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Francesco Benazzo, MD

COMENTÁRIO DO CONVIDADO

A Artroplastia Total do Joelho  
Está Vivendo uma Nova Era
Por Benazzo F, MD, Pavia, Itália

O número de próteses implantadas anualmente em todo o mundo está aumentando constantemente 
por várias razões: 

• mais cirurgiões tem sido treinados para realizar este tipo particular de procedimento cirúrgico; 

• mais pacientes apresentam maior expectativa de vida e maior chance de dano articular conse-
quente à maior utilização das articulações; 

• maior número de indicações de ATJ em pacientes mais jovens e ativos portadores  
de doença degenerativa dos joelhos,

• e disponibilização mais fácil de implantes artroplásticos em países emergentes. 

Simultaneamente ao número crescente de artroplastias, o aumento na incidência de complicações tem 
sido também observado, incluindo: 

• sintomas residuais em alta porcentagem dos pacientes (cerca de 20%), tais como dor, rigidez e ins-
tabilidade residual juntamente com outros sintomas menores, porém igualmente desagradáveis;

• problemas relacionados aos materiais dos implantes tais como o desgaste em pacientes jovens e 
ativos, assim como reações alérgicas. 

Assim, é evidente que maiores esforços devam ser feitos objetivando a melhora dos modelos protéticos 
(com maior ênfase na cinemática natural do joelho), materiais (que não sejam danosos aos pacientes e te-
nham maior longevidade em relação ao desgaste), assim como novos métodos e técnicas de implantação 
(robótica). Existe ainda um novo interesse na substituição protética parcial do joelho afetado (uni-compar-
timental, bi-unicondilar e artroplastia patelofemoral). Os compósitos cerâmicos Biolox®delta, graças às ca-
racterísticas resultantes de seu processo de fabricação, como a resistência à flexão e capacidade de supor-
tar cargas extremamente elevadas, pode ser a nova referência de biomateriais disponíveis para uso clínico, 
como demonstrado pelo grupo de pacientes tratados com dispositivos feitos de implante de joelhos Biolo-
x®delta. Assim, novos cenários estão se abrindo, especificamente o campo dos implantes menores utiliza-
dos em substituições articulares parciais.

Contudo, a segurança e eficácia do uso de novos implantes em pacientes, devem ser garantidas. Não se 
pode mais aceitar o critério de sucesso de um implante, baseado na validação com muitos vieses da opi-
nião de especialistas. Todas as fases da pesquisa aplicada implicam na demonstração de eficácia e segu-
rança de forma clara e incontestável. Portanto, os implantes devem ser validados sob a égide da Medicina 
Baseada em Evidências (MBE). A pirâmide de evidências deve ser a base para a avaliação das proprieda-
des e qualidade de qualquer implante, material ou técnica cirúrgica. A avaliação crítica tem recebido aten-
ção especial desde a constatação de falhas da superfície protética metal-metal (M-M) e suas consequên-
cias e efeitos devastadores, tal como a reação adversa aos metais (ARMD). A avaliação crítica também se 
estendeu aos novos materiais, como o polietileno reticulado (XPE), (para o qual a ausência de desgaste 
ainda não foi demonstrada) e para o recentemente descrito fenômeno da corrosão em junções metálicas, 
existentes em todos os modelos protéticos. Juntamente com a consciência dos potenciais inconvenientes 
que qualquer inovação pode ocasionar, e do dano que qualquer paciente pode sofrer, a investigação so-
bre novas aplicações de materiais já comprovados, tais como cerâmica Biolox®delta, deve continuar e ser 
monitorizada em conformidade com o princípio da MBE. 

Esta é a mensagem que este volume da CeraNews  
deseja transmitir aos leitores. 
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Francesco M. Benazzo, MD, estudou medicina na Universidade de Pavia, 
graduando-se em 1980. Ele se dedicou à microscopia eletrônica em seus

estudos, no início da carreira. Foi pioneiro na aplicação de técnicas espe-
ciais como a decapagem e fratura por congelamento no tecido conjuntivo, 
em particular na cartilagem e tendões. Fez treinamento em cirurgia orto-
pédica em Pavia, completando sua educação em ortopedia e traumatolo-
gia em 1.985, com a tese sobre uma doença genética rara que acomete os 
ossos longos (Osteodistrofia Lipomembranosa), que incluiu a avaliação por 
microscopia eletrônica das lesões. Durante seu programa de residência, foi 
introduzido por seu mentor, Prof. Boni, na área de cirurgia da coluna cervi-
cal e traumatologia do esporte. Benazzo foi assistente na Divisão de Trau-

matologia do Esporte da Clínica Ortopédica e, finalmente assumiu a posição acadêmica como pro-
fessor assistente em 1.990. 

Em 2.000 tornou-se professor de ortopedia e traumatologia e, dois anos após assumiu a chefia do 
Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de Pavia, Hospital San Matteo. Desde 
então é também responsável pelo Programa de Residência em Ortopedia e Traumatologia. Em 2002 
tornou-se médico consultor do time de futebol Internazionale de Milano, onde desempenhou suas 
atividades como cirurgião até 2014. Seu principal interesse clínico e científico é a estrutura e mecâ-
nica do tecido conjuntivo, tendinopatias em atletas, traumatismos por sobrecarga funcional, osteo-
artrite espinal, técnicas de cimentação, substituição protética do quadril e joelho, desenvolvimen-
to de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, e instrumentais para artroplastia do joelho, assim 
como a engenharia de tecidos com o uso de SAOS-2 e células tronco. 

Em 2005, Benazzo foi eleito Presidente do EFOST (European Federation of National Associations 
of Orthopedic Sports Traumatology). É membro da IRCS (International Cartilage Repair Society), 
ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), e da 
European Hip Society, assim como secretário e membro do Colégio Italiano de Professores de Orto-
pedia e Traumatologia. 

Benazzo desenvolveu 3 diferentes modelos de hastes de quadril e um modelo de implante artroplás-
tico de joelho. Foi cirurgião visitante (Austrália, França e Coréia do Sul) e instrutor de técnicas em 
cadáveres para artroplastia total e uni-compartimental de joelho.

AAOS Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos

ADM Amplitude de Movimentação

ARMD Reações Adversas aos Debris Metálicos

ASTM Sociedade Americana para Testes e Materiais

ATJ  Artroplastia Total do Joelho

ATQ  Artroplastia Total do Quadril

CCE Carcinoma de Células Escamosas

Co Cobalto

CoCr Cobalto-Cromo

CoCrMo Cobalto-Cromo-Molibdênio

Cr Cromo

C-C Cerâmica-Cerâmica

C-PE Cerâmica-Polietileno

DGOOC Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische 
Chirurgie (Sociedade Alemã de Ortopedia e Cirurgia Ortopédica)

DGU Sociedade Alemã de Cirurgia do Trauma 

EFORT Federação Europeia de Ortopedia e Traumatologia

EHS Sociedade Europeia de Quadril

FDA Food and Drug Administration

HHS Harris Hip Score

HOOS Escore de Disfunção e Osteoartrite do Quadril

HV Dureza Vickers

IMC Índice de Massa Corporal

KSS Escore da Sociedade de Joelho

MBE Medicina Baseada em Evidências

M-M  Metal-Metal

M-PE  Metal-Polietileno

OKS Escore de Joelho Oxford

PE Polietileno

SAT  Substituição Articular Total

SF-12® Short Form, Health Survey Score 

TC Tomografia Computadorizada

TR  Taxa de Risco

TTL Teste de Transformação Linfocitária

XPE Polietileno Reticulado (Crosslinked)

ZTA Alumina Temperada com Zircônia

ACRÔNIMOS
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O Futuro da Artroplastia do Joelho: 
Implantes Cerâmicos Encontram Suas Aplicações 
 
 
 
 
Entrevista com Wolfram Mittelmeier, MD, Rostock, Alemanha

Por que o paciente submetido à ATJ apresenta 
um grau de insatisfação frequente? 
Mittelmeier: A incidência de insatisfação do pa-
ciente é maior na ATJ que na ATQ. Isto é possivel-
mente devido, antes de tudo, à maior complexidade 
cinemática do joelho e sua difícil reconstrução du-
rante o ato cirúrgico. Existe ainda a possibilidade de 
alguma conexão com a superfície protética M-PE, 
que ainda é muito frequentemente utilizada, mui-
to embora os implantes cerâmicos sejam o padrão 
ouro na ATQ.

Na ATQ o problema da abrasão metálica, cor-
rosão e fretagem em implantes modulares es-
tão atualmente sob intensa discussão, e o uso 
de superfícies C-C ou C-PE é sugerido. Você 
pensa que esta indicação deverá também se 
estender para a ATJ? 
Mittelmeier: A euforia inicial com a superfície M-M 
em ATQ se transformou em decepção, mais recen-
temente. Em particular o uso de cabeças de gran-
de diâmetro se tornou o alvo da crítica, devido à 
grande incidência de granulomas e soltura preco-
ce. As complicações relacionadas aos íons e abrasão 
metálica se aplicam igualmente à ATJ onde, contu-
do, o maior volume da articulação e maior super-
fície capsular podem ser fatores de maior tolerân-
cia. Todavia, em função do já constatado aumento 
de reações alérgicas na população, torna-se razoá-
vel esperar problemas similares como consequência 
do uso em longo prazo destes implantes, ainda que 
provavelmente de menor magnitude.

Para quais pacientes você indicaria um implan-
te cerâmico em vez de um implante metálico? 

Mittelmeier: Se a alergia é constatada e o implan-
te cerâmico de cinemática apropriada é uma op-
ção disponível, eu indico este componente. Uma 
vez que a solução cerâmica cinematicamente per-
feita ainda não está disponível para revisões, os im-
plantes revestidos com cerâmica devem ser consi-
derados como alternativa. Também recomendo que 
estes implantes de joelho revestidos com cerâmica 
sejam usados em pacientes submetidos à revisão 
séptica de ATJ, que tenham sido tratados com es-
paçadores de cimento. Nestes casos já existe uma 
acumulação de partículas de óxido de zircônio no 
cimento ósseo convencional, que não podem ser 
confiavelmente removidas por lavagem articular, 
mesmo com todos esforços. 

Existem diferenças nos cuidados pós-operató-
rios entre os implantes cerâmicos e metálicos? 
Mittelmeier: Não.

Você observou quaisquer diferenças clínicas en-
tre os componentes puramente cerâmicos e os 
componentes revestidos com cerâmica na ATJ? 
Mittelmeier: Com este objetivo nós realizamos e 
publicamos um estudo retrospectivo (comparação 
de coortes) comparando um implante cerâmico re-
vestido de modelo mais antigo, com o componente 
cerâmico monobloco. [1]. Essas diferenças são di-
ficilmente perceptíveis em estudos de curto prazo, 
porém em alguns casos detectamos um aumento 
discreto da abrasão nos implantes revestidos, pelo 
menos nos implantes utilizados por nós. Em longo 
prazo, contudo, podemos esperar vantagem signifi-
cativa dos implantes monoblocos, uma vez que os 
finos revestimentos, disponíveis comercialmente no 
momento, estão sujeitos à abrasão constante e as-

Se por um lado os materiais cerâmicos foram bem aceitos na artroplastia do quadril, a artroplas-
tia do joelho ainda é frequentemente realizada com superfície protética M-PE. Contudo, existem 
bons argumentos a favor da utilização de implantes cerâmicos na Artroplastia Total do Joelho 
(ATJ). Por exemplo, em pacientes sabidamente portadores de alergia aos metais ou na situação 
de cirurgia de revisão por soltura séptica. Prof. Mittelmeier recomenda o uso de componentes ce-
râmicos ou revestidos com cerâmica. Os compósitos cerâmicos modernos de matriz de alumina 
demonstram maior resistência mecânica à flexão e maior capacidade de suporte de carga sendo, 
portanto apropriados mesmo para as grandes exigências cinemáticas do joelho protético. Os re-
sultados em 5 anos de um estudo Europeu multicêntrico confirmam que o implante femoral con-
dilar cerâmico Biolox®delta apresenta fixação estável e durabilidade bastante convincente. 
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sim o desgaste pode ser antecipado. Inúmeros no-
vos revestimentos podem obter melhores resulta-
dos, que porém ainda precisam ser testados na prá-
tica clínica. 
O que deve ser levado em conta quando um 
componente cerâmico é implantado? 
Mittelmeier: O compósito da matriz de alumi-
na (Biolox®delta), do qual é feito os componentes 
atuais do joelho protético – Multigen Plus Ceramic 
Knee (Limacorporate S.p.A.) 19  (Fig. 1), BPK-

-S ceramic knee (Peter Brehm GmbH) – demonstra 
maior resistência à flexão e ao suporte de carga. Po-
rém como acontece com todo material, algum limi-
te do carregamento máximo ainda existe. Os com-
ponentes cerâmicos devem ser implantados sem a 
tão chamada carga em cunha e portanto sem ele-
vadas pressões de contato. O impacto do martelo 
deve ser aplicado com cautela, de forma semelhan-
te ao que se utiliza na cabeça cerâmica em ATQ.* 
Da mesma forma, os cortes ósseos durante o pro-
cedimento devem ser cuidadosamente efetuados. 
Ressalte-se que atualmente reconhecemos a impor-
tância de que uma situação de intensa pressão de 
contato e impacto sobre os componentes metálicos 
podem levar a elevados esforços internos com da-
nos subsequentes. Nos últimos anos aprendemos a 
ser mais cuidadosos com todos nossos implantes, 
particularmente com o instrumental.

Qual sua experiência com o joelho cerâmico 
Multigen Plus após 5 anos de uso clínico? 
Mittelmeier: Nós introduzimos o joelho de Cerâmi-
ca Delta (implante femoral de Biolox®delta) muito 
criteriosamente, em 2007. Criteriosamente, signifi-
ca que trabalhamos sob estritos critérios de obser-
vação em um estudo multicêntrico. Os pacientes fo-

ram informados sob todos detalhes e os cirurgiões 
foram selecionados e apropriadamente treinados. 
Nossa experiência com o joelho cerâmico, aqui em 
Rostock, e a experiência de vários centros na Ale-
manha, Itália e Espanha, que participaram do estu-
do foram publicadas [2], e os resultados de 5 anos 
foram bastante convincentes. No centro da Alema-
nha houve a fratura de um implante cerâmico; fora 
isso observamos fixação estável e durabilidade con-
vincente dos implantes. A única fratura detectada 
durante o período de observação foi resultante de 
trauma direto e foi tratada apropriadamente [3]. Os 
resultados de 10 anos deverão ser publicados em 
uma data próxima. 

Em sua opinião, qual a importância da fixação 
não cimentada na artroplastia do joelho? 
Mittelmeier: Na maioria dos casos, particularmen-
te em pacientes mais idosos, nós podemos realizar a 
artroplastia cimentada sem hesitação. A frequência 
de alergia ao cimento na população parece estar au-
mentando; contudo, ainda não sabemos muito so-
bre o quanto o processo realmente afeta os tecidos. 
A liberação de íons e partículas (partículas de super-
fície) é decisiva para o desenvolvimento de alergia. 
Uma vez que o cimento não está primariamente sob 
a condição de cargas friccionais da superfície articu-
lar, a alergia ao cimento provavelmente não é tão 
significativa quanto a alergia ao metal. No entanto, 
a artroplastia não cimentada do joelho deve ser fun-
damentada em soluções estáveis e seguras, também 
para os componentes cerâmicos. Por esta razão ne-
cessitamos de implantes não cimentados também 
para implantes cerâmicos na ATJ.

