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RESUMO / ABSTRACT
A instabilidade objetiva da rótula é uma das patologias mais frequentes do joelho. O 
tratamento depende da avaliação completa e minuciosa das características intrínsecas e 
funcionalidade do joelho. O tratamento conservador tem uma taxa de reincidência não 
menosprezável. O tratamento cirúrgico pode consistir maioritariamente na reconstrução 
do ligamento patelofemoral medial associado à correção de outros fatores de risco e/ou à 
reconstrução de outras estruturas ligamentares insuficientes. Um conhecimento atuali-
zado dos fatores a ter em conta, assim como das opções terapêuticas disponíveis, poderão 
levar ao acompanhamento e seleção da opção mais adequada para cada caso.

Objective patellar instability is one of the most frequent knee pathologies. The treatment depends on 
a comprehensive and rigorous assessment of the intrinsic characteristics and function of the knee. 
The conservative treatment shows a non-neglectable failure rate. The surgical treatment consists, 
most of the times, on the reconstruction of the medial patelofemoral ligament, associated with the 
surgical correction of other risk factors and/or the reconstruction of other insufficient ligamentar 
structures. An updated knowledge of the factors, as well as of the therapeutic options may lead to 
improve the selection and follow-up for each case.
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Introdução

A instabilidade da rótula é uma 
entidade complexa com origem 
multifatorial, podendo ser distin-
guida entre objetiva ou potencial. 
A instabilidade potencial da rótula é 
caracterizada pela presença de um 
ou de mais fatores de risco para 
luxação. Na instabilidade objetiva da 
rótula já ocorreu pelo menos um 
evento de luxação da rótula, inde-
pendentemente de os fatores de 
risco estarem presentes ou não. 
A instabilidade objetiva da rótula 
origina um conjunto de sintomas, os 
quais estão associados a elevada 
taxa de reincidência de luxações, 
podendo ir até 70-90% dos casos 
(quando não tratados).1–3 

Anatomia

O complexo estabilizador medial é 
responsável por restringir o movi-
mento lateral da rótula, sendo con-
juntamente com os estabilizadores 

dinâmicos, como o músculo vasto 
medial oblíquo, responsável também 
por guiar a normal biomecânica da 
mesma.4–6 O complexo estabilizador 
estático medial é composto pelos 
tecidos moles do retináculo medial 
da rótula, o ligamento patelofemoral 
medial (LPFM) e auxiliado por estru-
turas, como os ligamentos tibiopate-
lar e meniscopatelar.4,5,7–10

O LPFM origina-se no tubérculo 
adutor do côndilo femoral e insere-
-se nos dois terços superiores da 
face medial da rotula.4–7,11 Para efeito 
do enquadramento das técnicas 
de reconstrução é ainda pertinente 
referir uma peculiaridade deste 
ligamento, cujas fibras se inserem 
não apenas na face medial da rótula, 
mas também diretamente na porção 
distal e medial do tendão quadrici-
pital: este ligamento é denominado 
de medial quadríceps tendon-femoral 
ligament (MQTFL).8,12,13

Biomecânica

Na biomecânica normal da rótula 
ocorre uma ligeira lateralização na 
tróclea femoral durante a extensão 
completa do joelho; pelo contrário, 
no movimento de flexão, em espe-
cífico nos primeiros 30° de flexão, 
observa-se uma medialização e 
continuação do seu percurso sobre o 
sulco troclear.5,9,14,15  Esta medializa-
ção é conseguida à custa das estru-
turas do complexo medial estático 
e dinâmico da rótula, podendo estar 
comprometida quando estas estru-
turas são incompetentes.4,5,7–9

Epidemiologia

A luxação da rótula é uma das lesões 
agudas mais comuns do joelho, sendo 
mais frequente em desportista e em 
específico em crianças e adolescen-
tes.16,17 O pico de incidência da luxação 
da rótula ocorre por volta dos 15 anos 
de idade.17–19 Estima-se que a incidên-
cia ronde os 5.8 casos por 100.000 pes-
soas quando considerada a população 
geral, aumentando para 43 casos por 
100.000 pessoas quando considerada 
uma população pediátrica.17,18 

