
 
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

 

TTTT℗: UMA NOVA ABORDAGEM À COMPREENSÃO E TRATAMENTO CIRÚRGICO 

DAS LUXAÇÕES DA PATELA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 

 

 

 

Ana Rita Santos Coimbra 

Orientador: Professor Doutor Luís Miguel Viana Maltez da Costa 

Coorientador: Dr. Joaquim Jorge Morais Pereira Leite 

 

 

 

Vila Real, 2018 



   

  

  ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  iii 
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

TTTT℗: UMA NOVA ABORDAGEM À COMPREENSÃO E TRATAMENTO CIRÚRGICO 

DAS LUXAÇÕES DA PATELA 

 

Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 

 

Ana Rita Santos Coimbra 

 

Orientador Científico: 

Professor Doutor Luís Miguel Viana Maltez da Costa 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Coorientador Científico: 

Dr. Joaquim Jorge Morais Pereira Leite 

Bonematrix – Cirurgia Ortopédica de Referência Veterinária 

 

Júri Científico: 

Presidente: 

Doutor Carlos Alberto e Silva Venâncio, Professor Auxiliar do Departamento de Zootecnia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Vogais: 

Doutora Maria Isabel Ribeiro Dias, Professora Auxiliar com Agregação do Departamento de 

Ciências Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Doutor José Eduardo Teixeira Pereira, Professor Auxiliar do Departamento de Ciências 

Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Doutor Luís Miguel Viana Maltez da Costa, Professor Auxiliar do Departamento de Ciências 

Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

Vila Real, 2018 



   

  

  iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

  

  v 
 

Declaração 

 

 

Nome: Ana Rita Santos Coimbra 

Correio eletrónico: ritacoimbra13@hotmail.com 

Designação do Mestrado: Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

Título da dissertação de Mestrado: TTTT℗: Uma nova abordagem à compreensão e 

tratamento cirúrgico das luxações da patela 

Orientador: Professor Doutor Luís Miguel Viana Maltez da Costa 

Coorientador: Dr. Joaquim Jorge Morais Pereira Leite 

Ano de Conclusão: 2018 

 

 

 

 

 

Declaro que esta dissertação de mestrado é resultado da minha pesquisa e trabalho 

pessoal e das indicações do meu orientador e coorientador. O seu conteúdo é original e 

todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto e na bibliografia final. 

Declaro ainda que este trabalho não foi apresentado em nenhuma outra instituição para a 

obtenção de qualquer grau académico. 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2018 

 

_________________________________________________ 

(Ana Rita Santos Coimbra) 

 

 

 

  

 

 



   

  

  vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenta tornar-te numa mulher como a tua avó e a tua mãe, 

tenho um enorme orgulho em todas vocês.” 

Que o fim deste percurso seja um passo nessa direção. 

 



   

  

 viii 
 

 

 

 

  



   

  

  ix 
 

Agradecimentos 

 

“Toda a criança quis ser veterinária quando crescesse… A única diferença é que algumas 

são teimosas e outras não.” Esta dissertação representa o final deste percurso de seis anos 

de teimosia e estudo, ao longo dos quais pude conhecer e contar com algumas pessoas que 

me ajudaram a crescer e que são boas influências na minha vida. 

 

Começo por reconhecer e agradecer à instituição Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, a oportunidade que tive ao frequentar o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. 

Tenho orgulho em ter passado cinco anos da minha vida no “Reino Maravilhoso”. 

 

Ao Professor Luís Maltez, meu orientador neste trabalho, quero agradecer todos os 

ensinamentos, disponibilidade e, principalmente, paciência. Obrigada. 

 

Ao Dr. Jorge Leite, meu coorientador, e à Enfermeira Xana, quero agradecer pelo apoio, por 

tudo o que me ensinaram e por todas as horas de viagem. E, acima de tudo, pela forma 

como me acolheram durante quatro meses. Obrigada. 