Já existe uma cascata de tratamento ideal na 
ATJ? Como lhe parece, em sua opinião? 
Mittelmeier: Eu realmente espero ver a cerâmica 
presente em várias cascatas de tratamento, que vão 
desde a artroplastia uni-compartimental, até a artro-
plastia total, e que também incluam implantes com 
estabilização posterior e todos implantes para cirur-
gias de revisão.

Qual sua expectativa para o futuro da ATJ ce-
râmica? 
Mittelmeier: No passado, no início da década de 
70, ocorreram diversos insucessos no desenvolvi-
mento da cerâmica para a ATQ, que foram resul-
tado do início do desenvolvimento do material. Os 
materiais cerâmicos melhoraram significativamente 
neste meio tempo e hoje oferece melhores condi-
ções para a artroplastia do quadril e joelho. Eu es-
pero que haja nova e forte tendência para desenvol-
ver a artroplastia cerâmica do joelho que apresente 
grande durabilidade, a menor liberação de íons pos-
sível e soluções para cirurgias de revisão. Soluções 
atuais, que estão sendo testadas em laboratório são 
bastante promissoras. 

*  De acordo com a técnica cirúrgica descrita pela LIMA Corprorate, o peso 
 recomendado do Martelo utilizado deve ser menor que 500g. 

Figure 1: Multigen Plus delta Ceramic Knee (Limacorporate)
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Artroplastia parcial, de superfície ou osteotomia 
corretiva – quais são os limites das indicações? 
Mittelmeier: A intervenção cirúrgica para oste-
otomia corretiva deve também ter um resultado 
duradouro. O mesmo é verdade para a artroplas-
tia parcial. Os dois procedimentos devem ser cuida-
dosamente avaliados quanto às necessidades do pa-
ciente e as condições da articulação. A solução mais 
preservadora possível, via osteotomia corretiva deve 
ser prioritária para os pacientes mais jovens. É a mi-
nha opinião que a implantação precoce de compo-
nentes parciais metálicos ou M-PE na articulação do 
joelho não é o modo mais perfeito de tratamento. 
Também neste cenário poderemos ser capazes de 
utilizar implantes cerâmicos e assim possivelmente, 
ter um leque maior de indicações. Os efeitos dos 
íons e partículas metálicas na cartilagem vizinha, 
ainda intacta, não deve ser considerados benéficos.

A Robótica no joelho – necessidade ou somen-
te marketing? 
Mittelmeier: No passado, os resultados adversos 
do uso da robótica no quadril gerou um quadro de 
grande desconfiança na aplicação de robôs na ar-
troplastia. Os novos tipos de robôs, usados atual-
mente na cirurgia abdominal, sob a tutela e coman-
do tático de cirurgiões experientes, prometem me-
lhores desenvolvimentos. Ainda não está claro até 
quando estes robôs modernos estarão disponíveis 
comercialmente em nosso país, porque os lucros 
que podem ser destinados aos procedimentos artro-
plásticos – um pré-requisito para desenvolvimentos 
futuros – já atingiram seu limite mais inferior. Uma 
grande soma tem sido poupada, e assim deve ser, 
em implantes em todo o país, em vez de abrir espa-
ço para desenvolvimentos qualitativamente melho-
res. Por outro lado, qualquer uso futuro de novos 
robôs em artroplastia terá que se submeter a rigo-
rosos ensaios clínicos, antes de determinar sua apli-
cabilidade, erros de aplicação e erros de tolerância. 
Além disto, é preciso uma avaliação clínica detalha-
da de quanto os robôs realmente oferecem vanta-
gens comparadas com o tratamento padrão, feito 
por um cirurgião experiente.

Artroplastia do joelho preservando o ligamen-
to cruzado anterior. É este o futuro? 
Mittelmeier: A preservação do ligamento cruzado 
anterior pode ser um abordagem sensata na ATJ. 
Até hoje, contudo, tem sido bem difícil de atingir 
soluções cinematicamente satisfatórias, uma vez 
que a cinemática do joelho é fisiologicamente indi-
vidual, e para o ligamento cruzado anterior em par-
ticular, padrões mais complexos são estabelecidos 
no que diz respeito à técnica cirúrgica e implantes. 

Como você prevê o futuro da ATJ? 
Mittelmeier: Eu acredito que, como mostram os 
desenvolvimentos internacionais, a ATJ tem que 
ser refinada. A medida que o número de ATJ cresce 

Wolfram Mittelmeier, MD, é professor de orto-
pedia e Diretor da Clínica Ortopédica e Policlíni-
ca na Universidade de Rostock.

Logo após sua graduação e qualificação como 
especialista em ortopedia, Mittelmeier trabalhou 
como consultor e em seguida como consultor 
sênior no Hospital Universitário de Lubeck, an-
tes de se transferir para a Universidade Técnica 
de Munique, como consultor sênior no Hospi-
tal de Ortopedia e Ortopedia do Esporte. Lá ele 

implantou o laboratório de biomecânica e o laboratório de células. Em 
1999 apresentou sua qualificação de pós-doutorado e 4 anos após assu-
miu a chefia da Ortopedia na Universidade de Rostock. Desde 2004 ele 
atua como diretor da divisão de ortopedia do Hospital Universitário, em 
Rostock.

Seu foco clínico principal é a artroplastia, cirurgia de revisão, ortope-
dia infantil, e cirurgia preservadora. Seu foco científico é a biomecâni-
ca, tecnologia de implantes e simulações de piores casos. Desde 2005 
é membro da Sociedade Alemã de Ortopedia e Cirurgia Ortopédica 
(DGOOC) e da Associação de Pesquisa Ortopédica, da qual foi Presi-
dente de 2009 a 2013.

Mittelmeier desenvolveu as bases de um sistema de controle de qualida-
de para centros de artroplastia, que se tornou o EndoCert; que é audita-
do pelos comitês da Sociedade Alemã de Ortopedia e Cirurgia do Trau-
ma (DGOU) e implementado nacionalmente desde 2012. Desde 2011 ele 
tem sido o vice-presidente do conselho consultivo em tecnologia ortopé-
dica da Associação Alemã de Tecnologia Ortopédica.

Em 2014 foi presidente do OTWorld / Congresso Mundial de Tecnologia 
Ortopédica.

continuamente em todo o mundo – com exceção 
da região germânica – o número de revisões tam-
bém crescerá de forma temporária. Será importan-
te estabelecer procedimentos adequados que sejam 
os mais duradouros possíveis, executados por cirur-
giões bem treinados, de modo a manter a demanda 
por revisão a mais baixa possível.
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Artroplastia do Joelho em Pacientes com  
Alergia Suspeita ou Confirmada aos Metais 

Benazzo F, Ghiara M, Rossi SMP

Clinica Ortopédica e Traumatológica, Fundação IRCCS, Policlinico San Matteo, Pavia, Itália

ATJ Primária em Artrose Avançada

Uma paciente de 68 anos de idade com história de 
hipertensão, doença coronariana, e alergias múltiplas 
(asma, poeira), se apresentou com dor no joelho di-
reito ha 2 anos, devido à osteoartrite. Radiografias 
pré-operatórias mostraram acentuada artrose com 
desvio em valgo que envolvia o compartimento late-
ral e patelofemoral, assim como lateralização do eixo 
mecânico.  (Fig. 1a).
 Foi indicada ATJ primária com o joelho cerâmico 
Multigen Plus (Lima) para se evitar reação cruzada de-
vido à suposta alergia aos metais. 

Terapêutica

A cirurgia foi realizada pela abordagem mid-vasto re-
duzida. A substituição articular foi feita com compo-
nente tibial fixo em Ti (tamanho 2) e um implante 
femoral cerâmico (Biolox®delta Multigen Plus, tama-
nho 3) e um inserto de PE com altura de 12 mm  
(Fig. 1b). 

O manejo pós-operatório incluiu o bloqueio do nervo 
femoral (naropina) para analgesia e reabilitação ace-
lerada do joelho: A paciente iniciou os exercícios para 
ADM (amplitude de movimentação) no primeiro dia 
pós-operatório, e usou o suporte de 2 bengalas no 
segundo dia pós-operatório. Foi medicada com indo-
metacina por 3 semanas, assim como todos os ou-
tros pacientes submetidos à ATJ. 

Depois de 4 semanas utilizou-se de apenas uma ben-
gala, apresentando dor leve, que desapareceu aos 
3 meses pós-operatórios. A ADM era de 0 a 115° 
e excelentes resultados foram confirmados no ulti-
mo seguimento. As radiografias mostraram boa res-
tauração do alinhamento do membro e nenhuma li-
nha radio-transparente aos 6 anos de seguimento.  
(Fig. 1c). O escore KKS final foi de 98 pontos (exce-
lente), o escore funcional KKS final foi de 100 pontos 
(excelente) e o escore OKS final foi 47.

RELATO DE CASO 1

Figura 1: ATJ primária em uma paciente de 68 anos de idade: a) lateralização do eixo mecânico pré-operatório,  
b) situação pós-operatória, c) seguimento de 6 anos: bom alinhamento ( © Benazzo)

a b c
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ATJ Primária em Artrose Avançada

Refere-se a uma paciente de 75 anos de idade com 
história de hipertensão arterial, câncer pancreático 
neuroendócrino, diabetes e glaucoma, com dor di-
fusa no joelho esquerdo ha 4 anos, tratada sem su-
cesso com injeções de ácido hialurônico. Radiogra-
fias mostraram osteoartrite primária em um joelho 
varo. A degeneração articular envolvia todos os três 
compartimentos  (Fig. 2a), particularmente o me-
dial e a articulação patelofemoral, com desvio me-
dial do eixo mecânico. Apresentava também alergia 
ao Níquel (Ni), e assim optou-se pelo uso do implan-
te de cerâmica delta Multigen Plus.

Terapêutica

A cirurgia foi realizada pela abordagem mid-vasto 
reduzida. A substituição articular foi feita com com-
ponente tibial fixo em Ti (tamanho 1) e um implan-
te femoral cerâmico (Biolox®delta Multigen Plus, ta-
manho 1) e um inserto de PE com altura de 12 mm 

 (Fig. 2b).

O tratamento medicamentoso pós-operatório con-
sistiu de analgesia peridural, que permitiu a reabili-
tação acelerada do joelho: Os exercícios para res-

taurar a ADM foram iniciados no primeiro dia pós-
-operatório, e usou o suporte de 2 bengalas no 
segundo dia pós-operatório. Foi medicada com in-
dometacina por 3 semanas, assim como todos os 
outros pacientes submetidos à ATJ. 
 Depois de 4 semanas se mostrou capaz de deam-
bular com uma bengala, sem relatar dor. A ADM foi 
de 0–110° e que aumentou para 0–120° aos 6 me-
ses pós-operatórios.
 
O resultado excelente foi confirmado no ultimo 
seguimento aos 2 anos, e as radiografias não de-
tectaram linhas radio-transparentes, altura patelar 
adequada e adequada cinemática patelofemoral. 

 (Fig. 2c). O escore clínico KKS final foi de 99 
pontos (excelente), o escore funcional OKS final foi 
de 46. ■

 Correspondências para o Autor:
Francesco Benazzo, MD 
Director 
Clinica Ortopedica e Traumatologica 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Viale Camillo Golgi 19 
27100 Pavia (Itália) 
E-mail: f.benazzo@smatteo.pv.it

RELATO DE CASO 2

Figura 2: Rx do joelho em uma paciente de 75 anos de idade: a) situação pré-operatória (lateral/patela), todos três compartimentos mostram alterações artríticas,  
b) pós-operatório com platô tibial fixo e implante femoral cerâmico (lateral/frontal), c) dois anos pós-operatórios (lateral/patela) (© Benazzo)

b

a

b c

c
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TÓPICO 1: ORTOPEDIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS: ONDE ESTÃO AS EVIDÊNCIAS?
 Ey OCEBM Níveis de 

Evidência download aqui: 
www.cebm.net/ocebm- 
 levels-of-evidence/

Processo Decisório Baseado em Evidências  
e Reações Biológicas Relacionadas aos Materiais

 
Usbeck S e Scheuber LF

CeramTec GmbH, Plochingen, Alemanha

A medicina baseada em evidências (MBE) continua a 
crescer em importância. A MBE veio à tona no início de 
1990 e tem sido definida como “a integração da melhor 
evidência de pesquisas com a experiência clínica e va-
lores do paciente (Sackett et al. 2000) [1]. A Evidên-
cia sempre contribuiu para a tomada de decisão clíni-
ca. Murray et al. revisaram as evidências para ATQ em 
1995 [2], e descobriram que apenas 30% das próteses 
de quadril continha qualquer documento comprovativo 
disponível e enfatizaram a necessidade de dados base-
ados em evidências. 

Outros pesquisadores concluíram que a necessidade de 
evidências de boa qualidade na literatura ortopédica é 
vital. Infelizmente, a contínua falta de um bom nível de 
evidências tem sido observada em muitas publicações. A 
qualidade destas publicações é muito heterogênea, tor-
nando difícil para os médicos avaliar o nível de evidên-
cia real de resultados e recomendações individuais. No 
entanto, esforços estão sendo feitos, por exemplo, por 
revistas científicas, para trazer mais qualidade e transpa-
rência aos subcampos da cirurgia ortopédica e melho-
rar consideravelmente a transferência de conhecimentos 

(“translação do conhecimento”) da ciência e da investi-
gação para a prática médica concreta.

Os Registos nacionais foram estabelecidos para moni-
torar e melhorar os resultados. No entanto, os registros 
diferem entre si nos métodos de análise e comunicação 
de dados, o que limita a interpretação das informações. 
Estas diferenças tornam comparações entre os registros 
difíceis ou impossíveis. 

Konan and Haddad, (University College London Hos-
pitals) em 2013 resumiram a situação em um artigo, afir-
mando [3]: “Atualmente nos baseamos rotineiramente 
nos dados de Registros para orientar nossos debates e 
decisões, porém é preciso lembrar que estas informa-
ções tem fraquezas inerentes, que limitam a interpreta-
ção dos dados. As limitações associadas às questões de 
conformidade com a coleta e relato de dados limitam a 
qualidade das informações obtidas através de Registros 
Nacionais. Nenhum sistema robusto é utilizado para li-
dar com fatores de confusão, e para capturar os resul-
tados sub ou não declarados. Os Registros foram cria-
dos para monitorar sobrevivência, mas as informações 
auxiliares que são coletadas, não são validadas. Muito 
cuidado deve ser tomado ao se usar os registros como 
evidência de alto nível. Em particular, a partir dos resul-
tados baseados em registros não se pode inferir relações 
causais. Qualquer tendência identificada deve ser usada 
apenas como um gatilho para um estudo mais aprofun-
dado, e não como uma conclusão rígida “.

Dados baseados em evidências devem ser fundamen-
tados, tanto em resultados de estudos bem projetados, 
como nos registros, que são capazes de coletar dados 
em grandes populações e de identificar tendências. 

A MBE inclui um sistema de classificação das evidências 
que permite uma avaliação definida, com base no cha-
mado nível de evidência, na qualidade dos estudos e pu-
blicações particulares. Este sistema de gradação oferece 
aos clínicos a classificação simplificada para a mais pre-
cisa comparação de desempenho com base em critérios 
clínicos relevantes. (  Fig. 1).

