
 
1

RONALDO SILVA DE OLIVEIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO EXPERIMENTAL DE ARTROSCOPIA DO 
QUADRIL EM CADÁVERES DE RECÉM-NASCIDOS 

SUBMETIDOS AO ESTRESSE AXIAL.  
  

 

Dissertação submetida à Coordenação do 

programa de Pós-Graduação Stricto sensu do 

Departamento de Cirurgia da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará para 

obtenção do título de Mestre em Medicina, área de 

concentração: Cirurgia  

 

                                                    Orientador: Prof. Dr. José Alberto Dias Leite                        

 

 
FORTALEZA - CE  

2004 

 



 
2

 RONALDO SILVA DE OLIVEIRA 
 

 

MODELO EXPERIMENTAL DE ARTROSCOPIA DO QUADRIL  
EM CADÁVERES DE RECÉM-NASCIDOS  

SUBMETIDOS AO ESTRESSE AXIAL. 
 

Programa de Pós-graduação Strito sensu do Departamento de 
Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC  

 

Banca examinadora: 
 

 

                  _________________________________________________ 

Prof. Dr. Livre-Docente José Alberto Dias Leite (orientador) 

Universidade Federal do Ceará 

 
 
                  __________________________________________________ 

Dr. Henrique Berwanger Amorim Cabrita 

Universidade de São Paulo. 

 
 

_________________________________________________ 
Dra. Maria Luzete Cavalcante Costa 

Universidade Federal do Ceará. 

 
 
 

Fortaleza 31 de agosto de 2004 



 
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 
         Meus agradecimentos A DEUS, pelo dom da vida. 

                                                        Pela força e sabedoria que permitiram concluir 

                                                esse trabalho. 
 
 
 



 
4

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao povo pobre do Ceará que pela extrema 

penúria permitiu a realização deste trabalho. 
 

 

 

 



 
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha Esposa, Karla pela sua compreensão, 

dedicação e incentivo, sempre ao meu lado em 

todos os  momentos em que preciso de apoio, meu 

agradecimento com muito amor.   

Aos meus amados filhos, Amanda e Romualdo 

Neto, sempre compreensivos quando privados de 

minha presença.  

 
 



 
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, Romualdo , in memoriam, exemplo de retidão  

de caráter e minha mãe Airles a quem devo a minha 

formação intelectual, sempre me orientando e  

estimulando a  seguir em frente. 

Ao meu irmão Reginaldo amigo fraterno para todos os 

momentos  

A minha segunda mãe Terezinha pela dedicação de toda 

uma vida  

 



 
7

 

 

AGRADECIMENTOS: 
  

 

Ao Professor Doutor José Alberto Dias Leite, professor e amigo, grande incentivador 

no desenvolvimento da minha vida profissional. 
 

 Ao Professor Doutor Paulo Leitão de Carvalho, coordenador do programa de Pós 

Graduação Strito sensu do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará.  

Ao Professor Doutor Lusmar Veras Rodrigues, pelos ensinamentos didáticos a mim 

transmitidos. 

Ao Professor Doutor Manuel Bonfim Braga Junior, pela valiosa ajuda nesse trabalho. 
 

Aos professores que compõem o corpo docente deste programa, obrigado pelos 

conhecimentos transmitidos nesta jornada. 

A Dra. Maria Luzete Cavalcante Costa, que muito contribuiu com suas orientações 

para a conclusão deste trabalho.  
 

A Dra. Régia Maria do Socorro Vidal Patrocínio, Patologista do Departamento de 

Patologia da Universidade Federal do Ceará, que tão gentilmente ajudou-me nas 

análises histológicas do trabalho.  
  

A Srª Luciene Vieira Oliveira, Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Cirurgia da Universidade Federal do Ceará, pela amizade e disponibilidade com que 

se dedica aos mestrandos. 
 

Sra Maria Ercilia dos Santos Pereira, Laboratorista do Departamento de Patologia e 

Medicina legal da Universidade Federal do Ceará, meus agradecimentos pela 

elaboração dos cortes nas lâminas.  
 

Ao técnico em laboratório Francisco José Oliveira de Queiroz, do Departamento de 

Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará, meu mui obrigado 

por seu desprendimento em ajudar. 
 



 
8

Ao Dr: Juvêncio Oliveira Araújo de Castro, residente de Ortopedia da Universidade 

Federal do Ceará que me auxiliou nos procedimentos realizados nesse trabalho.  
 

A Acadêmica. De Medicina da Universidade Federal do Ceará, Mariana Gonçalves 

de Santana pela grande colaboração que me prestou. 

 

 A Sra. Maria Rozemeire Braga Carlos, Amiga leal que com todo interesse e 

desprendimento instrumentou a todos os procedimentos artroscópicos realizados. 
 

A todos que fazem o Serviço Social da Maternidade Escola Assis Chateaubriand que 

com o seu  trabalho viabilizaram a este estudo 
 

A todos que fazem o Serviço de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal 

do Ceará, meus sinceros agradecimentos. 
  

Ao amigo Jorge Ricardo Rocha de Andrade, sempre disposto a colaborar, pelo apoio 

na confecção do instrumental utilizado neste trabalho.  
 

Por fim aos meus colegas de Mestrado, pelo convívio e incentivo nos momentos 

difíceis da execução do trabalho.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9

 
Modelo Experimental de artroscopia do quadril em cadáveres de recém-

nascidos submetidos ao estresse axial. RONALDO SILVA DE OLIVEIRA,  
Pós-Graduação Stricto sensu, Departamento de Cirurgia, Faculdade 
de medicina, Universidade Federal do Ceará (Título de Mestre em 
Medicina). Agosto, 2004; Orientador: Prof. Dr. José Alberto dias Leite                                

 
RESUMO 

 
 
O desenvolvimento do artroscópio possibilitou ao cirurgião ortopédico o acesso a 
diversas articulações. O quadril, que apresenta complexa anatomia e topografia, 
permaneceu por muito tempo como uma barreira para os artroscopistas. Com os 
avanços ocorridos ao longo da última década, as indicações vêm crescendo a cada 
ano. Isto fez da artroscopia do quadril uma valiosa técnica que preencheu uma 
lacuna no esclarecimento diagnóstico, freqüentemente pouco elucidativos mesmo 
com utilização de modernos métodos; possibilitando o tratamento de um número 
cada vez maior de afecções desta articulação. Em adultos o método é ainda pouco 
utilizado e em crianças apresenta indicações muito restritas. Assim, foi decidido 
realizar um trabalho que propiciasse o desenvolvimento de um modelo experimental 
de treinamento do método artroscópico, e através deste, observar aspectos 
histomorfológicos de estruturas intra-articulares submetidas à tração axial. Utilizando 
quadris de 20 cadáveres de recém-nascidos foi testada a possibilidade de realizar o 
procedimento. Seis  fetos (A1 a A6), representaram o projeto piloto, servindo para 
desenvolver o modelo de pesquisa e catorze o estudo principal (B1 a B14), seguindo 
critérios estabelecidos com o projeto piloto. Em todos os fetos realizou-se o 
procedimento utilizando ótica de 2,2 mm de espessura com 30º de angulação e em 
todos aplicada tração axial que variou de 68 a 88 N. Foram utilizados dois portais: 
antero-lateral e lateral, e no final feito artrotomia e análise histomorfológica das 
estruturas: pulvinar, labrum acetabular e ligamento redondo do quadril. Ficou 
estabelecido com o estudo piloto que o procedimento somente é possível realizar 
com fetos maiores, pois nos quatro fetos em que o peso era abaixo de 1500 g, o 
procedimento foi tecnicamente impossível. A tração Foi necessária para uma 
completa inspeção da articulação. Constatou-se ainda que através de um só acesso 
não foi possível visualizar toda a articulação, mas, que a utilização de dois acessos, 
os portais lateral e antero-lateral, oferecem boa segurança sendo possível reproduzir 
o método artroscópico e identificar a maior parte das estruturas anatômicas intra-
articulares. Concluiu-se que a artroscopia do quadril tem técnica difícil, mas factível 
em cadáveres de recém-nascidos com peso superior a 1700 g e não foram 
encontradas lesões macroscópicas ou histológicas sobre as estruturas estudadas 
em fetos submetidos a uma tração de até 88 N. 
 