 

A cada pessoa das equipas do Hospital Veterinário de Trás-os-Montes e do Hospital 

Veterinário Baixo Vouga, obrigada pela transmissão de conhecimentos e pelo carinho com 

que fui recebida. 

 

Aos amigos que criei ao longo destes cinco anos e que tornaram Vila Real uma segunda 

casa para mim, obrigada. À Marta, minha pessoa, um obrigada com aquele abraço apertado 

que não é preciso pedir. Por me fazer acreditar em mim e por ser o meu porto seguro. À 

Judite, minha companheira de viagem, que surgiu a meio do percurso e se tornou parte de 

nós, obrigada. À Patrícia, por esta amizade em que tantas vezes chocámos mas em que 

nunca falhámos uma à outra quando foi preciso. Ao André e Catarina, obrigada pelas 

memórias criadas e que tenhamos tempo para criar muitas mais. À Daniela, Diogo e Tiago, 

um abraço bem apertado, minhas crias. Ao Tomás e à Lili, raízes que tenho na minha 

cidade, um grande obrigada e que haja sempre tempo para mais um jogo e um café. 

 

E por fim, aos meus pais, Luís e Celeste, e à minha irmã, Sara, um enorme obrigada pela 

determinante contribuição para aquilo que sou hoje. Por todo o amor, apoio incondicional - e 

por muito mais - em todos os momentos da minha vida. 

 

 

 

 



   

  

  x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  xi 
 

Resumo 

 

A luxação patelar (LP) é um problema ortopédico muito comum em cães, sendo o 

mais frequente dentro dos que envolvem a articulação do joelho canino. Surge, na maioria 

dos casos, consequentemente a deformidades anatómicas congénitas, conformacionais e 

biomecânicas, que se agravam durante o crescimento do animal e desalinham o mecanismo 

extensor do grupo muscular quadríceps femoral. O tratamento cirúrgico, principalmente em 

animais jovens e em animais sintomáticos, é fortemente aconselhado o mais brevemente 

possível. O principal objetivo do tratamento é o realinhamento do mecanismo extensor, 

sendo para isso importante a compreensão das deformidades anatómicas presentes em 

cada caso. São diversas as técnicas cirúrgicas utilizadas, sendo geralmente usada uma 

combinação de várias, com objetivo de realinhamento e de estabilização da patela no sulco 

troclear. A transposição da tuberosidade tibial (TTT) é um método bastante utilizado, 

surgindo descrita na literatura com taxas de complicações maiores (CM) entre os 13 e 

18,5%. 

 

Com o objetivo de reduzir essas taxas de complicações e tornar o procedimento mais 

metódico e objetivo, Massimo Petazzoni desenvolveu, em 2014, uma nova técnica e 

dispositivo de transposição da tuberosidade tibial - TTTT℗ (Tibial Tuberosity Transposition 

Tool). Este dispositivo promove uma translação lenta e gradual da crista tibial parcialmente 

osteotomizada e estabiliza temporariamente a crista na sua nova posição. Na fixação 

definitiva não há perfuração da tuberosidade tibial e é apenas utilizado um implante como 

espaçador. 

 

Esta dissertação de mestrado apresenta esta nova técnica e os resultados de um 

estudo retrospetivo de 116 casos. Tem como objetivos: determinar a taxa de complicações 

maiores em cães; perceber quais foram essas complicações e a sua causa; comparar os 

resultados com a técnica clássica; e determinar se a TTTT℗ é segura em animais em 

crescimento e bilateralmente exequível no mesmo procedimento, bem como as taxas de CM 

nesses casos. 