Figura 1: Evidências de eficácia clínica: A Pirâmide de Evidências  
(modificado de Sackett et al. 2000, [1]) 
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TÓPICO 2: OSTEÓLISE INDUZIDA POR XPE E DANOS À SUPERFÍCIE PROTÉTICA

A baixa taxa de desgaste e a maior longevidade das superfícies protéticas, com propriedades biologicamente iner-
tes, são de particular interesse na abordagem sobre as necessidades do pacientes com maior expectativa de vida e 
maior demanda funcional. O polietileno altamente reticulado (Highly cross-linked polyethylene- XPE) tem sido utili-
zado em um esforço de combater a osteólise e a soltura asséptica. Ainda que o XPE seja mais resistente ao desgaste 
que o PE convencional, até o momento não está claro seu desempenho em diminuir as falhas da ATQ relacionadas 
ao desgaste e melhorar a longevidade em médio e longo prazo. Supõe-se em publicações que a redução substan-
cial nas taxas de desgaste observada para o XPE, em comparação com PE convencional, pode ter o efeito biológico 
de reduzir a taxa de osteólise periprotética após ATQ. 

No entanto, no Congresso da AAOS em 2014, pesquisadores relataram sobre suas preocupações com o XPE em 
ATQ, no seu uso em longo prazo. Holubowycz, Howie et al., apresentaram os resultados de um estudo clínico 
randomizado, mostrando que superfícies protéticas com XPE podem levar a lesões osteolíticas periacetabulares em 
7-10 anos após a ATQ primária [6, 7], detectadas na ausência de desgaste clinicamente significativo. Além disso, 
nesse estudo, a incidência foi semelhante em articulações com cabeças protéticas de 28 mm e 36 mm de diâmetro. 

Uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados encontrou que as vantagens de menor desgaste do XPE 
não se traduziram em menor taxa de osteólise e soltura asséptica. A osteólise induzida por XPE parece ocorrer sem 
desgaste significativo. Há necessidade de melhor caracterizar os fatores que influenciam o desenvolvimento da os-
teólise com o XPE. Existem inúmeros tipos diferentes de XPE disponíveis comercialmente, produzidos por diferentes 
métodos de fabricação, que podem influenciar o desempenho clínico. Também atualmente sabe-se muito pouco 
sobre a bioatividade das partículas de desgaste do XPE. 

REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESTUDOS CONTROLADOS, RANDOMIZADOS, DE NÍVEL-1

XPE não reduz a taxa de revisão associada à osteólise e ao desgaste.

Shen et al. 2014 incluíram oito estudos controla-
dos, randomizados (ECR) com seguimento em médio 
e longo prazo, comparando o XPE com o PE conven-
cional em ATQ [8]. Os períodos de acompanhamen-
to dos ECR variaram entre 5 e 12 anos; 735 pacien-
tes foram incluídos no estudo. Esta metanálise dos 
ECR demonstraram, pela primeira vez, que a taxa de 
desgaste linear foi menor no grupo de XPE do que 
no grupo PE, mas a incidência de revisão associada 
à osteólise e ao desgaste não diferiram significativa-
mente entre os grupos XPE e PE convencional. Em-
bora o desgaste dos insertos de XPE parece ser me-
nor do que o dos insertos de PE convencional, o risco 
de osteólise periacetabular com o XPE não foi elimi-
nado, e a verdadeira incidência permanece desco-
nhecida. Por isso, os autores enfatizaram que o XPE 

não tem nenhuma vantagem ou benefício clínico so-
bre o PE convencional em termos de redução da re-
visão relacionada à osteólise e ao desgaste. Esta me-
tanálise demonstrou que a redução da taxa de des-
gaste in vivo do XPE não melhora o resultado clínico. 
Por esta razão, os pesquisadores apontam para a ne-
cessidade de ECRs em longo prazo, sobre este tema.

O conceito do chamado limiar de osteólise por des-
gaste permanece controverso. Dumbleton et al. 
2002 sugeriram que a osteólise é pouco frequente 
com uma taxa de desgaste inferior a 0,1 mm / ano e 
quase ausentes com uma taxa de desgaste inferior a 
0,05 mm / ano [9]. A osteólise é um processo com-
plexo e depende de muitos fatores, incluindo a ati-
vidade biológica das partículas geradas pelo desgas-

A Estratégia Holandesa

Verheyen et al. 2014 e Poolman et al. 2015 [4, 5] 
descreveram a estratégia holandesa, em uma reu-
nião da Sociedade Europeia de Quadril, em 2014, 
motivo também de uma publicação atual (2015). 
Problemas com um grande número de ATQ M-M 
estimularam os ortopedistas holandeses a reavaliar 
a segurança do paciente. A Associação Holande-
sa de Ortopedia (Nederlandse Vereniging Orthope-
adische, NOV) iniciou uma força-tarefa para classifi-
car a qualidade da substituição de quadril com base 
na sobrevivência. Novos implantes ou próteses que 

não cumprem os critérios podem ser implantados 
apenas no âmbito de um programa de pesquisa 
com aprovação do Comitê de ética médica em pes-
quisa. A NOV proporciona esclarecimentos sobre os 
pacientes, quanto à qualidade da evidência no que 
diz respeito aos implantes protéticos do quadril. Os 
autores estão convencidos de que isso vai facilitar a 
tomada de decisão compartilhada, capacitando os 
pacientes com o conhecimento sobre os implantes 
de quadril disponíveis.
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ESTUDO DE EXPLANTES

XPE demonstrou dano de superfície similar ao PE convencional 

Pang et al. 2015 compararam o desgaste e os da-
nos de superfície em insertos de XPE e PE explanta-
dos. Os insertos de XPE incluíram todos os insertos 
de XPE aprovados pela FDA, de um design especí-
fico, implantado há pelo menos um ano [11]. Este 
grupo de XPE foi comparado a um grupo consti-
tuído por PE convencional de design idêntico, ex-
plantados no mesmo período de tempo. Os auto-
res não encontraram nenhuma diferença entre os 
grupos para a pontuação de danos totais ou para 
a pontuação de danos de superfície, danos à borda 
e à superfície não articular (backside). Além disso, 
neste estudo, os modos de danos mais comuns no 
grupo de insertos de XPE foram abrasão, arranhões, 

e fluência, enquanto que no grupo de insertos de 
PE convencional, os modos de danos mais comuns 
foram o polimento, a abrasão, e a fluência. A pon-
tuação média dos danos por abrasão foi significati-
vamente maior no grupo de XPE do que no grupo 
de PE. No que diz respeito ao menor desgaste volu-
métrico medido no grupo de XPE, em comparação 
com o grupo de PE convencional, estes resultados 
foram semelhantes aos de outros estudos prévios

Este trabalho apontou a necessidade de mais inves-
tigações e estudos em longo prazo para determinar 
os efeitos sobre a longevidade do implante.
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TÓPICO 3: CORROSÃO

A questão do desgaste do cone e corrosão na junção cabeça-colo não é um fenômeno novo, mas os problemas detectados com o uso de 
cabeça protéticas metálicas de maior diâmetro em ATQ, se tornaram mais prevalentes. Corrosão do metal em dispositivos médicos pode 
causar problemas de saúde para os pacientes. Foi demonstrado por um grupo de pesquisa liderado por Hallab e Jacobs em 2010 que 
ambos, os íons metálicos solúveis e os debris de metal produzidos durante a corrosão, podem induzir respostas pró-inflamatórias em mo-
nócitos/macrófagos humanos [12]. A corrosão na junção de cones é ainda pouco compreendida no que diz respeito aos quadros e en-
tidades clínicas relevantes. Uma revisão sistemática abrangente das publicações médicas que consideram as características do paciente, 
design de implantes, sintomatologia, quadros clínicos e estratégias de tratamento em matéria de corrosão à esta interface, ainda não está 
disponível na literatura. Esta lacuna está agora sendo preenchida por uma publicação recente de pesquisadores canadenses.

REVISÃO SISTEMÁTICA E SÉRIE DE CASOS

Corrosão clinicamente significativa na junção de cones

Carli et al. 2015 mostraram em uma revisão sistemática e série 
de casos que a sintomatologia, que se segue à corrosão, tende a 
ocorrer em um período de seguimento intermediário e, na maio-
ria das vezes, se apresenta dentro de um quadro clínico de soltu-
ra asséptica, dor na coxa inexplicável ou uma reação adversa aos 
debris metálicos (ARMD) [13]. Um total de 24 artigos constituíram 
776 casos (754 pacientes) com corrosão documentada da junção 
cabeça-colo, encontrados em cirurgia de revisão. Os pares tribo-
lógicos mais frequentemente utilizados foram M-M (419; 53,9%) 
e M-PE (351; 45,4%), com 13 de polietileno reticulado (XPE). Os 
diâmetros da cabeça femoral da superfície M-M foram maiores 
(mediana e moda de 46 milímetros) do que as utilizadas em M-PE 
(mediana e moda de 36 mm). 

12 artigos desta revisão, que constituíram 24 relatos de casos, 
mostraram que o cone do colo estava intacto. Em 15 casos foi 
feita a revisão com troca da cabeça protética e do componente 
acetabular, enquanto a haste femoral permaneceu in situ. Foram 
utilizadas cabeças cerâmicas com insertos cerâmicos ou de polie-
tileno. Uma vez que os cones foram mantidos, a recomendação, 
para assegurar o uso mais seguro da cabeça femoral cerâmica, 
foi o de utilizar implantes dotados de luvas metálicas. (Helwig et 
al. 2013) [14]. 

Contudo, Carli et al. alertam que as luvas metálicas promovem 
uma interface adicional para a ocorrência de micro-movimentos 
e produção de íons. Em relação a esse aspecto, seria útil conside-
rar dados adicionais. Thorey et al. em 2012 relataram o acompa-
nhamento de uma coorte relativamente grande, de 91 pacientes, 
submetidos à revisão por soltura acetabular, de superfícies M-PE 
(53), M-M (2), C-C (15), e C-PE (21), para superfícies de C-C ou 
C-PE dotadas de camisas metálicas.[15]. Os autores não observa-
ram nenhuma fratura da cabeça cerâmica ou complicações rela-
cionadas à junção colo/camisa como a corrosão/fretagem. Jack 
et al., em 2013 utilizaram cabeças cerâmicas com luvas de titânio 
em cirurgias de revisão, inseridas em cones que foram mantidos 
[16]. Eles não relataram nenhuma evidência clínica ou radiográfica 
de íons metálicos ou debris de desgaste metálico. Em um relato 
de caso por Whitehouse e Duncan, em 2014, os autores descre-
vem uma paciente com ATQ M-XPE dolorosa [17]. A artroscopia 
do quadril confirmou o diagnóstico de corrosão do cone. Devido 
aos sintomas persistentes, a paciente foi revisada para uma su-
perfície C-XPE dotada de luva, implantada sobre o cone corroído. 
Este procedimento aliviou os sintomas da paciente. 

Em um estudo in vitro, Preuss et al., em 2012 também aborda-
ram este aspecto da fretagem e corrosão do cone para superfícies 
cerâmicas de grande diâmetro, dotadas de camisas metálicas (fa-
bricadas em Ti-6AI-4V) [18]. O objetivo deste estudo foi investigar 
o risco de corrosão/fretagem e desgaste, assim como o risco de 
revisão para soltura da junção cabeça-cone, nestas superfícies C-C 
de grande diâmetro. Os resultados deste estudo confirmam que a 
colocação e conexão adequada dos componentes, como indica-
dos pelo fabricante, resultam em resistência adequada das inter-
faces contra a fretagem, corrosão e desgaste. 

Em uma análise de explantes, Huot Carlson et al., em 2012 
também observaram que as cabeças protéticas metálicas foram 
significativamente mais inclinadas à corrosão do cone da cabeça 
(54%) quando comparadas com as cabeças cerâmicas com luvas 
de titânio (18%) [19]. Cabeças femorais metálicas também estive-
ram mais associadas à corrosão da haste, comparadas com a ca-
beça cerâmica dotada ou não de luva metálica. Em resumo, ainda 
observa-se a necessidade de mais pesquisas e evidências, incluin-
do situações clínicas.

Carli et al., em 2015 descreveram os sintomas dos pacientes 
em um relato de casos, que consistiam de dor na virilha, mas-
sa palpável, luxação recorrente e reações adversas locais [13]. 
Também encontraram níveis séricos desproporcionalmente ele-
vados de Cobalto em relação ao de Cromo. Discutiram que estes 
achados também foram relatados em estudos randomizados de 
grandes séries envolvendo a superfície de grande diâmetro, M-M. 
Os autores conjecturam que esta desproporção pode, potencial-
mente, servir como indicador diagnóstico de processos corrosivos 
em andamento, e assim sugerem estudos adicionais. Mais inves-
tigações também são necessárias para avaliar a prevalência geral 
dos sintomas.
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Corrosão em cabeças protéticas de grande diâmetro 

Estudos de nível-I suportam o uso de cabeças protéticas de grande diâmetro, a fim de diminuir o risco de ins-
tabilidade pós-operatória de ATQ primária e revisão. Ao selecionar o diâmetro da cabeça apropriada em cirur-
gia do quadril, o cirurgião deve equilibrar o risco potencial para a luxação em seu paciente com os riscos ine-
rentes às cabeças de grande diâmetro. A corrosão no cone cabeça-colo modular tem sido identificada como 
um problema potencial. Reações tissulares locais adversas sintomáticas podem ocorrer secundárias aos debris 
de metal resultantes da corrosão do cone cabeça-colo, e foram descritas na literatura. 

REVISÃO SISTEMÁTICA E SÉRIE DE CASOS

Cabeças protéticas de cerâmica protegem mais contra a ARMD

Cooper and Della Valle, em 2014 apontaram em 
seu estudo, que cabeças femorais cerâmicas redu-
zem o risco de corrosão do cone modular na jun-
ção cabeça-colo [20]. De acordo com os autores, a 
avaliação de explantes realizados por vários pesqui-
sadores demonstraram que o risco de corrosão não 
é completamente eliminado; no entanto, o grau de 
liberação metálica de junções cônicas é significati-

vamente menor em comparação com cabeças me-
tálicas. Cabeças cerâmicas, que são excelentes iso-
lantes elétricos, resultaram em menos corrosão no 
cone da haste do que o relatado com cabeças me-
tálicas. Para resumir, deve-se enfatizar que as cabe-
ças cerâmicas são mais protetoras contra a ARMD 
que as cabeças femorais metálicas.

TÓPICO 4: REAÇÃO DE INTOLERÂNCIA IMUNOALÉRGICA AOS DEBRIS METÁLICOS

ESTUDO DE EXPLANTES

Ranhuras na superfície protética M-M como causa de ARMD

Um estudo recente da Burbano et al. em 2014, ava-
liou as características da superfície de implantes M-M, 
revisados em virtude de ARMD, usando diferentes téc-
nicas de microscopia [21]. As junções cônicas modu-
lares também foram avaliadas. O objetivo consistiu 
em analisar possíveis mecanismos de falha associados 
com implantes M-M e a sua correlação com a forma-
ção de ARMD. 

Ranhuras mecânicas severas foram características co-
muns, encontradas em todas as superfícies M-M ana-
lisadas. O nível notável de ranhuras detectadas, indica 
que estes implantes M-M geraram a liberação de uma 
grande quantidade de partículas metálicas in vivo. A 
falta de evidência de corrosão nas interfaces avaliadas 
sugeriram que os fatores mecânicos (ranhuras, desgas-
te) parecem ser um importante gatilho para a ARMD. 
Os autores apontam que ranhuras severas, desgaste e 
liberação de íons metálicos podem ter sido a principal 
causa para reações periprotéticas adversas nos casos 
revisados. Abrasão por terceiro corpo (fragmentos ós-
seos) pode ter desempenhado um papel nesta con-
dição. 

