and Clinical 
Performance. Springer-Verlag Darmstadt, 2009:195–201.

 Crowe JF, Mani VJ, Ranawat CS. Total hip replacement in 
congenital dislocation and dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 
61,1979:15–23.
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. Avascular necrosis following treatment 

a b

Fig. 5: Paciente do sexo feminino de 57 anos com 
coxartrose displásica

Fig. 6:  Reconstrução acetabular 
para correção do acetábulo 
pequeno e  raso

Fig. 7:  Superfície 
cerâmica/cerâmica 

Fig. 8: Um ano após a cirurgia foi 
realizada uma intervenção 
semelhante no outro lado

Fig. 9: Imagens radiológicas antes da primeira cirurgia 
(a) e 10 anos após a segunda cirurgia (b)

O quadril esquerdo foi submetido à artroplastia não 
cimentada, através de um acesso anterolateral. Para 
a correção do acetábulo pequeno e aplainado foi 
realizada a reconstrução com enxertia óssea (Fig. 6). 
Foi implantada a superfície cerâmica/cerâmica 
(BIOLOX forte) (Fig. 7). À semelhança do primeiro 
caso, foi necessária também aqui uma extensa 
liberação das partes moles, para  alongar o membro 
inferior e corrigir as contraturas. Um ano depois, a 
paciente queixava-se de dores do outro lado. 
Consequentemente, foi realizada uma cirurgia 
semelhante. Cinco anos após a segunda cirurgia, a 
paciente conseguia andar normalmente e sem 
ajuda. Estava muito satisfeita com o resultado (Figs. 
8, 9).

_

Caso 2: ATQ não cimentada 
cerâmica/cerâmica em uma displasia  
do quadrilo grau IV de  Crowe

Paciente do sexo feminico de 57 anos com 
coxartrose displásica (Fig. 5). A luxação não tinha 
sido corrigida. A paciente apresentava intensa 
claudicação e só conseguia andar com a ajuda de 
um andador.

3
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. Mixing and matching in ceramic-on-metal hip 

 

Call for papers

 

 

 

Também no ano 2011 a Sociedade Alemã de Ortopedia e Cirurgia Ortopédica 
AR (DGOOC) irá atribuir o prêmio de investigação “Heinz Mittelmeier” de 
5.000 Euros. O prémio de investigação doado pela CeramTec GmbH é 
atribuído a médicos, engenheiros ou cientistas até 40 anos por trabalhos de 
investigação e desenvolvimento destacados no campo da biocerâmica e 
temas de desgaste em artroplastias relacionados com os resultados clínicos de 
implantes cerâmicos.

O trabalho deve ser enviado à DGOOC até 31 de Agosto de 2011 (carimbo 
dos correios). O prêmio será entregue no Congresso Alemão de Ortopedia e 
Cirurgia Traumatológica (DKOU) que ocorrerá entre 25 e 28 de Outubro de 
2011 em Berlim.

A Sociedade Alemã de Ortopedia e Cirurgia Ortopédica (DGOOC) atribuiu em 
Outubro de 2010 no Congresso Alemão de Ortopedia e Cirurgia Traumatológica 
(DKOU) em Berlim o Prêmio de investigação “Heinz Mittelmeier”ao Dr. Saverio 
Affatato (Bologna, Itália). O Dr. Saverio Affatato recebeu a distinção pelo seu 
trabalho sobre o tema “Mixing and matching in ceramic-on-metal hip 
arthroplasty: An in-vitro hip simulator study“. O prêmio de 5.000 Euros foi 
doado pela CeramTec.

No seu estudo, o Dr. Affatato e colegas analisaram o comportamento em 
desgaste de superfícies híbridas cerâmica/metal (28, 32 e 36 mm de diâmetro) 
em comparação com a superfície cerâmica/cerâmica. Os componentes de metal 
e de cerâmica foram provenientes de diversos fabricantes. Nenhum dos 
componentes ensaiados foi autorizado pelos fabricantes para a utilização como 
superfície protética oposta. No estudo foi medida a perda de peso em uma 
simulação  padronizada de desgaste: Os resultados mostram uma abrasão 
significativamente mais elevada na cerâmica/metal do que na 
cerâmica/cerâmica. Nos pares cerâmica/metal verificou-se, além disso, que havia  
maior e significativo desgaste nas cabeças 32 mm do que nas cabeças de 36 
mm.

Os resultados do estudo confirmam que a falha clínica da superfície 
cerâmica/metal pode ser antecipada caso o design não tenha sido  
extensivamente validado por ensaios específicos .  

Prof. Fritz-Uwe Niethard (Sociedade Alemã de Ortopedia e Cirurgia 
Traumatológica), Dr. Saverio Affatato e Heinrich Wecker (CeramTec) 
depois da entrega do prémio (da esquerda para a direita)

Desde 1995, o faz suas 
investigações no Laboratorio di Tecnologia Medica (LTM) 
do Istituto Ortopedico Rizzoli em Bologna. O seu foco 
situa-se no desenvolvimento de protocolos para a 
avaliação do desgaste em simuladores da articulação  do 
quadril e do joelho. Além do seu trabalho de 
investigação, o Dr. Affatato ensina métodos 
computadorizados para a avaliação pós-operatória de 
artroplastias totais do quadril na Universidade de 
Bologna. Publicou mais de 40 artigos científicos e ainda 
trabalha como revisor para revistas especializadas como 
a “Artificial Organs”, a “Clinical Biomechanics” e o 
“Journal of Biomechanics”. O Dr. Affatato foi membro 
do Comité Europeu COST 533 para Biomateriais na 
Técnica Médica e faz parte da Sociedade Italiana de 
Tribologia (AIT).

 Dr. Saverio Affatato 

Informações mais detalhadas sobre as 
modalidades de candidatura:
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin
Telefone: +49 30 84 71 21-31
Telefax: +49 30 84 71 21-32
info@dgooc.de
www.dgooc.de

Editor:
CeramTec GmbH
Geschäftsbereich Medizintechnik
CeramTec Platz 1–9
D-73207 Plochingen, Alemanha
Telefone: +49 / 7153 / 6 11-828
Telefax: +49 / 7153 / 6 11-950
medical_products@ceramtec.de
www.biolox.de

Atribuição de Prêmio

Seu contato:

Telefone: +49 / 7153 / 611-396
d.burkhardt@ceramtec.de

Dieter Burkhardt
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Prêmio de investigação “Heinz 
Mittelmeier” pelo estudo “Mix and 
Match”

®

Utilize seu Smartphone para 
escanear o QR e aprenda mais 
sobre as cerâmicas BIOLOX 
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