Fatores de risco

Existem muitas características 
estruturais que predispõem à luxa-
ção da rótula. Em 1994, a escola de 
Lyon definiu quatro fatores de risco 
principais: displasia troclear, displa-
sia quadricipital (com um tilt >20°), 
patela alta (rácio Insall-Salvati >1.2) 
e distância excessiva (>20mm) entre 
a tuberosidade anterior da tíbia e a 
curva troclear (TA-GT).20–22

Outras características importantes 
que também são comumente 
associadas com a instabilidade 
objetiva são a insuficiência do LPFM, 
a fraqueza muscular do vasto medial 
oblíquo, o comprimento e morfolo-
gia do tendão quadricipital, a 
diminuição da força dos músculos 
abdutores e rotadores externos da 
coxofemoral e a torção externa da 
tíbia excessiva.23–25 A estes fatores 
associam-se ainda fatores demográ-
ficos, como a idade jovem da 
primeira luxação, o sexo feminino e 
o historial familiar sugerindo uma 
componente genética.7,17,19,26,27
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Apresentação clínica inicial e 
mecanismo de lesão

Os mecanismos da luxação inicial 
propostos podem ser divididos entre 
direto (de contacto), força aplicada 
medialmente na rótula com direção 
lateral, ou indiretos (não contacto) 
com contração do músculo quadricí-
pite associada a um movimento em 
cadeia cinética fechada de rotação 
interna do fémur e valgo do joe-
lho.17,26,28 Apesar de também ser pos-
sível a luxação superior ou medial29,30, 
a maioria das luxações da rótula 
ocorrem com desvio lateral, frequen-
temente lesando as estruturas do 
complexo estabilizador medial6,31, 
sendo que a rutura do LPFM ocorre 
em 97% das luxações laterais da 
rótula.32 Os momentos de lesão têm 
especial preponderância em momen-
tos de prática desportiva.17,26 

A apresentação clínica da luxação 
da rótula varia, assim como a sua 
descrição por parte do paciente, que 
podem relatar um “som audível” ou 
que podem não ter tido consciência 
da luxação da rótula (quando ocorre 
uma redução espontânea). No 
entanto, em outras situações, é 
mesmo necessária a realização da 
redução da luxação no local do 
evento ou em sala de emergência.7 
Posteriormente, pode surgir uma 
efusão significante (em especial se 
for a primeira luxação), assim como 
restrições de amplitude articular, 
limitação funcional, fenómenos de 
falha do joelho e dor.7,31,33,34 Com a 
reincidência de luxações consequen-
tes da disfunção ligamentar, os 
sinais inflamatórios tendem a 
tornar-se mais moderados, com 
presença de dor e de disfunção mais 
transversal às diversas atividades do 
quotidiano.

 Avaliação 

Uma avaliação cuidada e detalhada 
da articulação patelofemoral é 
crucial para identificar as estrutu-
ras lesadas e disfunção associada. 
É também importante identificar os 
fatores de risco associados, como 
também outras características 
individuais que poderão direcionar a 
opção terapêutica. 

A avaliação clínica deve incluir 
uma componente subjetiva, com a 

realização de questionários de fun-
ção (Kujala Score). Deve ser também 
realizada uma avaliação objetiva, 
que inclui: teste de apreensão e o 
J sign; o alinhamento do membro 
inferior (presença de valgus e/ou 
torção externa tibial); a presença de 
hipermobilidade articular (Beighton 
Index, em especial na presença de 
ângulos Q aumentados35); e as carac-
terísticas musculares (força máxima, 
simetria e trofia). Estas caracterís-
ticas, juntamente com a avaliação 
da mobilidade e percurso normal da 
rótula (i.e., não patológico) permitem 
inferir variações anatómicas que 
predispõe a instabilidade.