Amini et al. em 2014 enfatizaram que o melhor 
 conhecimento do diagnóstico e tratamento da hiper-
sensibilidade aos metais é essencial para o ortopedista 
[22]. Segundo os autores, a hipersensibilidade é esti-

mada como responsável por 5% das falhas das substi-
tuições articulares totais (SAT). A literatura da base de 
dados médicos foi pesquisada para identificar artigos 
relacionados ao teste cutâneo ou TTL para hipersensi-
bilidade aos metais em SAT. Eles revisaram 14 ATJ e 6 
ATQ M-M envolvendo alergia aos metais. Metade dos 
pacientes tinham alergia prévia aos metais. Um pa-
ciente tinha história de dermatite ou eczema. Os sin-
tomas mais comuns foram dor (55%), edema (45%), e 
calor local (20%). Eczema sobre o sítio cirúrgico esteve 
presente em 35% dos casos. 90% desses sintomas se 
iniciaram nos primeiros 3 meses após o implante. Co-
balto e Níquel foram os metais mais frequentemente 
associados ao quadro alérgico. 

Os autores enfatizaram que a hipersensibilidade aos 
metais é um diagnostico de exclusão, e que outros po-
tenciais diagnósticos devem ser cuidadosamente ex-
cluídos. O teste epicutâneo e o TTL ainda são os méto-
dos de diagnóstico mais utilizados para ambos, os pa-
cientes a serem submetidos a SAT e os pacientes com 
falha de implantes Eles concluíram que as opções em 
ATQ incluem o uso de superfícies de C-PE e C-C, para 
minimizar o risco de reação de hipersensibilidade.

O diagnóstico, tratamento e resultados clínicos de pa-
cientes com hipersensibilidade aos metais ainda é uma 
área bastante ativa de pesquisa. 
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RELATO DE CASO

Dermatite difusa com envolvimento de linfonodos por histiocitose das células de  
Langerhans, induzidas por Cromo: ATQ C-C resolveu os sintomas.

Bizzotto et al. em 2014 conjecturaram que as mi-
cropartículas de Cobalto, Cromo e PE podem eliciar 
linfadenopatia com histiocitose, porém a combina-
ção de dermatite difusa e envolvimento dos linfono-
dos por histiocitose das células de Langerhans indu-
zidos por Cromo, após recapeamento M-M, não foi 
descrita previamente. [23]. 

Sintomas clínicos gerais como vermelhidão cutânea, 
prurido generalizado prolongado e dermatite tipo 
psoríase com descamação, podem estar associados 
à uma reação de hipersensibilidade tipo IV. Os auto-
res reportam que a linfadenopatia com o diagnós-
tico de histiocitose de células de Langerhans pode 
ser devida a ativação prolongada da resposta imu-
ne tipo IV. 

No relato de caso, um paciente de 60 anos de ida-
de apresenta-se com uma história de dermatite di-
fusa de 3 anos de duração, após 5 anos do im-
plante de recapeamento M-M. O paciente apre-
sentou-se com prurido prolongado não responsivo 
aos anti-histamínicos e corticoides. Tratamentos 
dermatológicos não tiveram sucesso. O paciente 
não tinha história prévia de atopia ou dermatite de 
contato por metais. 

Linfadenopatia difusa em ambas as regiões ingui-
nais foi detectada. A biópsia de pele mostrou infil-
trado linfocítico perivascular inespecífico na derme 
superior, associada a histiócitos. O patch test reve-
lou hipersensibilidade ao sulfato de cromo. Níveis 
séricos elevados de cromo e cobalto foram cons-
tatados. A biópsia do linfonodo inguinal mostrou 
grandes agregados de células de Langerhans, suge-
rindo reação de hipersensibilidade retardada tipo IV. 

Os autores enfatizam que somente a substituição 
por implantes de superfícies não M-M pode resol-
ver definitivamente tais sintomas clínicos. A metalo-
se foi observada intraoperatoriamente. Os implan-
tes M-M estáveis foram substituídos por ATQ não 
cimentada usando a superfície C-C (Biolox®delta). A 
dermatite resolveu 3 meses após a revisão. Os linfo-
nodos regrediram em volume. O nível sérico de cro-
mo normalizou, e o paciente estava completamen-
te assintomático um ano após a cirurgia de revisão. 

Os autores se preocuparam que a toxicidade dos 
íons cromo e cobalto possa não ser reconhecida 
e que assim, os médicos não familiarizados com 
este tema não reconheçam os sintomas sistêmicos 
e, portanto que o tratamento adequado não seja 
instituído.

 
RELATO DE CASO E ESTUDO EM ANIMAL

Dermatite de contato alérgica crônica causada por implante ortopédico metálico  
promove câncer de pele.

As consequências em longo prazo da dermatite de 
contato crônica, causada por implante ortopédico 
metálico, ainda são incompletamente entendidas. 
Esta é uma área muito ativa de pesquisa.

Dehmeri et al. em 2014 apresentaram um caso 
clínico raro de um carcinoma de células escamo-
sas (CCE) que se desenvolveu em um contexto de 
alergia ao níquel associada a um implante metálico 
subcutâneo [24]. A paciente de 46 anos de idade, 
sem história prévia de câncer de pele, foi submeti-
da ao tratamento de fratura de tornozelo por redu-
ção aberta e fixação interna, através do implante 
de uma haste metálica na fíbula, para estabilização. 
Na evolução pós-operatória, a pacientes desenvol-
veu uma lesão de pele aberta sobre a região do im-
plante metálico do tornozelo esquerdo, na região 
da ferida cirúrgica. A paciente tinha alergia ao ní-
quel do implante metálico. O implante foi removido 
um anos após a cirurgia, porém a lesão de pele per-
sistiu. A paciente procurou o hospital com história 

de 3 anos de lesão de pele ulcerada. A biópsia de-
monstrou um CCE bem diferenciado, invasivo, con-
sistente com uma úlcera de Marjolin. O CCE foi ex-
tirpado cirurgicamente, sem recorrência no período 
de dois anos. 
Os autores concluíram que o desenvolvimento do 
CCE em uma paciente sem história de câncer de 
pele é uma forte evidência que a dermatite de con-
tato alérgica crônica, adjacente à ferida cirúrgica, 
culminou com a formação do câncer. Iniciaram en-
tão um estudo em animais (ratos) para examinar o 
potencial da dermatite de contato para a formação 
de tumores, que confirmou que a exposição crô-
nica aos alérgenos que induzem haptenos podem 
também induzir inflamação na pele, que promove 
tumores.

Além disso, os pesquisadores examinaram o am-
biente imune do CCE, que se desenvolveu na pa-
ciente, e encontraram que o processo inflamatório 
foi o iniciador da carcinogênese e não secundário 
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ou reativo ao desenvolvimento do câncer propria-
mente dito. Os autores concluíram assim, que esses 
achados são nítidas evidências da propriedade de 
indução de tumores da dermatite de contato alér-
gica crônica. A dermatite de contato alérgica crôni-
ca causada por exposição constante a um alérgeno, 
pode levar ao desenvolvimento de um CCE agres-
sivo e invasivo em áreas predispostas, que apre-
sentem células iniciadoras de tumores (como por 
exemplo áreas expostas ao sol). É de interesse no-
tar que a alergia de contato às restaurações dentá-
rias metálicas é discutida em publicações científicas 
como um risco potencial para o desenvolvimento 
de CCE oral. (Hougeir et al. 2006, Weber et al. 
2012) [25, 26].

Além do mais, esse caso clínico raro ressalta a im-
portância do patch test prévio ao implante de dis-
positivos médicos, especialmente em pacientes 
com história de alergia aos metais. Os autores su-
gerem o monitoramento muito próximo de pacien-
tes com tais implantes, em estreita proximidade 
com a pele, para evitar a dermatite alérgica crôni-
ca e a possibilidade de desenvolvimento do CCE. ■
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Resultados em Médio Prazo das Modernas Artroplastias  
Totais do Quadril Cerâmica-Cerâmica 

Laforgia R1, Pelone F2, Porporati AA3, Santovito L1, Piconi C4

1Hospital Mater Dei, Bari, Itália; 2Universidade de Kingston e St. George’s, Universidade de Londres, Grã  Bretanha; 
3CeramTec GmbH, Plochingen, Alemanha; 4 Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Universidade Católica de 
Roma, Itália

O uso de superfícies C-C na artroplastia total do quadril está crescendo mundialmente. Grandes su-
perfícies, maiores que 32 mm, se confirmaram como uma opção válida para o aumento da ampli-
tude de movimentação (ADM) e estabilidade, combinadas com desgaste extremamente baixo, e al-
guns autores sugerem que este par tribológico é o padrão ouro em ATQ. Para caracterizar os desfe-
chos das superfícies C-C modernas, um estudo retrospectivo foi realizado em pacientes submetidos 
a artroplastia do quadril com o compósito de alumina em três centros clínicos localizados na região 
de Puglia, na Itália. 

  O resumo foi baseado  
nos resultados de um  
estudo  clínico  (Nívelde 
 evidência III).

Materiais e Métodos

142 pacientes submetidos a artroplastia do quadril 
com superfícies C-C (Biolox®delta, CeramTec, Ale-
manha) foram incluídos neste estudo, realizado em 
três centros clínicos localizados na região de Pu-
glia, Itália. O seguimento médio foi de 47,6 meses 
(DP: 7,9; mínimo 11,7, máximo: 68,4). A idade mé-
dia dos pacientes foi de 68 anos (DP: 11; mínimo: 
38, máximo: 86). 63 pacientes (44,4%) masculinos, 
com IMC médio de 27,6 (DP: 4,2; mínimo: 18,8, 
máximo: 45,0).

74 superfícies de diâmetro 36mm (52,1 %), e 55 de 
diâmetro 32 mm (38,7%) foram utilizadas, enquan-
to superfícies de 40 mm e 28 mm foram implanta-
das em, respectivamente, oito (5,6%) e cinco casos 
(3,5%).

Uma análise descritiva da amostra foi realizada em 
termos de média, desvio padrão (DP) e intervalo, 
para as variáveis contínuas e frequência absoluta e 
relativa para as variáveis qualitativas. Uma análise da 
diferença na distribuição das principais característi-
cas clínicas e demográficas dos pacientes foi realiza-
da. Os testes de Wilcoxon-Mann-Whitney e Kruskal-
-Wallis foram usados para avaliar as diferenças en-
tre os grupos para variáveis quantitativas. O teste de 
chi-quadrado foi usado para comparar os dados de 
variáveis qualitativas. 

A associação entre qualidade de vida (em termos 
dos escores HOOS e SF-12) e as características das 
superfícies foi testada por modelos de regressão li-
near. Gênero, IMC e todas variáveis associadas com 
os desfechos estudados, com valor de p < 0,25, fo-
ram introduzidos nos modelos de regressão linear. A 

análise foi feita pelo SPSS 13.0 (Windows soft ware). 
Significância estatística foi definida com p = 0.05. 

Resultados

Inclinação acetabular [média (DP)] 45,4 (4,4)

OsteÓlise [n (%)] 0 (0)

Instabilidade acetabular [n (%)] 0 (0)

Posição da haste [n (%)] Neutra 127 (89,4)

Não Neutra 15 (10,6)

Varo 3 (2,10)

Valgo 12 (8,5)

Instabilidade da haste [n (%)] 1 (0,7)

Discrepância comp. membros [n (%)] 25 (17,6)

Discrepância comp. membros mm [mean (DP)] 11 (9)

HOOS P [média (DP)] 92,4 (10,5)

HOOS S [média (DP)] 91,5 (11,3)

HOOS A [média (DP)] 91,2 (11,8)

HOOS Sp [média (DP)] 84,5 (18,5)

HOOS Q [média (DP)] 84,6 (18,0)

SF12 [média (DP)] 31,0 (2,7)

RuÍdos relatados
(Todos não reprodutíveis ao controle)

Guinchado 3 (2,1)

Clic 3 (2,1)

Ressalte] 0 (0)

Estalido 0 (0)

Rangido 1 (0,7)

Tabela 1: Principais desfechos clínicos do DESIT (DELta Study Italy),142 pacientes.
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Figura 1: Índice de satisfação do paciente e diâmetro da superfície protética
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Os principais desfechos clínicos são apresentados na  
 Tabela 1. Nenhum caso de osteólise e instabi-

lidade acetabular foram observados. Um paciente 
apresentou instabilidade da haste femoral (0,7% de 
todos os pacientes). 15 hastes (10,6%) estavam em 
posição neutra, e 25 pacientes (17,6%) apresenta-
ram discrepância no comprimento dos membros, 
com média de 11 mm (DP: 9mm). Ainda que três 
pacientes (2,1 %) apresentassem guinchados (sque-
aking), outros 3 apresentaram estalidos, e 1 rigidez 
(0,7 %). Nenhum desses ruídos pode ser reproduzi-
do na avaliação controle. Nenhum paciente relatou 
ressalte ou estalido. 

Renato Laforgia, MD, é o diretor da unidade de Ortopedia e Neuroreabili-
tação do Hospital Mater Dei em Bari, Itália (Grupo CBH).

Ele é o representante da região de Puglia no Comitê Nacional da Autorida-
de de Saúde da Itália (Istituto Superiore di Sanita) para o início do Registro 
Italiano de Próteses Ortopédicas. 

Laforgia foi diretor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da 
cidade de Matera (Itália), depois de ter servido como ortopedista em Busto 
Arsizio (Itália), Bari, Wrightington (RU), e Maputo (Moçambique). Foi Presi-
dente da Sociedade de Ortopedia Apulo-Lucanian (APLOTO).

Durante sua carreira de 30 anos, Laforgia realizou mais de 30.000 cirurgias, incluindo mais de 2.000 
ATQ e mais de 1.500 ATJ.

Ensinou ortopedia e traumatologia na Universidade de Bari e L’Aquila (Itália) e na Universidade de 
Maputo (Moçambique). 

Suas principais áreas de atuação são: a biomecânica do quadril normal e patológico, técnica cirúr-
gica em cirurgia do quadril e o desenvolvimento de novos instrumentos para osteossíntese. Ele é 
membro da Standardized Audit of Hip Fractures in Europe (SAHFE) Group, para o estudo do impacto 
econômico das fraturas do colo femoral, e membro do grupo de estudo para a formação do Regis-
tro das fraturas do colo, do Ministério de Saúde Italiano. .
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As variáveis testadas para associação com a qualida-
de de vida em termos de HOOS e SF-12, em análise 
univariada, foram o tipo de paciente, tempo de se-
guimento, inclinação acetabular, posição da haste 
(neutra vs não neutra- varo e valgo) e discrepância 
no comprimento dos membros (em mm). Osteólise, 
instabilidade acetabular e femoral foram excluídas 
da análise, devido a variabilidade baixa ou nula en-
tre os pacientes. 

Valores mais altos de IMC associaram-se à melhor 
qualidade de vida, de acordo com a escala SF-12, 
enquanto a discrepância no comprimentos dos 
membros associou-se aos piores resultados. A ida-
de foi a única variável associada aos desfechos de 
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Figura 2: Superfície C-C para artroplastia do quadril

qualidade de saúde, em termos de HOOS e SF-12 
na análise multivariada. Especificamente na análi-
se multivariada, a maior faixa etária associou-se aos 
desfechos de qualidade de saúde piores, em ter-
mos de SF-12 e quatro das cinco dimensões rele-
vantes ao paciente do questionário HOOS, isto é dor 
(HOOS P), sintomas (HOS S), limitações de atividade 
na vida diária (HOOS A) e a função em atividades re-
creativas e esportivas (HOOS Sp). Nenhuma das va-
riáveis esteve associada com o desfecho para HOOS 
Q na análise multivariada. 