 
Descritores: 1. Artroscopia  2. Quadril  3. Cadáver  4. Recém-nascido       
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Experimental model of hip arthroscopy in newborn cadavers 
submitted to the axial stress. RONALDO SILVA DE OLIVEIRA,  Pós-
Graduação Stricto sensu, Departamento de Cirurgia, Faculdade de 
medicina, Universidade Federal do Ceará (Título de Mestre em 
Medicina). Agosto, 2004; Orientador: Prof. Dr. José Alberto dias 
Leite 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
Surgical access to different joints was made possible due to the development of the 
arthroscope. On account of its complex anatomy and topography the endoscopic 
access to the hip joint seemed to be an unattainable goal by many specialists for a 
long period of time. Last decade progress turned arthroscopic examination 
indications an ever growing need. The procedure helped to fill out the gap in the 
diagnostic area of hip joint diseases making possible the treatment of many illnesses 
affecting the joint. Despite this progress the exam is not widely performed in adult 
patients. Also, usage in children presents very restricted limitations. This paper was 
aimed at developing an experimental model of hip arthroscopy and to study the 
histomorphological damages resulted from its use in structures subjected to traction.   
Twenty newborn cadavers were used. Six fetuses use used during the pilot project 
(A1-A6). The remainder fourteen fetuses were used during the main study (B1-B14). 
Optical system (2.2 mm diameter) and 30o angulation were used. Axial traction was 
applied to all cases (68-88 N).  Antero-lateral and lateral ports were used for surgical 
access to the hip. Histomorphological studies of pulvinar, labrum acetabulare and hip 
round ligament were carried out in each case. A pilot study has demonstrated that 
the application of this technique is not feasible in fetuses weighing less than 1500g. 
The traction was required to secure a complete inspection of the articulation. Using 
just one port was not possible to visualize all structures.  The simultaneous use of 
lateral and anterolateral ports provided adequate exposure to all joint structures. It is 
concluded that hip arthroscopy is not an easy procedure although feasible in 
newborn cadavers weighing more than 1700 g. No macroscopic or histological 
lesions were identified in fetuses submitted to traction of up to 88 N. 
   
 
 
 
Key words: 1. Arthroscopy  2. Hip  3. Cadaver  4. newborn        
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1 INTRODUÇÃO 

             

 A indicação de cirurgias minimamente invasivas tem aumentado 

consideravelmente na última década e a cirurgia ortopédica, em particular, tem sido 

beneficiada por muitas pesquisas que desenvolveram novas técnicas cirúrgicas. O 

uso do artroscópio para diagnosticar e tratar certas doenças em joelhos, tornozelos, 

ombros e punhos, pode ser bem familiar para muitos, entretanto no quadril é um 

novo conceito para profissionais de saúde e mais ainda quando o quadril é de uma 

criança.(LAGE et al, 1995; GODOY et al, 2003) 

                A primeira artroscopia realizada em cadáver foi feita, em joelho, por Takagi 

(1918), usando um cistoscópio e o primeiro relato clínico publicado foi de Bircher 

(1921).No quadril Burman (1931), foi o precursor analisando 20 quadris de 

cadáveres e Gross (1977), reconheceu os benefícios terapêuticos da artroscopia do 

quadril. (WATANABE et al, 1979).  

                Devido à complexa anatomia e topografia do quadril, os procedimentos 

diagnósticos são freqüentemente pouco elucidativos, mesmo com o uso de métodos 

diagnósticos modernos como a ressonância nuclear magnética ou a 

artroressonância. Estes nem sempre são capazes de identificar alterações 

patológicas específicas do quadril, ou obtenção de informações exatas sobre a 

extensão e o estágio da patologia. Esta constatação se faz em várias afecções 

especialmente reumatológicas, tumorais e da medicina esportiva, onde as queixas 

de dores muitas vezes cursam com exames normais levando a falsos diagnósticos e 

sendo um desafio mesmo para o mais experiente cirurgião ortopédico. (VILLAR et al, 

1994).  

               O desenvolvimento do artroscópio possibilitou a criação de técnicas que 

têm permitido ao cirurgião ortopédico o acesso direto a diversas articulações 
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tornando possíveis diagnósticos mais precisos e até a realização de pequenos 

procedimentos cirúrgicos com invasão mínima e recuperação precoces do paciente. 

O quadril permanecia como uma barreira para os artroscopistas, pois, apesar de ser 

uma grande articulação do corpo é coberta por camadas musculares profundas e 

tem o seu contorno esférico profundamente assentado. A profundidade de sua 

localização torna difícil o acesso a instrumentos cirúrgicos artroscópicos, e uma vez 

colocados na articulação, a manobra destes é bastante difícil e requer uma grande 

curva de aprendizado. ( DVORAK et al., 1990; BALDERSTON et al, 1996). 

                 A artroscopia é um procedimento raro em adultos (LAGE et al, 1995)., 

mais ainda em adolescentes e escolares (GODOY et al, 2003). Em adolescentes 

alguns já reconheceram a importância do método artroscópico, como Holgerson et al 

(1981), que declaram em um estudo que obtiveram muito mais informações na 

artroscopia do que na cirurgia aberta. Em escolares, a literatura apresenta alguns 

artigos que citam essa possibilidade embora de maneira ainda muito superficial. De 

Angelis et al (2003), afirmaram em seu trabalho que a artroscopia teria vantagens 

em relação as artrotomias na população infantil, mas reconhecem que este método 

deverá expandir-se muito, pois é um método menos invasivo e atrativo na cirurgia 

moderna. Outro estudo realizado por Schindler et al. (1995), vê a artroscopia como 

um método útil na realização de procedimentos como biópsia de sinóvia e remoção 

de corpos livres. 

                 Em pré-escolares e lactentes ainda é uma boa promessa e os estudos 

embora saibamos que já existam na tentativa de criar rotinas e equipamentos 

específicos para esta faixa etária, não se encontram referências na literatura. Um 

estudo de Godoy et al, (2003), apresentado no 35º Congresso Brasileiro de 

Ortopedia e Traumatologia nos incentivou a continuar o presente estudo. Nele os 

autores realizaram três artroscopias em crianças com displasia congênita do quadril 

(DCDQ) e conseguiram abordar, pelo método, estruturas que impedem a redução 

concêntrica da cabeça femoral no acetábulo em quadris luxados. Concluíram que o 

método artroscópico é um bom método na abordagem de casos selecionados de 

DCDQ, minimizando a agressão cirúrgica e possibilitando uma recuperação mais 

rápida do paciente. 