A avaliação imagiológica (radio-
grafia e ressonância magnética) é 
importante porque permite caracte-
rizar algumas das variantes morfo-
lógicas associadas à instabilidade, 
nomeadamente a distância TA-GT, o 
tilt e a altura da rótula, assim como 
características da tróclea, como a 
sua profundidade, o ângulo do sulco 
intercondiliano, a assimetria das 
facetas ou a morfometria da tróclea 
(podem indicar displasia da tróclea). 
Estes fatores, apesar permitirem boa 
sensibilidade para a instabilidade 
rotuliana, têm baixa especificidade.36

Existem vários artrómetros que 
permitem medir a translação da 
rótula, mas resultam em baixa 
fiabilidade37 e, uma vez que não são 
compatíveis com a ressonância 
magnética, não permitem avaliar 
concomitantemente a componente 
estrutural dos ligamentos mediais. 
Na nossa prática clínica, medimos 
objetivamente a translação lateral e 
o tilt da rótula com recurso a um 
artrómetro – Porto Patella Testing 
Device (PATD)21,24, o qual é compatível 
com a ressonância magnética. Com 
o PATD conseguimos caracterizar o 
padrão de instabilidade38 e objetivar 
o deslocamento lateral e tilt da 
rótula após a aplicação de uma força 
externa.39

Consequências da lesão e do não-
tratamento

A instabilidade causada pela perda 
de função do complexo estabili-
zador medial e, em específico do 
LPFM, poderá ser responsável por 
alterações no percurso normal da 
rótula e, com isto, levar a aumento 

da pressão de contacto da articu-
lação patelofemoral, podendo esta 
resultar no processo de degeneração 
da cartilagem articular.16,40–42 Desta 
forma, a morbilidade associada à 
instabilidade rotuliana pode necessi-
tar de modelação da atividade física 
e, consequentemente,um declínio 
da capacidade física.16 A fratura 
osteocondral e a contusão óssea 
ao nível do côndilo femoral lateral 
ou da face medial da rótula são 
outras consequências possíveis do 
mecanismo traumático de luxação 
e podem ocorrer entre 40 a 50% dos 
pacientes.7

Tratamento conservador 

O tratamento conservador é consi-
derado como primeira linha de inter-
venção.16,29,43 O tratamento conser-
vador deve seguir alguns princípios 
gerais, como o controlo da sintoma-
tologia álgica e do edema, proteção 
e criação de ambiente propício para 
a adequada cicatrização tecidular, 
estímulo à manutenção e desenvol-
vimento do trofismo e recrutamento 
muscular voluntário e modificação 
da atividade com exposição gradual 
adequada às especificidades do 
indivíduo. 

Numa fase inicial, as intervenções 
passivas têm maior preponderância, 
as quais incluem o tapping e a 
estabilização funcional para proteção 
dos tecidos lesados, assim como 
mobilização passiva e assistida em 
amplitudes seguras para promover 
mobilidade e reduzir edema. Supera-
dos os timings biológicos iniciais de 
cicatrização do LPFM, a intervenção 
ativa ganha terreno com um plano 
de exercícios individualizado, não 
apenas nos ganhos função e adapta-
ção tecidular, mas também no 
controlo sintomatológico. Este pode 
ter vários focos, como a normaliza-
ção de padrões motores, o desenvol-
vimento de toda a cadeia cinética 
proximal e distal e o aumento da 
capacidade física e da tolerância dos 
tecidos. Para uma proposta de plano 
de intervenção, os leitores podem 
consultar o artigo de Andrade et al.44 
publicado em 2016 na Revista de 
Medicina Desportiva Informa.