Nenhuma diferença estatisticamente significativa 
foi observada entre as intervenções uni ou bilate-
rais em termos de SF-12 e entre dor, outros sin-
tomas, funções de vida diária e atividades esporti-
vas e recreativas, de acordo com o escore HOOS. 
Contudo, diferenças estatisticamente significativas 
foram observadas entre as intervenções unilate-
rais (escore médio: 85,2) e bilaterais (escore médio: 
78,8) em termos de qualidade de vida, de acordo 
com o escore HOOS Q. Pacientes com ATQ de su-
perfícies maiores que 28 mm em diâmetro mostra-
ram escores HOOS e SF-12 mais altos, com diferen-
ça estatisticamente significativa (  Fig. 1). 

Conclusões

Em resumo, as únicas complicações associadas à su-
perfície protética, relatadas pelos pacientes no estu-
do DESIT, em seguimento médio de 4 anos, foram 

os ruídos transitórios. Superfícies de diâmetro maior 
que 28mm melhoram o grau de satisfação dos pa-
cientes com a ATQ, enquanto que a ausência de os-
teólise e da fratura cerâmica confirmam o excelente 
comportamento mecânico e ao desgaste da super-
fície C-C. (  Fig. 2). ■
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Atualização em 2015 das Novas Perspectivas Sobre a  
Corrosão do Cone na Artroplastia Total do Quadril.

Kurtz SM

Centro de Pesquisa em Implantes da Escola de Engenharia Biomédica,  
Ciência e Sistemas de Saúde, Universidade Drexel, Filadélfia, EUA. 

A corrosão do cone é uma questão antiga, para os implantes atuais. Recentemente, contudo, a 
corrosão do cone emergiu como uma preocupação clínica, primeiro com certas superfícies M-M 
de grande diâmetro, e depois também com os colos femorais modulares, e até mesmo em alguns 
casos selecionados de superfícies modernas de C-PE. Nosso grupo esteve entre os primeiros a 
identificar as cabeças cerâmicas como uma solução potencial para a corrosão do cone [1]. Nos úl-
timos anos temos realizado pesquisas para melhor entender e quantificar a quantidade de metal 
que é liberado pelas cabeças cerâmicas e de cromo-cobalto. O propósito deste artigo é resumir 
alguns de nossos últimos achados, apresentados no Simpósio ASTM sobre Corrosão do Cone em 
2014 [2] e em pôsteres no encontro de 2015 da Sociedade de Pesquisa Ortopédica (ORS) [3, 4]. 
Pretendemos ainda, continuar a divulgar uma perspectiva recente neste tópico, baseada em pes-
quisas atuais do nosso grupo. 

Interessado na Pesquisa de Explantes? Como Você Pode Ajudar:

Como nossa pesquisa de explantes continua, o acesso aos pares de has-
te e cabeças cerâmicas com mais de 10 anos em serviço in vivo, assim 
como cabeças cerâmicas que incorporam luvas metálicas (por exemplo, 
Delta option heads), seria extremamente útil. Se você está interessado 
em colaborar com nosso programa de pesquisa multi-institucional em ex-
plantes, fornecendo dispositivos explantados juntamente com informa-
ções clínicas (não identificadas), por favor não hesite em contatar o autor 
(skurtz@drexel.edu). Nós estabelecemos protocolos para o envio inter-
nacional dos explantes, e atualmente contamos com a colaboração de 
mais de 15 centros clínicos nos EUA e na Europa. 

Nosso grupo começou a estudar uma coleção de 
explantes protéticos no Centro de Pesquisa em Im-
plantes da Universidade de Drexel, para comparar 
a corrosão do cone em sistemas com cabeça ce-
râmica, com os de cabeça metálica [1]. Dedicamos 
alguns anos estudando cuidadosamente implantes 
nos dois grupos de 50 implantes cada (100 pacien-
tes no total), para avaliar todas as variáveis que pos-
sam influenciar a corrosão do cone, destacando a 
diferença entre os cones cerâmica-metal e metal-
metal. Primeiramente, excluímos do estudo qual-
quer sistema de modularidade além da interface 
colo-cabeça. Com isto, excluímos cabeças cerâmi-
cas com luva metálica, e também sistemas com colo 
ou hastes modulares. Todas as cabeças cerâmicas 
foram Biolox®, Biolox®forte ou Biolox®delta, pro-
duzidas pela CeramTec. Nós observamos significa-
tivamente menos corrosão nas hastes com cabeça 
cerâmica, comparado com cabeças metálicas, e pu-
blicamos estes dados em 2013 [1].

Liberação metálica reduzida com a cerâmica

O que não sabíamos a princípio era até que ponto a 
cabeça cerâmica podia reduzir a liberação metálica, 
e se a liberação metálica ocorria no cone da cabe-
ça, da haste ou de ambos. Despendemos cerca de 
1 ano desenvolvendo e validando uma técnica alta-
mente sensível para medir o volume microscópico 
de metais liberados em cabeças de CoCr nos cones 
das hastes metálicas [4]. Depois de reexaminar nos-
sa coorte 50-50 de cabeças cerâmicas ou metálicas, 
encontramos que a coorte cerâmica liberou cerca 
de 90% menos metal, em termos de perda volumé-
trica de material, quando comparada com a coor-
te CoCr. Se focados na coorte CoCr, encontramos 
que a vasta maioria da liberação metálica – de novo 
mais de 90% -foi liberada da cabeça femoral e não 
do cone da haste. Essas cabeças de CoCr constituí-
am superfícies M-PE. 

Integridade mecânica influencia a corrosão 

Pesquisa de explantes em corrosão de cones conti-
nua a ser um desafio, devido a fatores relevantes e 
potencialmente de confusão : O tempo de implan-
tação e a rigidez em flexão da haste são dois desses 
fatores. Estávamos curiosos para ver se a integrida-
de mecânica da conexão do cone podia influenciar 
a corrosão na interface cabeça-colo [3]. Laborato-
rialmente, outras pesquisas relataram que a força 
de impacção pode afetar o grau de micro-movimen-
tação, fretagem e corrosão em condições in vitro 
[5]. Conjecturamos se tal situação podia ser aplicá-
vel in vivo. Para responder esta questão, nós estu-
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damos 46 explantes de quadril que não tiveram o 
cone cabeça-haste desconectado intraoperatoria-
mente. Esses dispositivos tinham sido revisados por 
infecção, soltura e fratura periprotética. Encontra-
mos que, nos dispositivos implantados entre 5 e 10 
anos, houve uma correlação inversa entre o dano de 
corrosão do cone e a resistência da junção cônica, 
registrada como a força necessária para o desenga-
te da cabeça no cone. Em outras palavras, quanto 
mais fraco o travamento entre a cabeça e o cone, 
maior corrosão foi observada na junção dos explan-
tes modulares. Tenham em mente que esse é um es-
tudo piloto, mas estes dados preliminares suportam 
a pletora de fatores, alguns já conhecidos há anos, 
outros só sendo reconhecidos atualmente, que in-
fluenciam as manifestações da corrosão na interfa-
ce cabeça-colo. 

Morfologia de superfície do cone  
não é relevante 

Um aspecto do design, especificamente a rugosida-
de da superfície da haste, tem sido apontado como 
um fator que pode influenciar a corrosão do cone, 
de acordo com estudos in vitro [6]. Por essa razão 
nós decidimos estudar os efeitos dessa variável na 
corrosão do cone em explantes de quadril com ca-
beças de CoCr [2], Nós conjecturamos se os com-
ponentes de cone da haste com “microestrias” de-
monstra maiores danos por corrosão/fretagem do 
que componentes do cone com superfícies “lisas”. 
Para responder essa questão, nós realizamos uma 
análise de explantes de 398 pares cabeça/haste de 
componentes da ATQ. Usando análise multivariada 
de covariância, encontramos que o tempo de im-
plantação (p<0.0001), comprimento aparente do 
engaste, (p<0,0001), a rigidez em flexão (p=0,008), 
e o tamanho da cabeça (p=0.04) foram fatores sig-
nificativos no dano à cabeça por corrosão/fretagem. 
Após o ajuste para esses fatores, a topografia da su-
perfície (p=0,97) não esteve associada ao dano por 
corrosão fretagem. De modo geral, os resultados 
desse estudo não suportam a morfologia de superfí-
cie do cone como um fator contribuinte para o dano 
por corrosão e fretagem na interface do cone cabe-
ça/colo. 

Pesquisas em andamento do nosso grupo continua 
a descobrir implicações importantes para a geração 
de debris metálicos em sistemas de quadris modu-
lares. Está claro agora que as cabeças cerâmicas eli-
minam o potencial para a liberação metálica das ca-
beças de CoCr e reduzem a tribocorrosão do cone 
da haste metálica para um nível de difícil detecção. 
Nossa pesquisa piloto com explantes de cabeças de 
CoCr sugerem que a integridade mecânica do cone 
pode desempenhar um importante papel na sus-
ceptibilidade à corrosão do cone in vivo. Além dis-
so, nossos dados dos explantes não suportam que 
a morfologia do cone da haste (isto é, lisa vs micro-

estrias) como um fator significativo para explicar o 
dano in vivo por fretagem/corrosão. Esperamos fu-
turas atualizações de pesquisas sobre o estado de 
corrosão do cone, em conferências no próximo ano. 
■ 
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O objetivo principal do simpósio foi criar um fórum 
para discussão e troca de experiências científicas, e 
chegar a um consenso sobre os métodos mais co-
muns para análise e teste de fretagem e corrosão, 
que possa levar ao desenvolvimento de padrões in-
ternacionais apropriados. Muitos aspectos foram 
considerados, com ênfase especial nos seguintes te-
mas:

• Caracterização da fretagem, corrosão e as reações 
tissulares adversas resultantes,

• significado de explantes,

• procedimentos para testes, atuais e futuros, 

• parâmetros de design para cones de conexão em 
endopróteses articulares.

Aproximadamente 200 participantes da área cien-
tífica, industrial, do Food and Drug Administration 
(FDA), e de várias organizações legais, acompanha-
ram as 27 apresentações divididas em cinco sessões, 
de acordo com o foco principal. Ao final de cada ses-
são, os participantes tiveram oportunidade de discutir 
profundamente o conteúdo das apresentações com 
os apresentadores. Além disso, 15 grupos de pes-
quisadores, em conjunto, tiveram a oportunidade 
de apresentar os últimos resultados em uma sessão 
de pôsteres. Organizadores e presidentes do simpó-
sio foram: A. Seth Greenwald (Cleveland), Steven 
Kurtz (Philadelphia), Jack Lemons (Birmingham), and 
William Mihalko (Memphis). 

A adesão de células inflamatórias pode 
causar corrosão

Em sua apresentação, Lemons mostrou a dificulda-
de da distinção entre diferentes mecanismos possí-

veis de corrosão, tais como corrosão galvânica, por 
fretagem, em frestas e corrosão por pites, e da di-
ficuldade da simulação desses mecanismos in vitro. 
Jeremy Gilbert (Syracuse) relatou que células infla-
matórias e imunes atacam a superfície de CoCrMo in 
vivo e começam a amplificar o processo de corrosão. 
Investigação microscópica de explantes de quadril 
(M-M, M-PE) e implantes de joelho, supriram evidên-
cias, pela primeira vez, deste tipo de corrosão. Esses 
processos de corrosão têm sido observados, indepen-
dentemente da liga metálica, design do implante e 
tipo de polietileno. Ainda é totalmente desconheci-
do qual estímulo possa desencadear esta atividade. 

Pela análise de 843 explantes, Kurtz ilustrou em sua 
apresentação, que a perda de volume devido ao pro-
cesso de corrosão é muito maior no cone das cabe-
ças metálicas do que no cone das hastes. Além disso 
usando 398 hastes de superfícies M-PE explantadas, 
ele proveu evidências de que a topografia da superfí-
cie do cone das hastes não influencia o grau de cor-
rosão qualitativo e quantitativo, tanto no cone da ca-
beça como no da haste. 

Aspectos legais: a grande gama de produ-
tos demanda melhores métodos de testes

Carlos Lavernia (Miami) queixou-se sobre o grande 
número de diferentes designs de cones, que podem 
existir dentro do portfolio de uma mesma indústria, 
que amplia o risco de incompatibilidades. Ele usou o 
termo “advoguites”, que podem prejudicar a investi-
gação científica apropriada neste tópico. 

Fretagem e Corrosão: 
Discussão dos Métodos para Análise e Testes
Relato do Simpósio sobre Modularidade e Cones em Dispositivos Artroplásticos,  
10 de Novembro, 2014, Nova Orleans, EUA.

 
Pandorf T

CeramTec GmbH, Plochingen, Alemanha

Recentemente, a fretagem e corrosão de conexões modulares em implantes artroplásticos do 
quadril tem sido muito discutidas, levando a um grande aumento de publicações sobre esse tópi-
co. Também, as conexões modulares com cabeças cerâmicas em cone de hastes, ou cabeças ce-
râmicas com luvas metálicas em cone de hastes para cirurgias de revisão, tem sido investigados 
nesse contexto. Entretanto os especialistas ainda não chegaram a um acordo sobre os valores e 
métodos para avaliação quantitativa e qualitativa dos eventos de corrosão, que ocorrem nas co-
nexões cônicas. Além disso, a reprodução in vitro dos fenômenos de corrosão observados clinica-
mente é um tópico com pesquisas ainda em andamento. Para abordar esses aspectos, a Associa-
ção Americana para Testes e Materiais (ASTM) e a Academia Americana de Cirurgiões Ortopédi-
cos (AAOS) organizaram um simpósio, realizado em Nova Orleans em 10 de novembro de 2014, 
com notáveis especialistas no pódio. 
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John Goode do FDA, observou que melhores mé-
todos de testes são urgentemente necessários por-
que todos os implantes que exibem problemas clí-
nicos relevantes foram submetidos e aprovados em 
testes padronizados, previamente à liberação para 
comercialização. Dois representantes do escritório 
de leis americanas afirmaram que os padrões apro-
priados e diretrizes podem facilitar grandemente as 
litigações. O método comum corrente de recruta-
mento de pacientes para litigações distorce pro-
fundamente os dados disponíveis, e afeta a análise 
científica da causa primária. 
Muitas conclusões importantes foram tiradas com 
base nos conhecimentos atuais: nos procedimen-
tos de testes, maior atenção é dada para a seleção 
dos parâmetros de testes que tem maior influência 
na simulação de modos de falhas clinicamente rele-
vantes, por exemplo o teste de fluidos e o cenário 
de carregamento. Para avaliar esses modos de falha 
clinicamente relevantes com o auxílio de explantes, 
é necessário estabelecer procedimentos de limpeza 
apropriados para os cones. Somente assim será pos-
sível avaliar os explantes com base em escores de 
medição qualitativa e quantitativa. 

Impacto da fretagem e corrosão  
nos resultados clínicos 

O encontro científico e tecnológico mostrou que 
progressos importantes foram feitos na análise e 
testes da fretagem e corrosão desde o ultimo en-
contro com este objetivo, em novembro de 2013. 
Revelou-se também que a relação complexa e o 
grande número de fatores causais que levam aos 
modos de falha clinicamente observados, podem 
ser somente simulados grosseiramente in vitro. 
Houve concordância que a importância da fretagem 
e corrosão relacionadas aos problemas clínicos dos 

pacientes merecem mais atenção: Até o momento, 
somente um pequeno número de cirurgias de revi-
são foram realizadas devido aos sintomas que es-
tão relacionados exclusivamente à corrosão e fre-
tagem, enquanto um grande número de explantes 
mostram nítidos sinais deste fenômeno. A necessi-
dade do desenvolvimento de diferentes designs de 
cones de haste para cabeças cerâmicas e metálicas, 
com respeito a ambos, forma e superfície, não é ob-
servada por especialistas até o momento. ■
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O Tipo de Superfície Protética Influencia a Soltura  
Séptica na Artroplastia Primária do Quadril?