 
14

                 Vendo no quadril uma articulação passível de visualização direta pela 

artroscopia, possibilitando a documentação do procedimento através de fotografias 

ou filmagens, acreditando na possibilidade da realização de procedimentos com fins 

terapêuticos, reconhecendo as dificuldades em normatizar rotinas e indicações para 

a utilização da artroscopia em quadril de lactentes e pré-escolares e não 

encontrando na literatura pesquisada nenhum trabalho sobre o tema (GROSS, 1977; 

SCHINDLER et al,1995; FRICH et al, 1989; GODOY et al, 2003) foi resolvido utilizar 

quadris de cadáveres natimortos e realizar um estudo do método artroscópico no 

quadril, seus efeitos e sua viabilidade.  

                 A idéia é visualizar diretamente a articulação, fazendo da artroscopia do 

quadril uma valiosa técnica que preencha uma grande lacuna no esclarecimento 

diagnóstico das lesões dessa articulação e tornar possível o tratamento de 

patologias sem a necessidade de luxar a cabeça femoral ou seccionar músculos e 

tendões, minimizando a agressão cirúrgica e possibilitando uma recuperação mais 

rápida do paciente além de contar com a grande vantagem estética da cicatriz 

cirúrgica. 

              Na especialidade ortopédica as indicações de artroscopia têm evoluído de 

maneira crescente e foi sentido que a realização de estudos em cadáver deve 

preceder os estudos clínicos. Sabe-se que em mãos cautelosas, a artroscopia do 

quadril é um método exeqüível e suas vantagens são óbvias quando comparadas às 

vias de acesso convencionais. As indicações vêm crescendo a cada ano, mas é de 

longa curva de aprendizado. Assim quando no futuro próximo, estiver sendo 

realizado o procedimento em vivos, acredita-se que vivenciando as dificuldades, os 

problemas e complicações em modelo experimental, os pacientes serão melhor 

ainda selecionados, avaliados e conduzidos.Conseqüentemente os resultados serão 

gratificantes para pacientes e cirurgiões. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
 
 

1. Criar um modelo experimental de treinamento para o método artroscópico em 

quadril de cadáveres de recém-nascidos. 

 

2. Avaliar os danos do estresse axial sobre as estruturas: pulvinar, labrum 

acetabular e ligamento redondo, no quadril infantil durante a artroscopia.              
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

                 Burman (1931), é considerado pioneiro na artroscopia. Sua publicação foi 

a primeira referência a artroscopia na língua inglesa. O autor descreveu uma série 

de novos instrumentos e apresentou informações sobre o que denominou 

“visualização direta do joelho, quadril, ombro, punho, cotovelo e tornozelo”. Ele 

conseguiu pela primeira vez visualizar a articulação do quadril com o artroscópio e 

relatou: "é manifestamente impossível inserir uma agulha entre a cabeça do fêmur e 

o acetábulo". 

                 Shiffrin (1980), utilizou a artroscopia do quadril para diagnóstico e 

tratamento de uma paciente de 55 anos de idade, que se submeteu à colocação de 

uma prótese total do quadril, a qual luxou cerca de 40 dias após a cirurgia. Após 

realizar uma tentativa de redução incruenta sob anestesia, teve dificuldades no 

procedimento e a radiografia mostrava uma redução incompleta com o componente 

femoral ligeiramente extruso do componente acetabular. O exame artroscópico 

realizado mostrou um fragmento de cimento de cerca de 1.5 centímetros interposto 

entre a taça e a cabeça da prótese. Através de manipulação por via artroscópica 

esse fragmento foi empurrado para fora do componente acetabular permitindo então 

que o componente femoral pudesse ser reduzido concentricamente. Ficou aí 

demonstrada a importância do método no diagnóstico e resolução do caso e evitou a 

necessidade de submeter a paciente a nova artrotomia para remoção do fragmento 

de cimento.  

                 Holgersson, et al. (1981), realizaram 0artroscopia no quadril em 13 

pacientes com artrite crônica juvenil. Este autor visualizou em todos os casos pelo 

menos um terço da cabeça femoral e um quarto do acetábulo, utilizando uma via de 
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acesso anterior para o artroscópio com o paciente posicionado em mesa ortopédica. 

Depois de realizar as artroscopias, realizou 11 artrotomias de quadril para 

sinovectomia, e afirmou que obteve muito mais informações sobre as condições da 

cartilagem acetabular através do artroscópio do que durante a sinovectomia. Relatou 

também no mesmo artigo que, em dois casos, grandes diferenças foram 

encontradas entre o aspecto radiográfico e o achado artroscópico. O primeiro deles, 

em um paciente portador de artropatia psoriática juvenil em que ao raio-x 

apresentava pequenas alterações do quadril, mas à artroscopia pode-se visualizar 

graves erosões tanto na cabeça femoral como no acetábulo. Em outro caso o 

paciente parecia ter grandes alterações radiológicas em ambos os quadris, mas na 

artroscopia e posterior cirurgia, foi verificado que haviam apenas leves alterações de 

cartilagem. O autor concluiu que comparada a artrotomia, a artroscopia do quadril é 

uma cirurgia de porte menor. Afirmou que deve ser realizada precocemente no curso 

da doença e é um bom método para estadiamento diagnóstico das lesões 

articulares. Principalmente nos casos de artrite crônica juvenil permite uma indicação 

mais precisa para sinovectomia. 

                 Ueo (1984), publicou um trabalho onde discute a possível etiologia dos 

cistos de labrum acetabular. Através da artroscopia do quadril visualizou os labruns, 

que na realidade eram verdadeiros gânglios mucinosos, preenchidos por líquido 

sinovial e, portanto distendendo a cápsula e causando dor à marcha. Concluiu que a 

etiologia poderia ser traumática por excesso de stresse. Ele descreveu os dois 

primeiros casos na literatura de cisto acetabular em pessoas jovens com quadris 

displásicos. 

                 Bowen (1986), realizou artroscopia do quadril em pacientes com 

osteocondrite dissecante após doença de perthes. Catorze pacientes evoluíram com 

esta patologia, um deles sendo bilateral. A artroscopia foi usada num total de cinco 

pacientes para avaliar a extensão da doença degenerativa da articulação coxo-

femoral. Em três desses cinco quadris foi feita a remoção por via artroscópica do 

fragmento osteocondrítico. Após a retirada do fragmento osteocondrítico, o leito era 

escarificado até que ficasse em osso sangrante. O autor concluiu que a artroscopia 

do quadril foi útil para se avaliar o grau das alterações degenerativas da articulação, 
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para a remoção de corpos livres e osteocartilaginosos e serviu também para o 

planejamento de uma terapia futura, sendo considerada uma técnica de mínima 

morbidade. O autor também ressaltou que no caso de se encontrar alterações 

osteoartríticas graves, a excisão da lesão osteocondrítica estaria contra-indicada, 

sendo preferível o procedimento de redirecionamento da cabeça femoral através de 

uma osteotomia valgizante em extensão. 

                 Eriksson, et al. (1986), descreveram as forças necessárias para uma 

adequada distração do quadril na artroscopia. 

                 Suzuki (1986), realizou artroscopia em nove quadris de oito pacientes 

com dor de origem indeterminada na articulação coxo-femoral. Cinco destes tinham 

uma ruptura do labrum posterior ou póstero-superior, a qual não foi visualizada pelo 

exame artrográfico. No exame físico os pacientes se queixavam de dor à flexão 

passiva e rotação interna do quadril ou quando a coxa era empurrada para trás a 90º 

de flexão. O autor sugeriu que uma instabilidade e dor, semelhantes às encontradas 

nas lesões de menisco no joelho, poderiam ser causadas por lesão do labrum na 

articulação coxo-femoral.                                    .  