Apesar do tratamento conservador 
ser indicado como primeira linha 
de intervenção43, está associado 
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a elevadas taxas de recidiva (13-
52%)45,46 e, assim, o tratamento 
cirúrgico tem, recentemente, ganho 
uma maior preponderância como 
intervenção principal nas luxações 
primárias da rótula.47

Tratamento cirúrgico 

Na década de 1980, a decisão cirúr-
gica tornou-se popular, no entanto a 
elevada taxa de recidivas manteve-
-se comparável.48 Dada a natureza 
da lesão e da consequente insta-
bilidade ser maioritariamente de 
origem anatómica, com uma clara 
associação entre a lesão ligamen-
tar e a luxação da rótula, a atual 
recomendação mais frequente é de 
reconstrução do LPFM após falência 
do tratamento conservador.49,50 

A reconstrução do LPFM pode ser 
associada a outros procedimentos de 
correção de fatores de risco anató-
micos, como a trocleoplastia51,52 em 
casos de displasia troclear significa-
tiva ou a medialização do tubérculo 
tibial anterior (TTA) ou osteotomia 
de anteromedialização (cirurgias de 
Elmslie-Trillat ou Fulkerson, respe-
tivamente), quando observada uma 
distância TT-TG aumentada53,54. 
Nos casos de patela alta é feita uma 
distalização da TTA55 e nos casos 
de sobretensão lateral é realizada a 
libertação do retináculo lateral.56,57 

No entanto, a ressecação do retículo 
lateral, mais conhecida como proce-
dimento de Ficat, apresenta resulta-
dos inconsistentes, sendo a sua com-
binação com a reconstrução do LPFM 
controversa e a sua prática isolada 
tendencialmente abandonada.

A reconstrução isolada do LPFM 
apresenta bons resultados clínicos 
e radiológicos, no entanto a taxa de 
falência da cirurgia e reincidência 
de luxação é variável.16 Este facto 
poderá estar relacionado com a 
variedade de técnicas, fixações e de 
enxertos utilizados, sendo que ainda 
não está demonstrada uma clara 
superioridade entre as diferentes 
abordagens cirúrgicas.58  Dentro das 
propostas, como a reconstrução do 
ligamento patelofemoral medial 
isolada ou em associação à recons-
trução de outras componentes do 
complexo ligamentar10,59–61, a recons-
trução combinada do LPFM e do 
ligamento patelotibial medial parece 
ter especialmente bons resultados 
quando a instabilidade rotuliana 
está associada a patela alta.62

Neste seguimento, a nossa equipa 
clínica desenvolveu uma nova téc-
nica cirúrgica que envolve a recons-
trução combinada do LPFM e do 
MQTFL.12 A nossa técnica difere das 
opções cirúrgicas mais clássicas pela 
fixação na rótula e no fémur (sem 
tuneis ósseos e sem uso de hard-
ware) e a adição de um novo ponto 

de fixação no tendão quadricipital. 
Nesta técnica, a fixação femoral 
utiliza uma abordagem quasi-
-anatómica, feita em loop no tendão 
do adutor (figura 1), evitando assim 
possíveis erros de fixação por túnel 
no ponto de Schottle e evitando o 
uso de hardware. Na mesma linha, a 
fixação na rótula é feita com sutura, 
eliminando o risco de complicações 
como a fratura da rótula.12

Retorno à atividade desportiva

O retorno à atividade desportiva é, 
muitas vezes, o principal objetivo 
dos pacientes que são atletas.63 Uma 
revisão sistemática recente encon-
trou valores que o retorno ao des-
porto é alcançado em cerca de 85% 
dos atletas numa média de 7 meses.64 
No entanto, o retorno ao desporto é 
variável, e apenas 33-77% dos atletas 
regressam ao mesmo nível, como 
também o tempo para regressar pode 
variar entre os 3 e os 12 meses.65

Conclusão

A instabilidade objetiva da rótula 
surge associada a uma insuficiência 
anatómica e/ou funcional. A reinci-
dência de luxação é comum após o 
tratamento conservador, sendo que 
a opção de reconstrução cirúrgica 
do LPFM (com ou sem reconstrução 
combinada do MQTFL) e a sua asso-
ciação a outras técnicas, dependendo 
das características do paciente, é 
uma solução eficaz para a redução 
da reincidência de luxações e o 
retorno à atividade desportiva.
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