 

Bordini B, Caputo D, Stea S

RIPO Registro do Laboratório de Tecnologia Médica, Instituto Ortopédico Rizzoli, Bolonha, Itália

Começando em 1 de janeiro de 2000, o Registro 
para Implantes Protéticos Ortopédicos (RIPO), foi 
estabelecido na região Italiana da Emilia Romag-
na. O Registro coleta dados de todas artroplastias 
primárias e revisão do quadril, realizadas nos hos-
pitais públicos e privados da região [1]. Os cirurgi-
ões preenchem formulários específicos, antes da 
alta hospitalar. A taxa de captura do Registro é 

cerca de 98%. O critério principal de desfecho é o 
tempo até a cirurgia de revisão, definido como a 
remoção ou troca de pelo menos um único com-
ponente. Entre os motivos de revisão, a soltura 
séptica representa 6,3% de todas causas possí-
veis. Este não é o motivo mais frequente, porém a 
soltura séptica tem pior desfecho para o paciente.

O objetivo do estudo foi determinar se existe influ-
ência do tipo de superfície protética na ocorrência 
de soltura séptica.

Métodos

Para atingir este objetivo, somente artroplastias não 
cimentadas do quadril, implantadas entre janeiro de 
2000 e dezembro de 2013 para coxartrose primária 
ou secundária à displasia do desenvolvimento, fo-
ram consideradas, devido a possíveis vieses relacio-
nados à presença de antibiótico no cimento ósseo. 
Os dados finais são apresentados na  Tabela 1.

Possíveis fatores de risco para a sepse não estavam 
igualmente distribuídos entre os quatro grupos, en-
tão o modelo de risco proporcional de Cox foi apli-
cado, com a revisão de ATQ para soltura séptica 
como desfecho. 

Resultados

A análise mostrou que a idade à cirurgia e o IMC 
não influenciaram a taxa de soltura séptica, enquan-
to o tipo de superfície protética e o gênero sim. Mais 
especificamente, a superfície C-C reduziu significati-
vamente o risco de falha séptica comparado com a 
superfície M-M, com uma taxa de risco de 3,1 (1,6–
6,2). A superfície C-C não influencia o risco, se com-

Uma coorte de 36.396 implantes de artroplastias primárias de quadril foi considerada, extraída 
do Registro Italiano de Implantes protéticos ortopédicos (RIPO). Desses, 49 % tinham superfície 
C-C, 23,4% C-PE, 19,5% M-PE, e 8% M-M. A análise de sobrevida foi realizada, tendo como des-
fecho a revisão por sepse. Foi observado que a idade à cirurgia e o IMC não influenciam a soltura 
séptica, enquanto a superfície protética e o sexo masculino sim. Em detalhe, a superfície C-C re-
duz o risco de falha séptica comparado com a superfície M-M. Homens apresentaram maior risco 
que as mulheres.

Par Tribo-
lógico

Número de  
implantes (n)

Idade, média 
(anos)  
e variação

Proporção 
de obesos 
(%)

Proporção  
de mulhe-
res (%)

Revisões  
por soltura 
séptica (n)

C-C 17.858 65,7 (13–93) 65 59 22

M-PE  7.104 71,1 (20–95) 67 62 13

C-PE  8.524 70,3 (22–92) 65 62 13

M-M  2.910 61,4 (16–87) 64 48 14

Tabela 1: Coorte de 36.396 implantes primários analisados estatisticamente. 

Razão  
de Risco

95% limite 
 inferior

95% limite 
 superior

Valor  
de p-

Gênero (referência 
masculino)

0,6 0,3 0,9 0,03

IMC (referência 
obesos)

0,9 0,7 1,3 0,97

Par Tribológico 
(referência C-C)

0,98 0,95 1,0 0,09

 M-M 3,1 1,6 6,2 0,003

 M-PE 1,2 0,6 2,3 0,66

 C-PE 1,2 0,6 2,3 0,66

Tabela 2: Resultados do modelo de Cox: Uma Razão de Risco (RR) >1 indica aumento do risco,  
e RR <1 a redução do risco (dados significativos estão em negrito) 

 O resumo é baseado  
nos resultados de um   
estudo clínico (Nível de 
 evidência III)
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Barbara Bordini, estatística sênior do Registro 
de Implantes Protéticos Ortopédicos (RIPO), ob-
teve seu grau acadêmico na Universidade de Bo-
lonha. Desde 1999, trabalha no Instituto Orto-
pédico Rizzoli, no Laboratório de Tecnologia Mé-
dica. Ela é responsável pela análise estatística do 
RIPO, e identifica grupos de pacientes que ini-
ciam pesquisas clínicas, também através de ban-
co de dados local ou regional.

parada com as superfícies C-PE ou M-PE. Mulheres 
apresentaram aproximadamente metade do risco 
em relação aos homens. (  Tabela 2).

Os resultados não se alteram quando somente as in-
fecções tardias (cirurgia de revisão após pelo menos 
60 dias do implante) são consideradas.

Conclusões

Pode ser concluído que as superfícies sem compo-
nentes metálicos reduzem o risco de falha séptica 
precoce e tardia da ATQ, embora a significância só 
foi obtida na comparação com a superfície M-M. O 
gênero masculino apresentou taxas mais elevadas 
de soltura séptica comparado com o sexo feminino. 
Uma limitação desse estudo é que as comorbidades 
que podem afetar o desfecho por sepse não foram 
consideradas. 

  Agradecimentos: A todos Ortopedistas das unidades hospitalares da 
região da Emilia Romagna pelo envio dos dados ao Registro.
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Medalha Comemorativa, Pauwels 2014

Werner Zimmerli, MD, foi laureado com a medalha comemorativa de Pauwels pela Sociedade Germâ-
nica de Ortopedia e Cirurgia Ortopédica (DGOOC). Sua palestra durante a cerimônia de premiação intitu-
lou-se: 

“Infecções em Próteses Articulares Ortopédicas: Patogênese e Tratamento”.

Zimmerli é um reconhecido especialista em doenças infecciosas com mais de 30 anos de experiência na 
área de medicina interna e doenças infecciosas. Desde 1979 sua pesquisa destaca a fisiopatologia e tra-
tamento de infecções em implantes. Um grande marco no tratamento dessas infecções foi a prova de 
que a rifampicina é efetiva contra as infecções por biofilmes. Trabalhando em conjunto com o ortopedis-
ta Peter Ochsner e o infectologista Andrej Trampuz, ele desenvolveu o algoritmo de tratamento das in-
fecções articulares periprotéticas [1].

Zimmerli foi também membro da comissão da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas (IDSA), que publicou as diretrizes para 
o diagnóstico e tratamento das infecções periprotéticas, que também são baseadas no algoritmo de tratamento, e que desde en-
tão se tornaram o padrão internacional. Desde sua aposentadoria como médico chefe, Zimmerli está trabalhando como consultor 
em infecções ortopédicas no Kantonsspital Liestal, Suiça.

Ele é membro do conselho consultivo da Fundação Pro-Implant e ensina nos workshops da Fundação.  
(https://www.pro- implant-foundation.org/en/about/who-we-are).

Referência: 1. Zimmerli W, Trampuz A, Ochsner PE. Prosthetic-Joint Infections. N Engl J Med 2004;351:1645-1654

PREMIAÇÃO 
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O Efeito do Conteúdo de Cromo na Dureza dos Compósitos 
de Alumina Reforçados com Zircônia e Plaquetas. 

Kuntz M

CeramTec GmbH, Plochingen, Alemanha

Descrição dos testes e resultados

Uma série de testes de 4 variantes de ZTA com 
diferentes conteúdos de cromo foi produzida no 
laboratório da Ceramtec. O conteúdo de cro-
mo no Biolox®delta, como referência, é 0,32%. 
Para comparação, amostras com conteúdo mais 
alto e mais baixo de cromo, até mesmo 0%, fo-
ram produzidas. As condições de manufatu-
ra como a moagem, pressurização, sinterização 
e usinagem foram idênticas para todos os espé-
cimes. A microestrutura cerâmica, isto é, a dis-
tribuição e tamanho dos grãos dos componen-
tes do material, alumina, zircônia e plaquetas es-

tão dentro da variação normal. Como exemplo, a  
 Figura 1 mostra a microestrutura de um es-

pécime com 0% de conteúdo de cromo, versus  
Biolox®delta reference. 

A dureza da cerâmica é usualmente medida pela pi-
râmide de diamante de 4 lados de Vickers. Hoje, o 
uso do teste de carga de HV1, ou Dureza Vickers 
com balanço de carga de 1 kg (=9,8 N), é recomen-
dada. No passado, muitos estudos usaram outras 
cargas de teste, como HV0.5 ou HV 10. Decidimos 
então incluir esses 3 níveis de carga nesse estudo. 
 

Biolox®delta é uma alumina cerâmica reforçada com zircônia (ZTA) para aplicações biomédicas. O 
sucesso desse material repousa na sua extraordinária combinação de propriedades de materiais, 
tais como resistência, tenacidade, dureza e biocompatibilidade. A composição de Biolox®delta in-
clui SrO, Y203, e Cr203. Estrôncio é adicionado para a formação de plaquetas no interior da matriz, 
que suporta a tenacidade do material. O Ítrio é adicionada para controlar o mecanismo de trans-
formação de fase da zircônia.  
 De acordo com Burger et al., foi previamente constatado que a adição de cromo leva à me-
lhora da dureza em materiais ZTA[1]. Contudo, estudos posteriores desse tema revelaram aumen-
to da dureza somente quando o conteúdo de cromo fosse muito maior do que está presente no 
Biolox®delta [2]. Outra literatura científica sugere que a adição dentro de uma variação limitada 
não influencia a dureza de material ZTA [3]. CeramTec realizou uma ampla investigação para iso-
lar o impacto, se existente, do cromo sobre a dureza Biolox®delta. Os resultados desta análise 
são descritos aqui.

Figura 1: Microestrutura de 2 espécimes com diferentes conteúdos de Cr2O3. Esquerda 0,00%; direita 0,32% (Ceramtec)



CeraNews 1/ 2015

27

Figura 2: Resultados das medidas da dureza nas 4 variantes

Além do mais, os valores preferidos da unidade de 
dureza tem sido alterados ao longo do tempo. Hoje, 
usando a taxa de carga versus a impressão da área 
projetada para o valor da dureza é recomendado, o 
que faz o GigaPascal [GPa] uma unidade relevante. 
Dados históricos utilizavam-se de números adimen-
sionais. Tais números podem ser diretamente com-
parados usando o fator 0,009807. Como exemplo, 
um valor de dureza de 2000 [-] é igual a 19,61 GPa.

A  Figura 2 mostra os resultados da análise. Valo-
res médios ±1 x desvio padrão com a barra de erros 
são plotadas. Como já bem conhecido, os valores 
de dureza são maiores com menores cargas da en-
dentação (pelo menos na faixa de variação de carga 
nesse estudo). Para todos os níveis de carga nenhu-
ma influência mensurável do conteúdo de cromo na 
dureza foi observada. Para o valor de referência da 
dureza HV1, todos os resultados são virtualmente 
idênticos. 

Influência do teste de carga e o Estrôncio

Esses resultados demonstram que a presença ou 
não de cromo em um material ZTA, idêntico ao  
Biolox®delta, não tem influência na dureza do ma-
terial, ao menos na variação do conteúdo de cromo 
investigado aqui (0-0,5 % em peso). No estudo de 
Burger et al., o nível de carga PIV0.5 foi usado, o 
que não é recomendado hoje [1]. Essa pode ser uma 
fonte de resultados imprecisos devido a alta incer-
teza nas mensurações. Ainda, a amostra em [1] que 
continha cromo, também continha SrO, que estava 
ausente da amostra livre de cromo. Infelizmente, os 
resultados do estudo de 2001 [1] tem sido frequen-
temente citado em publicações referentes ao perfil 
do material da cerâmica Biolox®delta. Contudo, os 
resultados dos testes substanciados estatisticamen-
te e discutidos aqui, demonstram que o conteúdo 
de cromo da Biolox®delta não influencia a dureza 
de forma mensurável ■
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O Que Há de Novo em Endopróteses na Rússia?
8o Vreden’s Readings Conference, São Petersburgo, Rússia

Tikhilov RM1, Shubnyakov II1, Atzrodt V2 
1Instituto de Pesquisa em Ortopedia e Traumatologia R.R. Vreden, São Petersburgo, Rússia;  
2CeramTec GmbH, Plochingen, Alemanha

Durante 3 dias, 102 apresentações científicas e 6 
palestras foram realizadas sobre o tema substitui-
ções endoprotéticas de grandes articulações. As pa-
lestras foram feitas em Russo e traduzidas simulta-
neamente para o Inglês. O evento teve a participa-
ção de 60 expositores da indústria de tecnologia 
médica. Inúmeros workshops foram dedicados a 
novos métodos em endopróteses e ao tratamento 
conservador de patologias do aparelho locomotor

Os tópicos com os quais os especialistas russos es-
tão envolvidos, no campo das endopróteses, são 
também os tópicos principais da ortopedia em todo 
o mundo: 

• cirurgias de revisão complexas, 

• tratamento das complicações relacionadas à in-
fecção, 

• patologias complexas de grandes articulações, 

• otimização dos cuidados aos pacientes jovens e 
ativos

• e questões de segurança e qualidade em endo-
próteses.

Os ortopedistas Russos se confrontam também com 
problemas relacionados ao tratamento das tão fre-
quentes displasias, em certas regiões (  case re-
port), sobretudo na região sudeste da Rússia, e a 
preferência por formas mais clássicas de tratamento 
(e.g., osteotomia em vez de endopróteses).

Destaque: Treinamento básico e avançado

O rápido desenvolvimento das endopróteses na 
Rússia, com média anual de crescimento de 15 a 
20%, em algumas regiões até mesmo entre 40% a 
50%, deve ser acompanhado por rigoroso ensino e 
treinamento avançado dos ortopedistas. O evento 
deixou claro que que o treinamento básico e avan-
çado contínuo são de particular importância para a 
competência profissional dos cirurgiões, para a aná-
lise dos resultados e garantia de uma ampla reabi-
litação, sem os quais, resultados de alta qualidade 
não podem ser alcançados. 

Durante o evento, especial atenção foi dedicada às pa-
tologias do implante e alergias, assim como à importân-
cia dos materiais e design dos implantes nas reações 
adversas à abrasão e produtos de corrosão. Ficou claro 
que os problemas, na sua complexidade, podem ser 
resolvidos somente com base multidisciplinar, e que os 
especialistas devem unir forças para resolver estes desa-
fios. Como resultado de discussões interessantes a cerca 
da contribuição de especialistas Russos e Alemães, foi 
decidida a realização de estudos conjuntos. 

Recentemente, a “Vreden’s Readings” conference se tornou um excelente fórum para os ortope-
distas Russos, e o número de participantes de outros locais cresce a cada ano. Aproximadamen-
te 800 ortopedistas de várias regiões da Rússia e inúmeros visitantes de 29 países, entre eles os 
EUA, França, Alemanha, Itália, Grã Bretanha, Áustria e Japão, participaram da oitava conferência. 
O leste Europeu foi representado por especialistas da Lituânia, Letônia, Ucrânia, Belarus e Caza-
quistão.