 Glick et al (1987), foi o primeiro a utilizar a via de acesso lateral para a 

artroscopia do quadril. Após tentativa frustrada de retirada de corpos livres intra-

articulares localizados posteriormente pela via anterior, o autor desenvolveu o 

acesso direto lateral ao quadril. Ele também foi o inventor do distrator especial para 

o quadril para a via lateral, sendo este aparelho o mais aceito pela maioria dos 

artroscopistas de quadril. No estudo o autor concluiu que a via de acesso lateral 

para o quadril é superior à via de acesso anterior por permitir uma visualização mais 

ampla, tanto da cabeça femoral quanto do acetábulo. 

 Ikeda (1988), descreveu lesões de labrum em sete pacientes onde três 

tiveram início súbito, dois início gradual e dois apresentavam lesões pré-existentes 

do quadril como displasia do acetábulo ou história de luxação congênita do quadril. 

Nos pacientes com início agudo, todos tinham uma história relacionada à atividade 

esportiva, mas não referiam nenhum tipo de posição específica no momento da 
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lesão ou início da dor. Ao exame clínico, todos os pacientes apresentavam dor à 

flexão passiva e rotação interna do quadril.  

 Glick (1988), citou a artroscopia e ultra-sonografia do quadril como bons 

métodos para o reconhecimento e avaliação da extensão da doença inflamatória 

crônica do quadril, uma vez que sinais clínicos e radiológicos patognomônicos da 

sinovite precoce estão ausentes. O autor descreveu a utilização do artroscópio para 

realizar uma sinovectomia parcial do quadril incluindo a fossa acetabular, evitando-

se os riscos de uma luxação da cabeça femoral. 

                Witwity (1988), publicou um relato de caso de um paciente de 48 anos que 

se queixava de dor na articulação do quadril que era agravada com a carga e 

piorava a noite, com sensação de "travamento" desta articulação. Como o 

tratamento conservador não aliviou seus sintomas e as radiografias simples 

mostravam múltiplos corpos livres opacos na região do quadril, foi realizada a 

cirurgia artroscópica e retirado cerca de 200 corpos livres do quadril, com tamanhos 

variando entre o tamanho de uma ervilha e o de uma cabeça de alfinete. Durante o 

procedimento o autor relata ter detectado uma sinovite hipertrófica realizando então 

uma sinovectomia parcial por via artroscópica e concluiu ser a artroscopia o método 

de escolha para o tratamento da osteocondromatose sinovial.                            .                 

. 

 Okada (1989), apresentou a experiência de quatro anos de sua clínica, 

onde realizou diversos procedimentos artroscópicos num total de 44 casos. Ele 

utilizou tanto o acesso anterior quanto o lateral, dependendo do caso e sem 

especificar a preferência para cada patologia. 

 Villar (1991), apresentou um artigo que mostra os resultados na realização 

de artroscopia em paciente com osteoartrite do quadril e recomenda que o método 

pode ser utilizado em quadros iniciais ou moderado de osteoartrite. De um total de 

40 procedimentos somente um apresentou como complicação uma paralisia 

transitória do femoral que teve resolução após 6 horas do procedimento.  
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                Villar (1992), publicou o primeiro livro específico sobre a artroscopia do 

quadril relatando a experiência adquirida pelo autor. Um total de aproximadamente 

400 casos operados utilizando-se o distrator de quadril e o acesso lateral. Cerca de 

30% de seus casos são de artrose e 35% de dor no quadril a esclarecer. 

 Keene et al (1994), Apresentaram um estudo anatômico in vivo em que 

afirma que a anatomia do quadril à visão artroscópica apresenta-se ampliada e mais 

extensa que a apresentada nos clássicos textos de anatomia e que os cirurgiões 

ortopédicos devem estar bem familiarizados com a anatomia artroscópica normal 

antes de executar procedimentos terapêuticos artroscópicos do quadril. O mesmo 

autor, no mesmo ano, publicou outro trabalho em que realiza a artroscopia do quadril 

após luxação traumática desta articulação. São retirados fragmentos ósseos 

interpostos após a redução. O autor advertiu que a distração do quadril nesse caso é 

fácil, porém deve ser feita com cuidado para não aumentar o risco de estruturas 

vasculares durante a distração.  

 Villar et al (1994), afirmam após comparar os achados na ressonância 

nuclear com a artroscopia do quadril, que a última é mais sensível em identificar 

alterações patológicas específicas do quadril, ou obtenção de informações exatas 

sobre a extensão e o estágio da doença. Esta constatação se faz em várias 

patologias especialmente reumatológicas, tumorais e da medicina esportiva, onde as 

queixas de dores muitas vezes cursam com exames normais, levando a falsos 

diagnósticos e sendo um desafio mesmo para o mais experiente cirurgião 

ortopédico. 

                 Lage et al (1995), publicaram na Revista Brasileira de Ortopedia um 

trabalho que discute as indicações e técnicas da artroscopia do quadril. O autor 

defende que é procedimento pouco invasivo, permitindo alta hospitalar precoce e 

curto período de reabilitação. Ele recomenda o uso da artroscopia nos casos de 

quadril doloroso em que as investigações não invasivas forem inconclusivas.  

                 Byrd (1995), realizou um estudo em cadáveres onde avalia os portais 

artroscópicos na posição supina. Ele utilizou fios de Steinmann 3/16 e guiado por 
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fluoroscopia os colocou na articulação do quadril. Após dissecção cuidadosa expôs 

as extruturas neurovasculares e concluiu que não existiram lesões e as extruturas se 

mantiveram a uma distância segura do instrumental.  

 Schindler et al (1995), mostraram um estudo retrospectivo de 24 

artroscopias realizadas em 21 pacientes entre 1981 e 1991. Embora tenha afirmado 

na conclusão que a artroscopia não seria útil para confirmar diagnósticos, o seria em 

procedimentos selecionados como remoção de corpos livres e biópsia de sinóvia.   

                 Funke et al (1996), revelaram três casos de complicação em cirurgias de 

artroscopia do quadril em um total de 19 casos. Os três casos mostram que as 

complicações eram devido ao mau uso da técnica, pois em dois dos três casos 

existiu um errôneo posicionamento do paciente e em um caso a complicação se deu 

com o extravasamento de fluidos durante o procedimento.   

                 Lage et al (1996), apresentaram um artigo em que discutem a importância 

do labrum acetabular. Os autores afirmam que a integridade desta estrutura é de 

fundamental importância para o quadril saudável.   

                 Byrd et al (1997), mostraram interessante estudo onde avaliam as 

técnicas de tração e distensão para distração do quadril durante a artroscopia em 

posição supina. Eles concluem que a distensão pode facilitar a tração e distração do 

quadril, mas em graus variáveis.E que uma boa tração e distensão do quadril são 

indispensáveis para a realização do procedimento artroscópico.      

                 Byrd (1998), publicou o segundo livro sobre artroscopia de quadril e relata 

a experiência do autor em aproximadamente 150 casos operados. O referido autor 

defende a artroscopia do quadril em mesa ortopédica com um coxim perineal 

modificado.  

                Kim et al (1998), apresentaram resultados em uma série de casos com 

diferentes diagnósticos que apresentaram excelentes resultados após artroscopias 

diagnósticas e terapêuticas. Os autores ressaltaram a melhoria e em alguns casos 

da recuperação total dos movimentos do quadril após a cirurgia.   
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                Griffin e Villar (1999), publicaram importante estudo onde avaliaram 640 

procedimentos e relatam que em 1.6 % dos procedimentos apresentaram algum tipo 

de complicação: neuropraxia do nervo ciático (três casos), do nervo femoral (um 

caso), lesão de períneo (um caso), hemorragia na ferida cirúrgica (três casos), 

bursite trocantérica (um caso) e quebra de material intra-articular (dois casos). Todos 

os casos tiveram boa resolução e nenhum permaneceu com seqüela definitiva.  