9o Vreden’s Readings Conference 2015: 
8–10 Outubro 2015, São Petersburgo, Rússia 

Este ano, a conferência será realizada em São Petersburgo,de 8 a 10 de 
Outubro. Um dos tópicos da programação científica será a infecção arti-
cular periprotética (IAP). O especialista Prof. Andrej Trampuz, Charite Ber-
lin (https://www.pro-implant-foundation.org/en/) irá organizar a ses-
são de infecção, também com outros especialistas da Alemanha e Rússia, 
que irão apresentar e discutir os conceitos modernos de prevenção, diag-
nóstico e tratamento. Temas de cirurgia do pé serão incluídos no progra-
ma pela primeira vez. Os resultados da conferência serão publicados e 
acessíveis a todos interessados. (endereço eletrônico http://www.vre-
denreadings.org/eng/program.php) 

Nós convidamos você para uma conferência estimulante, com encontros 
interesantes. 

  R.M. Tikhilov, MD
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 Contribuições nos temas 
de alergia e patologia dos 
implantes e cirurgia de re-
visão do quadril podem ser 
acessadas aqui, em Russo e 
Inglês, com o código QR. 

Algumas das contribuições ao “Vreden’s Readings” con-
ference de 2014 foram publicadas no Jornal de Ortope-
dia e Traumatologia da Rússia (volumes 3 e 4, 2014, 
em Russo e Inglês) e podem ser baixadas no seguinte 
endereço: (http://journal.rniito.org/num_en.html).
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Tratamento da coxartrose displásica 

Diagnóstico

Uma paciente de 47 anos de idade, portadora de 
displasia do quadril esquerdo,  (Fig. 1) foi tratada 
conservadoramente durante a infância, que envol-
veu a imobilização gessada para reduzir a luxação. 
Na internação hospitalar, queixava-se de dor, encur-
tamento do membro, e restrição da mobilidade do 
quadril esquerdo. Apresentava grande incapacida-
de para a marcha devido ao encurtamento (3 cm) 
e a contratura em flexão do quadril. A claudicação 
pronunciada exigia o uso de suporte para marcha. 
Além disso, tinha dor na região na região da colu-
na lombar. 

Tratamento

O quadril esquerdo foi substituído com endoprótese 
não cimentada por abordagem lateral. Devido à ida-

de do paciente e sua demanda funcional, foi utiliza-
da superfície C-C. A reconstrução acetabular foi feita 
com enxerto ósseo autólogo.  (Fig. 1).
 Foi decidido não realizar a equalização completa 
do membro, devido às alterações existentes na co-
luna lombar. Persistiu uma discrepância residual de 
0,8 cm.  (Fig. 1). O Harris Hip Score melhorou de 
38 pontos para 92 pontos na avaliação mais recente.
 Dois anos após a operação, o implante acetabu-
lar e a haste estavam estáveis, e nenhuma complica-
ção pós-operatória foi observada. A contratura em 
flexão melhorou significativamente. O paciente pode 
andar normalmente, não necessita de suporte para 
marcha e está satisfeita com o resultado. ■

RELATO DE CASO

Figura 1: Paciente feminina com coxartrose displásica Crowe II. Da E para a D: Rx pré-operatório, pós-operatório e 2 anos após a cirurgia (© Tikhilov)
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Tribologia: Ciência e Prática na Coréia 
Tema do Congresso Sobre Superfícies Protéticas em Seul (Coréia do Sul)

Zimmermann M, Graessel M

CeramTec GmbH, Plochingen, Alemanha

Apesar da ATQ ser um procedimentos de muito sucesso, é também reconhecido que o desfecho 
clínico é influenciado, entre outros fatores, pela qualidade dos implantes utilizados. Particular-
mente a escolha dos materiais na superfície protética, tem um importante papel. Com o objeti-
vo de prover a atualização neste tópico, Jun-Dong Chang, MD, Chefe do Departamento de Cirur-
gia Ortopédica e Diretor do Centro de Artroplastia da Universidade de Hallym, Hospital Dongtan, 
Seul (Coréia do Sul) organizou um congresso dedicado especificamente à “Tribologia: Ciência e 
Prática”. O evento foi realizado em seu hospital e reuniu mais de 150 cirurgiões Coreanos. Oito 
convidados internacionais, da Alemanha, Itália, Suíça, Estados Unidos, China, Japão e Índia, enri-
queceram o evento com suas contribuições.

De acordo com Chang, o aspecto mais importante 
em ATQ na Coréia é minimizar o desgaste e o impac-
to. A tribologia das superfícies protéticas é um tópico 
que continua a ser discutido. Portanto, o programa 
científico do congresso “Tribologia: Ciência e Práti-
ca” destacou a importância dos materiais, partículas 
de desgaste, corrosão do cone, risco de infecção re-
lacionado à superfície protética, estado atual das su-
perfícies protéticas, evolução dos implantes cerâmi-
cos, diferenças entre pacientes Asiáticos e Ocidentais, 
aspectos técnicos e registros.
 
Sabido que os pacientes de hoje tem uma expecta-
tiva de vida substancialmente mais longa, prevê-se 
que as questões relacionadas ao desgaste irão predo-
minar. Além disto, é sabido que os Coreanos, assim 
como outros pacientes Asiáticos, diferem dos pacien-
tes Ocidentais na anatomia específica e estilo de vida. 
Sua rotina diária requer um amplo grau de movimen-
tação, e uma grande proporção dos pacientes Asiáti-
cos é jovem. Tais diferenças devem ser consideradas 
como aspectos importantes da artroplastia na Coréia. 

Perguntado sobre o algoritmo para a escolha da su-
perfície protética na Coréia, Chang afirmou: “Todas 
essas considerações explicam porque os resultados 
clínicos com polietileno convencional são mais po-
bres do que nos pacientes Ocidentais. Deste modo, 
as superfícies protéticas alternativas são mais usadas 
na ATQ na Coréia. Entre as superfícies alternativas a 
M-M, mais frequentemente usada para recapeamen-
to, tem sido associada com risco aumentado de oste-
ólise, reações tissulares locais, necrose óssea e tissular 
e potencial toxicidade em longo prazo. Esses efeitos 
adversos levaram a uma diminuição substancial no 

uso deste tipo de superfície, para a artroplastia do 
quadril. Isto explica porque as superfícies cerâmicas 
se tornaram bastante popular na Coréia, mostrando 
resultados mais confiáveis, até o momento, entre os 
pacientes Coreanos. Outra razão para a popularidade 
da superfície C-C é a relação custo-eficácia no siste-
ma de seguro controlado nacionalmente. “

“Finalmente, a introdução da cerâmica Biolox®delta na 
Coréia melhorou substancialmente os resultados clíni-
cos, se comparados com os da geração de alumina ce-
râmica, especialmente no que diz respeito às fraturas 
e aos ruídos. Esta melhora da cerâmica permitiu tam-
bém o uso de cabeças maiores para aumentar a esta-
bilidade e reduzir o impacto em pacientes com acetá-
bulos menores, que é comum nos Coreanos. A que-
bra da cerâmica Biolox®delta é raramente descrita na 
Coréia, e eu não tive nenhum caso de fratura do inser-
to ou da cabeça cerâmica Biolox®delta.”A aceitação 
da superfície cerâmica na Coréia é bastante alta, usa-
da em 85,46 % das ATQ primárias (dados do arquivo 
South Korea Health Insurance Review and Assessment 
Service 2014). Assim, os resultados clínicos e estes ou-
tros aspectos, foram discutidos e extensivamente ana-
lisados neste congresso. A situação Coreana foi abor-
dada nas apresentações de Kyong-Ho Moon, MD, 
Universidade de Inha, Incheon, e de Kyung-Hoi Koo, 
MD, Hospital Bundang da Universidade Nacional de 
Seul.

Resultados em longo-prazo da Terceira 
 geração de superfícies C-C na Coréia.

Moon apresentou os resultados em longo-prazo da 
Terceira geração de superfícies C-C. De abril de 2001 
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a Janeiro de 2008, 349 ATQ não cimentadas foram 
realizadas com a superfície C-C (Biolox®forte, alumi-
na), em 331 pacientes.
A idade média dos pacientes à cirurgia foi de 54,6 
anos (23-87 anos). A indicação mais comum foi Os-
teonecrose, em 191 casos. Após um seguimento mé-
dio 8,9 anos (6,5 a 13 anos) não foi observada evi-
dência radiográfica de osteólise ou migração do im-
plante acetabular. As duas complicações observadas 
mais frequentemente foram a luxação em 9 casos 
(2,9 %) e fratura periprotética em 7 casos (2,2%). Em 
3 casos (0,9%) a fratura do componente cerâmico foi 
observada, incluindo um caso de acontecimento in-
tra-operatório (inserto). Em 5 casos (1,6%) ocorreu o 
squeaking, contudo, sem necessidade de cirurgia de 
revisão. Em conclusão, os resultados em longo prazo 
da Terceira geração de superfícies C-C em ATQ não 
cimentadas foram excelentes. 

Superfície de Cerâmica Delta:   
Ela irá garantir melhores resultados?

Koo relatou os resultados de várias coortes retros-
pectivas de pacientes tratados com superfícies C-C, 
porém com diferentes sistema de implantes femo-
rais e acetabulares. [1, 2, 3] (Nível de Evidência 
III e IV).

Entre 1998 e 2008, ele utilizou a superfície C-C  
Biolox®forte e desde Março de 2008 está usando a 
cerâmica Biolox®delta. As lições aprendidas em 10 
anos de experiência com a terceira geração de su-
perfícies cerâmicas, são que devemos:

• não utilizar insertos cerâmicos tipo sandwich, 

• não utilizar cabeças diâmetro 28-mm com colo 
curto, 

• não utilizar taças acetabulares com bordas eleva-
das e finalmente, 

• devemos solicitar ao paciente para não agachar.

Entre Março de 2008 e Setembro de 2011, 570 ATQ 
com superfícies cerâmicas Biolox®delta foram im-
plantadas em 492 pacientes. A idade média dos pa-
cientes à cirurgia foi de 50 anos (16–83 anos), dos 
quais a Osteonecrose foi o principal motivo da cirur-
gia em 311 casos. Após um seguimento médio de 
42 meses, nenhuma osteólise ou desgaste foi obser-
vado. O único caso de fratura do inserto cerâmico 
foi devido ao mal posicionamento intra-operatório 
do inserto. O uso de cabeças cerâmicas de diâmetro 
32 e 36 mm nitidamente reduz o risco de luxação 
comparado com cabeças de 28 mm de diâmetro. 
[4] (Nível de Evidência I) ■
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Prêmio Heinz-Mittelmeier de Pesquisa pelo Estudo da  
Aplicação de Implantes Cerâmicos em Artroplastia.
 

RESUMO

A corrosão na interface do cone cabeça/haste res-
surgiu recentemente como uma preocupação clí-
nica na artroplastia de quadril. Nos casos mais se-
veros, os debris e íons metálicos liberados podem 
causar reações tissulares adversas, mesmo com 
componentes M-PE. Estudos prévios sobre a corro-
são do cone cabeça/colo foram feitos principalmen-
te em cabeças femorais de liga CoCr. Pouco é co-
nhecido a cerca da corrosão do cone com cabeças 
femorais cerâmicas. 

Nosso grupo de pesquisa conduziu recentemente 
vários estudos de explantes para investigar o papel 
da cerâmica na corrosão do cone. Nós conjectura-
mos:

•  se a cabeça cerâmica resulta em menor corrosão 
do cone que a cabeça de CoCr;

•  que fatores, relacionados ao implante ou ao pa-
ciente, influenciam a corrosão/fretagem do cone; 

•  se o mecanismo de corrosão/fretagem do cone 
em cabeças cerâmicas difere da que ocorre com 
cabeças de CoCr;

• qual é a diferença no clearance do ângulo do 
cone e os locais de contato entre a cabeça cerâ-
mica e de CoCr ;

• o clearance do ângulo do cone influencia a seve-
ridade da corrosão/fretagem?;

• qual é a prevalência da corrosão/fretagem em 
explantes com luvas metálicas de adaptação; e 

• quais fatores, do dispositivo e do paciente, in-
fluenciam a corrosão/fretagem das luvas metá-
licas? 

Desde 2000, reunimos mais de 3.000 explantes de 
ATQ, obtidos de cirurgias de revisão, como parte de 
um programa multi-institucional, aprovado pelo IRB. 
Desses, 50 pares de cabeça cerâmica/haste foram 
comparados com 50 pares de cabeça de CoCr/has-
te, em função do tempo de implantação, offset la-
teral, design da haste e rigidez à flexão. Ainda, nós 
analisamos 35 luvas de titânio que foram usadas em 
conjunto com cabeças cerâmicas. Todos os compo-
nentes foram inspecionados para evidência de fre-
tagem e corrosão usando uma técnica de gradação 
visual, baseada na severidade e extensão. O ângulo 
do cone e o clearance foram avaliados com o auxílio 
de uma máquina de esfericidade de alta resolução.

Daniel MacDonald, Pesquisador Associado do Centro de Pesquisa em Implantes da Escola de Enge-
nharia Biomédica, Ciência e Sistemas de Saúde da Universidade Drexel, Filadélfia, EUA, foi laurea-
do com o prêmio Heinz Mittelmeier de Pesquisa de 2014. O Prêmio, com dotação de 5.000 Euros, 
foi apresentado por Fritz-Uwe Niethard, MD, no Congresso Alemão de Ortopedia e Traumatologia 
(DKOU) em 29 de Outubro de 2014. McDonald especializou-se na análise do desempenho de im-
plantes e degradação de materiais em substituições protéticas do quadril e joelho, em condições 
clinicamente relevantes. Investigou o papel dos materiais cerâmicos na redução quantitativa da 
corrosão observada em junções modulares na ATQ, e recebeu as honrarias por seu estudo intitula-
do: “Quais Fatores Influenciam a Corrosão Fretagem em Artroplastia do Quadril com Cabeças Ce-
râmicas?” 

Figura 1: Daniel MacDonald, Filadélfia, EUA, laureado com o 
Prêmio Científico Heinz-Mittelmeier, apresentando seus resulta-
dos durante o DKOU 2014 em Berlin (© Starface)
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Prêmio de Pesquisa Heinz-Mittelmeier, 2015

A Sociedade Germânica de Ortopedia e Cirurgia Ortopédica E.V.

(DGOOC) apresenta a Premiação de Pesquisa Heinz-Mittelmeier de 
5.000,00 Euros, em colaboração com a CeramTec GmbH, anualmente. 
O prêmio é oferecido a jovens doutores, engenheiros e cientistas com 
menos de 40 anos de idade para trabalhos de pesquisa e desenvolvi-
mento no campo da biocerâmica e o desgaste nas substituições articula-
res, e em combinações com resultados clínicos de implantes cerâmicos. 

O artigo pode estar publicado em jornais científicos ou no formato de li-
vro. Manuscritos não publicados, com intensão de publicação ou já sub-
metidos à publicação também são aceitos, assim como teses de graduação, dissertações e teses de dou-
toramento. Somente pesquisas que já tenham recebido premiações semelhantes serão excluídas desta 
competição. 

O vencedor é escolhido por um corpo de jurados da DGOOC. O prêmio de pesquisa de 2015, será apre-
sentado durante os congressos simultâneos da DGOOC, da Associação Germânica de Cirurgia do Trauma 
(DGU), e da Associação dos Profissionais de Ortopedia e Cirurgia do Trauma (BVOU), de 20 a 23 de outu-
bro de 2015, em Berlin.

Como participar: 

Para participar da competição envie sua pesquisa, em Alemão ou Inglês, até 31 de Julho de 2015, junto 
com uma declaração de que não foi laureada em premiações similares, somente via e-mail para:  
info@dgooc.de.

Preditores: liga da haste e rigidez à flexão

Os escores de fretagem e corrosão foram mais bai-
xos para a coorte de hastes com cabeça cerâmica. 
Nós observamos depósitos de corrosão escuros fora 
da junção cabeça/colo em 3 dos 50 (6%) na coorte 
de cones M-M, e zero nas 50 (0%) junções da coor-
te C-M. A liga da haste e a rigidez à flexão da haste 
foram preditores para o dano por corrosão da has-
te. O clearance do ângulo do cone não foi preditor 
para os escores de corrosão. O mecanismo de cor-
rosão foi similar em ambas as coortes, embora para 
as cabeças cerâmicas somente a haste metálica es-
tava envolvida no processo corrosivo. Para as cabe-
ças cerâmicas com luvas metálicas, escores de cor-
rosão/fretagem moderados a severos (escores >2) 
foram comuns e observados em 97 % (34/35) dos 
cones internos. Esses escores foram semelhantes 
aos níveis observados em estudos prévios em cones 
de cabeça de CoCr. Contudo, é amplamente aceito 
que os debris de titânio são menos biologicamente 
ativos que os de cobalto ou cromo.

Novo foco além do desgaste e tribologia

A corrosão em frestas iniciada pela fretagem obser-
vadas nos cones é um problema mais complexo, e 
a severidade depende de muitos fatores. Estudos de 
explantes, que isolem inúmeras variáveis em dispo-
sitivos e pacientes devem ser delineados para iden-
tificar fatores a eles relacionados, que agravam ou 
mitigam o dano por corrosão nas interfaces dos co-
nes. Nós conjecturamos que as cabeças cerâmicas, 

Daniel W. McDonald, Mestre, recebeu seu bacharelado em Ciências em 
2006 e o título de MS em 2010, ambos na Universidade Drexel, em enge-
nharia biomédica com foco em biomecânica. 

Ele atualmente trabalha como Pesquisador Associado do Centro de Pesqui-
sa em Implantes na escola de Engenharia Biomédica, Ciência e Sistemas de 
Saúde na Universidade Drexel onde dirige um programa de explantes orto-
pédicos. É responsável pela coleta de dados, análise e verificação dos estu-
dos em grande escala, que investigam o desempenho in vivo de biomate-
riais ortopédicos, avaliado através de explantes em humanos.

Seu envolvimento em análise de explantes tem sido relevante no entendi-
mento do desempenho de vários dispositivos ortopédicos, design e mate-
riais. Especificamente, McDonald investiga os fatores que podem reduzir a 
degradação in vivo de polímeros e biomateriais metálicos utilizados na ar-
troplastia do quadril e joelho. Sua experiência em análise de explantes orto-
pédicos tem sido apresentada em conferências internacionais e workshops.

que são isolantes elétricos, levam a menor corro-
são do cone da haste do que previamente descri-
to para cabeças de CoCr ; realmente, este parece 
ser o caso. A despeito de sugestões prévias de que 
o clearance do ângulo do cone poderia influenciar 
o comportamento da corrosão/fretagem, nós não 
observamos nenhuma evidência em ambas as co-
ortes, que suportem essas sugestões. Os resultados 
destes estudos sugerem que pode haver um novo 
foco potencial nas pesquisas com componentes ce-
râmicos na artroplastia do quadril, além da tribolo-
gia do desgaste, para que se melhor entenda o pa-
pel da cerâmica na mitigação da corrosão de cones 
modulares ■
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34o Encontro Anual da Sociedade  
Europeia de Infecção Osteoarticular 

Estoril, Portugal  
10–12 Setembro, 2015

 Informações e inscrição online:  
http://www.ebjis2015.org/ 

Este Congresso terá os seguintes destaques:
• Impacto econômico do “Paciente Infectado” – Como prevenir gastos? 
• Qualidade do Manejo em Cirurgia Infectada – Existem Orientações Eu-

ropeias? 
• Métodos Diagnósticos em Infecções Musculoesqueléticas
• Cirurgia de Revisão em Substituições Articulares Infectadas
O Programa Científico incluirá visões gerais, palestras sobre o estado da 
arte e debate sobre controvérsias. Palestrantes proeminentes apresentarão 
os prós e contras assim como desafios do melhor tratamento para os pa-
cientes, com ênfase no uso apropriado de opções de tratamento novas e 
emergentes. No congresso anterior, realizado em Utrecht, na Holanda, foi 
estabelecido um novo recorde com mais de 600 participantes. 

36o SICOT – Congresso Mundial  
de Ortopedia

Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et 
deTraumatologie 
Guangzhou, China  
17–19 Setembro, 2015

 Informações e inscrição online  
http://www.sicot.org/guangzhou

Esta será a primeira vez que o SICOT – Congresso Mundial de Ortopedia 
será realizado na China Continental. O Congresso estabelecerá os planos 
para importantes questões para o desenvolvimento da ortopedia atual e 
abordará nosso papel na reavaliação das controvérsias atuais na ortopedia, 
como afirma o presidente Guixing Qiu. Ele espera discussões aprofundadas 
cobrindo todas as subespecialidades ortopédicas, estimulando o intercâm-
bio acadêmico internacional. Inúmeros cursos de instrução serão realizados 
para o jovem cirurgião, em treinamento na China e em todo o mundo. 

Sociedade Internacional de Tecnologia 
em Artroplastia (ISTA)

Congresso ISTA, 2015  
Viena, Áustria  
30 Setembro a 3 Outubro, 2015

 Informações e inscrição online:  
http://www.istaonline.org/?page_id=3139

O encontro anual da ISTA se tornou o foro onde é apresentada uma aná-
lise abrangente da tecnologia em substituições protéticas, passadas, pre-
sentes, futuras, e ciências relacionadas. É onde as mais extensas discus-
sões científicas ocorrem entre ortopedistas, cientistas e engenheiros aca-
dêmicos e da indústria. Diferentemente de outros eventos, um tempo 
maior é destinado para tais discussões, tanto para apresentações orais 
como para os pôsteres eletrônicos. Interações desse tipo facilitam uma 
boa educação e inspira a inovação tecnológica. O tema deste ano será “ 
A inovação e o Clássico”. 

Vreden‘s Readings

9o Conferência Anual  
São Petersburgo, Rússia  
8–10 Outubro, 2015

 Informações e inscrição online:  
http://vredenreadings.org/eng/program.php

BARRA DE NOTÍCIAS

Este evento é orga-
nizado pelo Institu-
to Russo de Pesquisa 
Científica em Ortope-
dia e Traumatologia 
R.R. Vreden. Este ano 
o programa científico 
destaca o estado atual 
da artroplastia na Rús-
sia e seus desafios principais, como:
• Atividade cirúrgica: qualidade versus quantidade
• Implantes “premium” modernos versus dotação de implantes
• Registros em artroplastias: novos aspectos
• Aspectos econômicos e modos de otimização do manejo da artroplastia.
Vários aspectos da artroplastia do quadril, joelho, ombro e tornozelo, 
serão discutidos assim como técnicas artroscópicas e oncologia óssea. 
Soluções para reações aos implantes e conceitos atuais na infecção pe-
riprotética são outros temas da conferência.
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Iniciativa pela Qualidade e Segurança –  
Endoprothetik 2015

Congresso da Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik GmbH 
Frankfurt/Main, Alemanha  
05–06 Novembro, 2015

 Informações e inscrição online:  
http://www.ae-gmbh.com/ae-veranstaltungen/ae-
-kongresse/eventeinzelheiten/82/-/kongress-qua-
litaets-und-sicherheitsinitiative-endoprothetik-
2015-frankfurt-main-05-06-11-2015

O tema segurança e qualidade em endopróteses ainda está sendo discuti-
do publicamente. O foco está na falha do implante, intolerância ao mate-
rial, problema com os cones e o desgaste. 

O encontro foi concebido por médicos, representantes da indústria de 
tecnologia médica, engenheiros e pesquisadores da área básica, para 
apresentar e debater as forças, fraquezas e limites da endoprótese. Apre-
sentações de casos serão discutidas, como também a comunicação com 
os pacientes em casos de eventos adversos, ou a forma legalmente mais 
correta de se lidar com incidentes e análise de falhas. 

Os limites dos testes biomecânicos e a influência da combinação de im-
plantes que não foram testados em conjunto, serão abordados. Aspectos 
econômicos da medicina em geral, e especificamente das endopróteses 
serão considerados. 

Finalmente, o valor das informações obtidas de registros e padrões de 
qualidade reportado pelos pacientes serão também avaliados. 

Encontro Internacional Combinado

Sociedade Britânica de Quadril e Sociedade Italiana de Quadril,  
Milão, Itália  
26–27 Novembro 2015

 Informações e inscrição online: 
www.sidabhs-jointhip.com

As Sociedades Britânica e Italiana de Quadril irão realizar o primeiro en-
contro combinado. Será a primeira vez que as duas sociedades nacionais 
de subespecialidade organizam, de forma integrada, um congresso que 
irá combinar suas tradições, práticas atuais e trajetórias futuras, seja clíni-
ca ou de pesquisa

 A troca de experiências em artroplastias primárias e de revisão, discussão 
de diferentes técnicas (fixação, tribologia e outras), a avaliação dos resul-
tados da cirurgia preservadora e artroscopia, ou simplesmente conside-
rando todos os aspectos a cerca do quadril, será uma oportunidade úni-
ca para melhorar as habilidades cirúrgicas e entender o estado da arte da 
prática clínica.

Fundação Pro-Implante  
– Plataforma Educacional 

 Informação:  
https://www.pro-implant-foundation.org/en/ 
education/publications

 Vídeo curto sobre biofilmes: 
https://www.pro-implant-foundation.org/en/ 
education/general-information  
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A página eletrônica da 
Fundação Pró-Implan-
te oferece publicações 
úteis, diretrizes e apre-
sentações em pôsteres 
sobre infeções osteo-
articulares. 

Assistindo o vídeo in-
titulado “Formation 
of Biofilm on Implant 
Surface” você pode aprender mais sobre o papel dos biofilmes na infe-
ção articular periprotética. A fundação é uma organização não lucrativa 
de direitos civis alemães e dedicada à subvencionar pesquisas, educação, 
network global e cuidados aos pacientes com infecção óssea, articular ou 
periprotética. O objetivo da fundação é melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes. 
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Manejo Clínico

Thomas P, Stea S 
Metal Implant Allergy and Immuno-Allergological  
Compatibility Aspects of Ceramic Materials

32 páginas, 15,5 x 23,5 cm 
Primeira Edição 2015 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

 Impresso (Capa mole): ISBN 978-3-662-47439-6

  E-book: ISBN 978-3-662-47440-2
 
Data da Publicação: Junho 2015

Manejo Clínico 

Walter W et al. 
Practical Guide for Handling Noises in Hard-on-Hard Bearings  

 
22 páginas, 15,5 x 23,5 cm 
Primeira Edição 2015 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

 
 Impresso (Capa mole): ISBN 978-3-662-46026-9

  E-book: ISBN 978-3-662-46027-6
 
Data da Publicação: Maio 2015

Biolox® em App

 Download 
Baixe o aplicativo Biolox® para seu Smartphone ou Tablet.

O Biolox® em app (33MB) está disponível para iOS (5.1.1 ou além) 
dispositivos como iPad e iPhone, sem custos, no Apple App Store.

O Biolox® em app (23MB) está também disponível  
para Android tablets e smartphones (2.2 ou além).

 
Apple, logo Apple, iPhone e iPad são marcas registradas da Apple Inc. registradas 
nos EUA e em outros países. Android é uma marca registrada da  Google Inc.

BARRA DE NOTÍCIAS

Este livro de bolso apresenta informações im-
portantes e maneiras de proceder frente a pa-
cientes em que a alergia ao implante é sus-
peitada e os critérios diagnósticos de hiper-
sensibilidade aos implantes metálicos são 
inconclusivos. Para excluir outros diagnósticos, 
o exame ortopédico deve ser realizado. 
Pela primeira vez um algoritmo clínico foi de-
senvolvido para procedimentos da prática clíni-
ca, quando a alergia ao implante é suspeitada. 
O algoritmo é apresentado como anexos em 
laminas em separado. A carta de fluxo contem 
informações adicionais sobre o algoritmo de 
partículas histológicas, de acordo com Krenn.

Este livro provê as recomendações e um algorit-
mo clínico para a avaliação de ruídos em artro-
plastia total do quadril com superfícies duras. 
Ele cobre todos os aspectos, do diagnóstico ao 
tratamento, e manejo adequado, assim como o 
monitoramento, possível prevenção e informa-
ções ao paciente. 
•  Pensamento atual e conhecimento científico 

a respeito dos ruídos, incluindo o guinchado 
(squeaking) em pares tribológicos duros. 

• Algoritmo clínico para o tratamento de pa-
ciente com ruído na articulação protética.
• Relato de casos. 

O que deve ser levado em 
consideração no manejo e 
implantação de componen-
tes cerâmicos? Qual superfí-
cie protética deve ser usada 
na rara situação de fratura da 
cerâmica? Você encontrará 
respostas a estas perguntas 
e mais informações no novo 
Biolox® no app, que permite 
acesso às informações sobre 
os implantes Biolox® rapidamente, de qualquer local. 

Baseado em cirurgias ao vivo, animações 3-D e revisões de literatura, 
Biolox® no app compila o conhecimento atual sobre o uso da cerâmica 
em ortopedia. Originalmente desenvolvido por ortopedistas, para orto-
pedistas, usuários de todos os níveis e especialidades, o app é uma refe-
rência condensada e instrumento educacional. 

Com o modo de captura de movimento Biolox®,visualize a artroplastia 
cerâmica em três dimensões e identifique o ângulo e posições da arti-
culação para diferentes padrões de movimentos. Por ser uma referência 
abrangente, este é um app indispensável para revisões rápidas no traba-
lho, ou em casa. 

Biolox® Inside está organizado em secções, por articulação. Explore as 
diferentes secções, cada uma contendo:
• Informação clínica e do material • Funções 
• Vídeos de cirurgia ao vivo  • Manuseio 
• Animação 3-D  • Literatura 
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Clinical Management of Joint Arthroplasty

The volumes of the Clinical Management Guide series are directed at orthopaedic 
surgeons who want to acquire information rapidly while saving as much time as  
possible. As a helpful advisory tool, this Pocket Guide concisely and clearly imparts 
the current state of knowledge on selected  issues of everyday clinical practice and,  
in doing so, concentrates purely on  the essential.

In addition, it also addresses medical practitioners and scientists of adjacent spe-
cialist disciplines who are not confronted on a daily basis with problems regarding 
endoprosthetics but, when required, would like to access important information 
on a specific topic.

Metal Implant  Allergy

The pocket guide is one of a series, written for orthopaedic surgeons who seek 
help in how to proceed when implant patients suffer from allergic reactions to any 
metal implant particle such as nickel, cobalt, or chromium or to bone cement. An 
algorithm is being provided as a loose insert which is laminated.

Clinical Management of Joint Arthroplasty

Metal Implant 
Allergy and Immuno-
Allergological 
Compatibility Aspects  
of Ceramic Materials

Peter Thomas · Susanna Stea