 Kashiwagi et al (2001), mostraram um raro caso de ruptura traumática de 

ligamento redondo em uma criança de dez anos, que como apresentava 

incongruência na redução, realizaram a artroscopia corrigindo a interposição e 

proporcionando a correta redução sem a necessidade de realizar a artrotomia.   

                 Byrd (2001), defende que na realização da artroscopia em posição supina 

a chave do sucesso na realização do procedimento é o perfeito posicionamento do 

paciente na mesa cirúrgica. Isto não só viabiliza a realização do procedimento como 

pode evitar o aparecimento de muitas das complicações. 

                Glick (2001), apresentou os resultados pessoais na realização da 

artroscopia com o paciente em posição lateral. Acredita o autor que o 

posicionamento lateral do paciente proporciona realizar a artroscopia de maneira 

segura e que a manipulação intra-articular dos instrumentos cirúrgicos é mais fácil. 

                 Dienst et al (2001), realizaram uma série de 35 artroscopias sem tração. 

Afirmaram que o procedimento permitiu uma boa visualização da articulação do 

quadril exceto a superfície de carga, fossa acetabular e o ligamento redondo, mas 

que para a completa avaliação da articulação, em especial a parte central, a tração 

se faz necessária.  

                 De Angelis et al (2003), publicaram um artigo onde discutem a artroscopia 

de quadril na população pediátrica. Concluem os autores que a artroscopia 

apresenta vantagens óbvias quando comparada a artrotomia. Acreditam que este 

método deverá ser difundido, e com a ampliação dos estudos ser cada vez mais 

comumente utilizado, pois é um método atrativo e menos invasivo no tratamento de 

patologias do quadril infantil. 
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                 Clarke et al (2003), apresentaram um trabalho em que avaliaram 1054 

procedimentos artroscópicos no quadril com complicações em 1.4 % dos casos. As 

complicações incluíram neuropraxia, sangramento pela ferida cirúrgica, hematoma, 

bursite trocantérica, quebra de instrumental e uma complicação importante que foi a 

ocorrência de um caso de artrite séptica de quadril, que é uma complicação 

considerada de baixo risco de ocorrer.  

                 Godoy et al (2003), apresentaram resultados de três artroscopias 

realizadas em paciente com displasia congênita do quadril. Os autores afirmam que 

este procedimento é pouco realizado em comparação às outras articulações. 

Particularmente em relação às crianças se restringem às biópsias e retirada de 

corpos livres. Mas concluíram que embora a artroscopia do quadril seja uma técnica 

difícil e que demanda experiência, poderá ser utilizada em casos selecionados de 

displasia do quadril. Com este método seria minimizada a agressão cirúrgica e 

possibilitaria uma recuperação mais rápida aos pacientes  
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 

 

                 O estudo experimental foi obtido com 20 cadáveres de recém-nascidos 

(RN), não formolizados, não apresentando alterações morfológicas e que não 

tivessem sofrido modificações da articulação do quadril pelo uso. Todos os 

cadáveres foram oriundos da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), 

após triagem do Serviço Social desta entidade, obtendo autorização por escrito dos 

pais para serem submetidos ao estudo. Esse estudo foi realizado dentro das normas 

que regulamentam a pesquisa em seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde 

– Ministério da Saúde e foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará, Of n° 121/02 , protocolo 92/02. 

 

                 Os fetos eram congelados e nos dias da realização dos procedimentos 

descongelados à temperatura ambiente (aproximadamente nove horas). Depois de 

descongelados, os fetos eram levados a uma sala anexa fora do centro cirúrgico do 

Hospital Universitário Walter Cantídio, somente nos dias de sábado ou domingo e 

em horário em que não estivessem acontecendo outros procedimentos cirúrgicos.  

nestas condições realizadas as artroscopias. 
 
                 Os seis primeiros fetos (A1 a A6), representaram o projeto piloto, serviram 

para o desenvolvimento do modelo de pesquisa encontrando parâmetros para 

execução dos procedimentos artroscópicos. Após estes resultados, iniciou-se o 

estudo principal, seguindo critérios estabelecidos com o projeto piloto. Foram 

realizados no total catorze procedimentos (B1 a B14).  

 

                 De forma aleatória era escolhido um dos quadris para a realização do 

procedimento. Os fetos eram colocados em decúbito dorsal sobre a mesa 

ortopédica, com adaptação adequada ao tamanho dos mesmos (Figura 1). Colocado 

um coxin macio protegendo a região perineal. Os pés e pernas dos fetos eram 

envoltos em algodão e crepom até o joelho e fixados ao suporte de pé feito para 
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adaptar o pé do RN (Figura 3). Este sistema foi fixado a um dinamômetro (Figura 2) 

e este ao componente de tração. Ambos os membros inferiores (MMII) paralelos ao 

solo, abduzidos aproximadamente 30º, e livres para movimentos de rotação.  (Figura 

4)  

 

  

                                                            
                       

 

 
 
  
 

                                        

                                    

 

 

                      
                                                  
 
 
 
 

                                           

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 1- Adaptação 
radiotransparente da mesa 

ortopédica. 

Figura 2- Dinamômetro da Marca 
Performance Plus 

Figura 3- (A) suporte de pé adaptado parar 
o   RN, (B) Agulha hipodérmica 29G 

(12,7mm x 0,33) 

Figura 4- Feto posicionado na mesa de 
tração 

7 cm
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                 O intensificador de imagens marca GE® modelo stenoz V posicionado de 

forma a ficar com o braço em C perpendicular ao solo.O cirurgião e toda a equipe 

presente na sala de cirurgia paramentados com aventais de chumbo e colar 

chumbado para proteção de tireóide, antes de qualquer acionamento do 

intensificador de imagem. 

 

                 Acionado o intensificador o aparelho foi centralizado na articulação do 

quadril e fêmur proximal. Foi introduzida uma agulha fina de raqui-anestesia 

25Gx3¹/² (0,53x88mm) cerca de 2 a 5 mm superior a ponta do trocanter maior e 

guiada por fluoroscopia até a articulação. Neste momento injetado entre 1 e 2 ml de 

contraste Telebrix® (Ioxitalamato de meglumina) e realizada artrografia (Figura 5). Com 

nova imagem radioscópica foi visualizada a cabeça femoral, e o cirurgião 

memorizava o espaço existente entre a cabeça femoral e o acetábulo. Inicia-se a 

tração, girando-se a manopla de tração no sentido horário. O cirurgião, que tem o 

pedal do intensificador aos seus pés, aciona o radioscópio e verifica se ocorreu um 

aumento do espaço articular. Em caso negativo aumenta-se um pouco mais a 

tração, até que fosse conseguida uma abertura de aproximadamente 2 mm (Figura 

6). Nesse momento uma agulha 25G1(2,5x0.7 mm) é colocada e por ela injetada 

água destilada (2 ml) para dar distração da cápsula. É aumentada a tração ate que 

observa-se uma abertura de aproximadamente 6 mm. 

 

                                                        
           
  

 

E A 

Ilíaco Ilíaco 

2 mm

Figura 5 – foto de Imagem gerada pelo   
intensificador  quando realizado 

artrografia sem tração 

Figura 6 - Foto de imagem gerada pelo 
intensificador de imagem  que mostra 
abertura de 2mm de espaço articular 

(EA) 
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 Incisa-se a pele com lâmina de bisturi 11 em local imediatamente superior 

ao da agulha primeiramente introduzida, superior e medial a ponta do trocanter 

maior instalando o portal Antero-lateral. Guiados pela fluoroscopia é introduzido o 

trocateter e a camisa do artroscópio até o local da abertura articular. Tenta-se sentir 

um leve, quase imperceptível, ceder o que configura o avanço da cápsula. Estando 

correto o posicionamento do trocateter, sob a visão do intensificador de imagens é 

introduzida ótica STORZ® de 2,2 mm de espessura e 10 mm de comprimento com 

30º de angulação . É confirmada a visão artroscópica da articulação. Estando correto 

na torneira da camisa do artroscópio conecta-se a mangueira da bomba de infusão e 

a liga-se (pressão 90 mmhg e fluxo 70 ml/h). 

  

 Sob a visão do intensificador de imagens, e confirmando pela visão 

artroscópica, é iniciado o inventário da articulação, promovendo manobras 

cuidadosas do artroscópio e manipulação do membro examinado (rotação interna e 

externa), visualizando a anatomia do quadril por este portal. 

 

 Os mesmos passos anteriormente descritos são realizados para se 

preparar o segundo portal. O portal anterior coincide com a intercessão de uma linha 

traçada distalmente da espinha ilíaca antero superior e linha transversa que 

atravessa a margem superior do trocanter maior. O trajeto do instrumental nesse 

portal é direcionado aproximadamente 45° cefálico e 30° para a linha média (Figura 

7 e 8). São repetidos os procedimentos para visualizar as estruturas anatômicas 

visíveis através do portal. Com agulha de raqui-anestesia é introduzido um marcador 

metálico (pequeno fragmento de 2 mm do mandril de outra agulha de mesmo 

calibre), nas estruturas: pulvinar, labrum,  ligamento redondo.  
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 Durante o procedimento, foram visualizadas a articulação e o 

posicionamento da ótica do artroscópio pela radioscopia em todas as vezes que 

novos instrumentos foram inseridos na articulação 

 

 Após o término do procedimento, por incisão anterior do quadril foi 

realizado artrotomia. Era visualizada a integridade do trígono femoral. Abriu-se a 

cápsula e visualizou-se o labrum, o ligamento redondo, pulvinar e se a posição dos 

marcadores metálicos corresponderam. Era visualizada a cabeça femoral e a 

articulação acetabular para identificação de lesões macroscópicas. Um fragmento de 

cada estrutura marcada foi retirada e enviada para o Departamento de Patologia. 

Foram feitas lâminas com coloração hematoxilina-eosina e analisadas com um 

patologista. 

 

 Concluído o procedimento foram suturados com fio de algodão os orifícios 

e incisões realizadas e o espécime devolvido a MEAC para  o sepultamento do 

mesmo. A sala anexa e todo o equipamento passavam por completa limpeza e 

assepsia. 

 

 

 

 

 A 
 B 

C

Figura 8 – Foto do feto que mostra 
os portais do quadril (A) Portal 
Antero-lateral (B) portal anterior 

A

B 

Apud, Byrd T, 1994

Figura 7 – Desenho esquemático dos 
portais  do quadril (A) Portal Antero-

lateral (B)  portal anterior (C) Posição de 
entrada do artroscópio no portal anterior 
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5 RESULTADOS 
 

 

 
A - ESTUDO PILOTO 
 
 Foi estabelecido com o estudo piloto (Tabela 1), que o procedimento 

somente é possível realizar com fetos maiores, pois nos quatro fetos em que o peso 

era abaixo de 1500 g o procedimento foi tecnicamente impossível. Foram instituídos 

como padrão fetos acima de 1700 g por ter sido possível realizar o procedimento em 

feto de 1680 g (A3), e em outro de 2180 g. Nesses espécimes foi possível identificar 

as estruturas anatômicas que tínhamos  objetivado estudar através da artroscopia. 

Outra conclusão a que se chegou foi que deveria ser realizado o procedimento 

unilateralmente. Foi necessária uma tração igual em ambos os MMII para que o feto 

permanecesse em equilíbrio na mesa ortopédica. Nos casos em que o procedimento 

foi realizado bilateralmente, o último quadril a realizar o procedimento foi submetido 

a um tempo de tração muito maior. No estudo ficou concluído que o tempo de tração 

axial seria importante na avaliação dos resultados. Ficou decidido que somente seria 

feito a artroscopia em um dos quadris escolhidos de forma aleatória.  
                          

Tabela 1- Resultados obtidos no estudo piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P= Peso  S= Sexo  Q= lado realizado o procedimento  TR= Tração 
TE= tempo de tração 

 

Feto PESO S Q TR TE 

A1 830 g M D e E 117 N 165 min 

A2 640 g M D e E 117 N 175 min 

A3 1680 g F D 117 N 65 min 

A4 1180 g M E 117 N 98 min 

A5 670 g F D 127 N 60 min 

A6 2180 g F D 117 N 87 min 
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B – RESULTADOS DO ESTUDO PRINCIPAL. 
 

 Estudados catorze espécimes sendo quatro do sexo masculino (28,5%) e 

dez do sexo feminino (71,5%). quatro sendo brancos (28,5%) e dez não brancos 

(71,5%). O espécime de menor peso foi de 1720 g (B11) e o maior de 2860 g (B14). 

 

 A tabela 2 mostra a tração axial a que cada feto foi submetido com o 

correspondente tempo, o lado do quadril submetido ao procedimento e o peso de 

cada feto utilizado no estudo.  

 
       Tabela 2 – Resultados referentes a lado do 
       Quadril Estudado, peso e tempo de tração. 

FETO PF Q PT TE 

B1 1840 g D 88 N 68 min 

B2 2070 g E 68 N 78 min 

B3 2460 g D 68 N 87 min 

B4 2020 g D 68 N 57 min 

B5 1730 g D 88 N 59 min 

B6 1810 g E 88 N 71 min 

B7 
2180 g 

D 78 N 55 min 

B8 
2140 g 

E 68 N 77 min 

B9 
1820 g 

E 78 N 81 min 

B10 
2330 g 

E 68 N 62 min 

B11 
1720 g 

E 78 N 79 min 

B12 
1960 g 

D 68 N 69 min 

B13 
2210 g 

D 68 N 72 min 

B14 
2860 g 

D 68 N 70 min 
P= Peso do feto Q= Lado quadril estudado PT= tração em Newtons 

TE= Tempo de tração 
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Na artroscopia a cabeça femoral (Figura 9) apresenta cartilagem hialina que cobre a 
cabeça dando-lhe uma aparência branca e brilhosa na artroscopia. A maior parte da 
cabeça é visualizada. A exceção é a margem ínfero-medial. 
 
 

                                            
Figura 9- (A) Cabeça femoral (B) Ligamento redondo 

(C) Labrum  acetabular (D) Acetábulo 

 

 A fossa acetabular ocupa uma área ínfero-medial do acetábulo e é forrada 

por tecido fibroconectivo revestido por tecido sinovial. Dois terços são forrados com 

tecido adiposo vascularizado com aparência pendunculado. (Figura 10).  

                                             

                                             
                                                       Figura 10- (A) Pulvinar (B) Agulha  de  
                                                      raqui-anestesia 25Gx3¹/² (0,53x88mm)   
 

 

A

C

A

B

B

D
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 Na porção inferior da fossa acetabular, região só vista em dois espécimes, 

foi encontrado um denso tecido de revestimento sinovial encobrindo, invadindo e 

passando embaixo do ligamento transverso. O ligamento transverso atravessa a 

chanfradura acetabular e o probe nestes casos foi possível de atravessar abaixo do 

ligamento transverso no recesso inferior do acetábulo (Figura 11). 

 

                                              
                                                       Figura 11- (A) Ligamento transverso 
                                                        (B) Sinóvia  
 

 O labrum apresentou aspecto triangular e forte na margem superior e fino 

na região inferior e em muitos casos móvel no limite da sinovial. O labrum forma o 

sulco perilabral ao redor da margem do labrum.(Figura 13) 

 

                                               
                                                Figura 12- (A) Cápsula articular (B) Sulco  
                                                         Peri-labral (C) Labrum acetabular 
 

    

 

A

B

C

B

A
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 A cápsula articular é revestida com um tecido sinovial brilhoso às vezes 

com aparência rosada (Figura 12). Uma brilhosa cartilagem hialina se estende da 

periferia do acetábulo.  

 

O ligamento redondo inicia na margem postero-inferior da fossa acetabular e 

se insere na cabeça femoral (Figura 13). 

 

                                    
                                  Figura 13- (A) Cabeça femoral (B) ligamento redondo 
 

 Em todos os fetos o ligamento redondo, o pulvinar e labrum foram 

visualizados e marcados. O aspecto inferior do acetábulo, onde se localiza o 

ligamento transverso, somente foi identificado em dois espécimes (B7 e B10). 

Porém, a sua marcação, foi tecnicamente impossível de realizar.  

 

 Concluída a artroscopia foi realizada artrotomia. Não foram encontradas 

lesões macroscópicas nas estruturas: Labrum, ligamento redondo e pulvinar em 

nenhum dos fetos estudados, entretanto, foram visualizadas lesões tanto na 

artroscopia como à visão aberta nos fetos B2 e B8. O feto B2 apresentou lesão 
iatrogênica no acetábulo conseqüente à manipulação do instrumental. No feto B8 foi 

encontrada lesão tanto no acetábulo como na cabeça femoral. 

 

 No que se refere a análise histológica, todas as lâminas feitas com cortes 

de fragmento do ligamento redondo mostraram presença de tecido conjuntivo denso 

B

A 
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modelado (Conjuntivo fibroso), com fibroblastos dispostos em faixas (colágeno). Não 

foram encontradas alterações em nenhuma das lâminas examinadas (Figura 14). As 

feitas com fragmentos do labrum mostraram presença de tecido cartilaginoso com 

presença de condrócitos numerosos ao centro e notada ausência de vasos. Na 

periferia, em volta do tecido cartilaginoso, a presença de tecido conjuntivo denso 

modelado.  Todas as lâminas examinadas apresentaram tecido hígido (Figura 15). 

No que se refere aos fragmentos retirados do pulvinar, as lâminas apresentaram 

tecido com núcleos de células adiposas com secções de tecido conjuntivo denso 

modelado e sinóvia na periferia. Todas as lâminas examinadas não apresentaram 

alterações (Figura 16).                       

 
                                         

 
 
 
 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
                                       
 

 
 

Figura 14- Foto da lâmina de 
fragmento de labrum Figura 16- Foto da lâmina de 

Gordura pulvinar 

 

Figura 15- Foto da lâmina de 
fragmento de ligamento redondo 

Figura 17 – Foto 
articulação do 

quadril  
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 A artroscopia do quadril esta sendo cada vez mais reconhecida como um 

valioso procedimento no tratamento das afecções do quadril. Um melhor 

conhecimento da anatomia e o aprimoramento da habilidade cirúrgica fizeram 

possível a realização com segurança dos procedimentos artroscópicos nessa 

articulação (FUNKE, 1996). 

 

 As vias de acesso foram padronizadas e avaliadas (MCCARHY et al, 

1995). Foi seguida uma tendência da cirurgia moderna que é a ''cirurgia através de 

um pequeno orifício'' (LAGE et al, 1995). No estudo utilizamos somente dois acessos 

: o anterior e o antero-lateral. Foi excluído o póstero-lateral devido a grande 

proximidade do mesmo com o antero-lateral bem como o tamanho da ótica que 

ocupava um grande espaço, impedindo a viabilidade de dois acessos tão próximos.    

   

 A anatomia do quadril na visão artroscópica é ampliada e mais extensa 

que as descritas nos clássicos textos de anatomia. No trabalho a visão é ainda 

maior, conseqüência da desproporção do instrumental e o espécime. Os cirurgiões 

devem estar familiarizados com a anatomia antes de realizar os procedimentos 

(KEENE, 1994). A execução de um projeto piloto serviu para dar ao cirurgião 

familiaridade com o método e a anatomia artroscópica do quadril fetal, pois na 

literatura pesquisada, não foram encontrados trabalhos no assunto. Nas crianças as 

indicações são restritas a poucas doenças, mas as cirurgias minimamente invasivas 

têm crescido e até osteotomias pélvicas foram realizadas com o auxílio do vídeo, 

diminuindo a agressão cirúrgica. (GODOY et al, 2003). No estudo ficou constatado 

que o procedimento, embora de difícil execussão, é possível de realizar e vem de 

encontro a aspirações do grupo de cirurgia do quadril e infantil, de realizar o 

tratamento de selecionadas afecções do quadril por meio da artroscopia.  
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  Realizado o projeto piloto, concluiu-se ser necessário um tamanho mínimo 

de espécime para a realização dos procedimentos. Somente foi possível realizar a 

artroscopia e obter imagens artroscópicas convincentes quando foi feito em um feto 

de 1680g. Outro achado foi que a tração inicial de 117 N poderia ser menor. Naquele 

momento cometia-se o erro de realizar-se uma distração do quadril com uma tração 

extremamente elevada. Fato ocorrido por ter iniciado o estudo com fetos muito 

pequenos, abaixo de 1000g. Realizou-se Isso  na tentativa de abrir na articulação 

espaço suficiente para a entrada do instrumental artroscópico. Assim no feto B1 foi 

diminuída a força de tração para 88 N, e mesmo assim o procedimento foi realizado 

com sucesso. Foi estabelecido um peso mínimo de 1700g. Outra conclusão a que se 

chegou com o projeto piloto foi decisão de realizar os procedimentos 

unilateralmente. Para que houvesse o equilíbrio do feto na mesa ortopédica, foi 

necessário tracionar ambos os membros inferiores dos fetos, o que levou a submeter 

um dos quadris ao estresse mesmo sem a realização do procedimento. Achou-se 

que realizando, neste quadril, nova tração e em mais tempo para realizar a 

artroscopia, tal procedimento poderia sugerir conclusões inadequadas quanto ao 

efeito da tração sobre os tecidos. 

 

 Dienst et al (2001), realizaram um estudo onde utilizaram artroscopias sem 

tração, somente com distensão. Notaram que o procedimento permitiu uma boa 

visualização da articulação do quadril, mas que para a completa avaliação da 

articulação, em especial a parte central, a tração se faz necessária. No estudo foi 

concluído que se fazia necessário para visualizar as estruturas a realização de 

tração. A tração realizada foi elevada, considerando o peso dos fetos. Byrd (1997), 

em um trabalho que avalia tração e distração em quadris de adultos não traz 

informações sobre o peso dos pacientes, mas obteve como padrão uma tração de 

225 N e distração com 40 ml de solução salina. Villar (1992) em sua publicação 

afirma que realiza tração com 245 N. Eriksson et al (1986) realizaram tração com 

400 N e Funke (1996), afirma que somente uma tração de 725 N acima de uma hora 

leva a paralisias do nervo ciático ou nervo pudendo. A realização de uma maior ou 

menor tração obedeceu como regra, a necessidade de abrir um espaço articular 

suficiente para a colocação dos instrumentos artroscópicos intra-articulares e a sua 
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manipulação. Ou seja uma abertura articular de aproximadamente 6 mm. Não 

encontrou-se um padrão que relacionasse peso do feto e a necessidade de maior ou 

menor tração. É sabido que por se tratar de um estudo em cadáver, o estado de 

complacência dos tecidos moles de cada um dos espécimes pode ser variado. Isto, 

portanto, compromete uma acurada interpretação da relação entre os tecidos moles 

e a tração (BYRD, 1995). 

 

 O desenvolvimento pós-natal do fêmur proximal é complexo e apresenta 

mudanças biomecânicas que aumentam a vulnerabilidade a lesões traumáticas ou 

estresses repetitivos (DE ANGELIS et al, 2003). Apesar de ser reconhecido que a 

tração a que foram submetidos os fetos esta proporcionalmente acima do que é 

normalmente usado em adultos, não foram encontradas, sejam macroscópicas ou 

histológicas, lesões que se pudesse referir causalidade à tração. Uma conclusão a 

que se chegou foi que a reconhecida maior plasticidade do esqueleto pélvico infantil 

pode dar uma maior capacidade de suportar trações axiais mais elevadas 

comparadas ao adulto. Acredita-se que quando da realização de procedimentos em 

vivos não será necessária a realização de trações tão elevadas, pois, se tratarão de 

fetos maiores. Vale salientar que nos casos de quadris com DCDQ quadris luxados 

viabilizam o procedimento sem a necessidade da tração. (GODOY et al, 2003). 

 

 O tempo do procedimento variou dependendo da maior ou menor 

facilidade em realizar a metodologia traçada, não apresentando variância 

significante. A maior ou menor facilidade na execução do procedimento artroscópico 

depende essencialmente de um perfeito posicionamento do paciente e um 

conhecimento perfeito da anatomia topográfica do quadril (BYRD 1995). Isto 

somente se dará com o aumento da casuística, sabendo-se que é longa a curva de 

aprendizagem. No trabalho não foi observada curva de aprendizado. Na leitura dos 

dados vê-se claramente que em fetos em que os procedimentos não se 

concretizaram, o tempo cirúrgico foi menor do que naqueles em que foi possível 

realizar a artroscopia. Ou então em fetos maiores quando se esperaria maior 

facilidade na execução, o tempo prolongava-se. A causa disso, é simplesmente, 

porquê nos casos em que o procedimento ocorreu de maneira satisfatória, foi a 
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oportunidade do cirurgião realizar o treinamento do método se permitindo aproveitar 

tão valiosa oportunidade.  

 

 Quanto a acurácia em identificar as estruturas na artroscopia, foram 

direcionados os obstáculos a redução na DCDQ: ligamento redondo, labrum, 

pulvinar e Ligamento transverso. Em todos os casos foi conseguido identificar três 

das quatro estruturas que se decidiu investigar: o ligamento redondo, o pulvinar e o 

labrum acetabular. Quanto ao ligamento transverso, somente foi visualizado em dois 

espécimes. O estudo não conseguiu reproduzir trabalhos em que foi possível a 

visualização do ligamento transverso. (DE ANGELIS et al, 2003; GODOY et al, 2003; 

KEENE et al,1994).Entretanto Byrd (1995), afirma no seu trabalho em que avalia a 

artroscopia do quadril em posição supina, que o aspecto inferior do acetábulo, 

cápsula articular e ligamento transverso não puderam ser visualizados. Credita-se a 

possibilidade de em alguns casos ter visualizado a uma maior frouxidão dos tecidos 

e a forte tração a que foi submetido ao modelo. Outro fator foi a opção de durante o 

procedimento ser realizadas rotação interna e externa do membro. Esses podem ter 

contribuído para melhorar a visualização. Isto foge as rotinas normalmente 

utilizadas, que é a de manter o membro rodado interno 20º (KIM et al, 1998).  

 

 Em todos os espécimes as marcações feitas com o marcador metálico nas 

três estruturas: ligamento redondo, pulvinar e labrum acetabular ficaram confirmadas 

com a descrição histológica das estruturas. As imagens também coincidem com a 

que se dispunha em trabalhos e livros do assunto. (JUNQUEIRA et al, 1995; 

VEGUE, 1998) O ligamento transverso não foi possível de sofrer a mesma rotina, 

pois, foi impossível tecnicamente realizar a marcação. Entretanto tanto a descrição 

como as imagens artroscópicas que trazem os trabalhos e livros do assunto 

coincidem com a que foi obtida no estudo. Estes dados trouxeram esperanças da 

possibilidade de em casos selecionados de DCDQ, poder lançar mão do método, 

realizando procedimentos menos agressivos.  

 

 Através de um só acesso não foi possível visualizar toda a articulação. 

Esta também é a conclusão dos autores que procuraram estudar os acessos 
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artroscópicos no quadril (GLICK, 1987; VILLAR, 1992; LAGE et al,1995; 

SCHINDLER et al, 1995; BYRD, 1998; BYRD, 2001; GLICK, 2001; DIENST et al, 

2001).  

 

 Em todos os procedimentos, os portais lateral e antero-lateral ofereceram 

uma boa segurança para a realização dos procedimentos, pois, quando submetidos 

os espécimes à artrotomia, terminada a artroscopia, não foi encontrada qualquer 

lesão macroscópica nas estruturas neurovasculares. Isto coincide com os achados 

de BYRD (1995), em seu estudo anatômico em cadáveres. A maioria das 

complicações associadas a artroscopia se concentra em danos a estruturas 

neurovasculares em geral devido a danos na entrada dos instrumentos e mau 

posicionamento dos pacientes (FUNKE, 1996). Se tratando de estudo em cadáveres 

não temos como descartar a presença de lesões neurológicas, principalmente 

paralisias temporárias dos nervos pudendo e ciático. Na literatura estudada, as 

complicações variam, mas a média é de 1.5% (GRIFFIN e VILLAR, 1999; CLARKE 

et al, 2003). Outra complicação é o risco da tração elevada em crianças, o que 

poderia propiciar deslocamento excessivo da cabeça femoral e aumentar a 

possibilidade de osteonecrose (DE ANGELIS et al, 2003). Fato impossível de avaliar 

neste estudo. 

 

 No estudo, as maiores dificuldades foram conseqüência da inapropriada 

relação entre o tamanho do material e o dos espécimes. Outra dificuldade foi a falta 

de uma ótica de 70° de inclinação, somente disponível em tamanhos maiores, o que 

dificultou a visualização de algumas estruturas.  

 

 Novos estudos se fazem necessários para ampliar o conhecimento do 

assunto, principalmente no que se refere as possíveis complicações 

neurovasculares. Além disso deve ser desenvolvido instrumental apropriado para 

realização de procedimentos no quadril infantil. 

 

 

 



 
40

 

 

7 CONCLUSÕES 
 
 
 

1- A Artroscopia do quadril é factível em cadáveres de RN 

 

2- Os fetos adequados neste modelo experimental foram aqueles com peso 

superior a 1700gr. 

 

3- Não foram encontradas alterações macroscópicas ou histológicas: no 

pulvinar, labrum acetabular e ligamento redondo, em fetos submetidos a uma 

tração de até 88 N. 
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