 

Foram operados 116 joelhos de 84 cães com LP medial, entre março de 2015 e maio 

de 2018: 34 com LPM grau I, 70 com grau II, 8 com grau III e 4 com grau IV. Sempre que 

considerado necessário, foram associadas outras técnicas como trocleoplastias, 

imbricações e osteotomias femorais corretivas. Como CM foi considerado qualquer 

problema que necessitasse de segunda intervenção cirúrgica. Surgiram 7 em 116 joelhos 

operados (6,03%): 4 recidivas de luxação, 2 migrações do implante e 1 fratura de tíbia. 
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Todas as CM relatadas surgiram por erros técnicos do cirurgião ou por decisões cirúrgicas 

mais conservadoras. Nenhum dos 6 cães em crescimento sofreu CM (0%), bem como 

nenhum dos 14 cães cuja LP bilateral foi resolvida simultaneamente no mesmo 

procedimento cirúrgico (0%). 

 

Com base nos resultados preliminares deste estudo retrospetivo de 116 casos, a 

técnica TTTT℗ é um procedimento seguro, com resultados consistentes e promissores. 

Apresenta taxas de complicações maiores inferiores à técnica clássica de TTT e é exequível 

em animais em crescimento, e num único procedimento cirúrgico em casos bilaterais. 

 

Os resultados obtidos são limitados por ser um estudo retrospetivo. Devem ser 

realizados mais estudos, com maior número de animais, para obtenção de resultados mais 

significativos. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: articulação do joelho; luxação patelar; transposição da tuberosidade tibial; 

TTTT℗ (Tibial Tuberosity Transposition Tool). 
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Abstract 

 

Patellar luxation is one of the most common orthopaedic conditions in dogs and the 

most common disease affecting the canine stifle. It is primarily a congenital and 

developmental condition that results in a misalignment of the extensor mechanism of the 

stifle. The surgical treatment is recommended as soon as possible, mostly in younger and 

symptomatic patients. As it aims to restore the normal alignment of the extensor mechanism, 

it is essential to understand the bone deformities presented in each individual case. Multiple 

surgical techniques to treat patellar luxation have been described and usually a combined 

surgical treatment is needed to realign and provide stabilization of the femoropatellar joint. 

Tibial tuberosity transposition (TTT) is one of the mostly used surgical techniques and its 

major complications occur in 13-18,5% of cases.  

 

A new special tool - TTTT℗ (Tibial Tuberosity Transposition Tool) - and technique 

were designed in 2014 by Massimo Petazzoni to reduce those major complication rates and 

to make a more methodical and objective procedure. This tool allows a slow bone bending of 

the tibial tuberosity after partial tibial tubercle osteotomy and stabilizes the shifted portion in 

position until final bone fixation. The proximal part of the tibial tuberosity is stabilized by 

inserting a pin as a spacer, without tuberosity pinning or distal cerclage wiring. 

 

This master’s dissertation presents the TTTT℗ technique and retrospectively 

evaluates 116 cases. The purposes of this study are: to report the major complication (MC) 

rates and the risk factors for those complications; compare those rates to the ones of the 

classic TTT; ascertain if this technique is safe in growing animals (active growth plates) and 

single-session bilaterally doable; and the major complication rates in those particular cases. 

116 MPL of 84 dogs were operated between March 2015 and May 2018: 34 with MPL grade 

I, 70 with grade II, 8 with grade III and 4 with grade IV. Whenever considered necessary, 

other techniques such as wedge recession sulcoplasty, lateral imbrications and corrective 

femoral osteotomies were associated. Any problem that required a second surgical 

intervention was considered as a major complication. There were 7 out of the 116 cases 

(6.03%): patellar 4 luxation recurrences, 2 implant migrations and 1 tibial fracture. All 7 were 

due to technical errors of the surgeon or to more conservative surgical decisions. None of the 

6 growing dogs suffered MC (0%) as well as none of the 14 dogs whose bilateral patellar 

luxation was resolved simultaneously in the same surgical procedure (0%). 

 

Based on the preliminary results of this retrospective study of 116 cases, TTTT℗ 

technique is a safe procedure with consistent and promising results. It presents lower rates 
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of major complications than the classic TTT technique. It is safe and doable in growing 

animals, and in a single surgical procedure in bilateral cases. 

 

As it is a retrospective study, these results are limited by the information provided. 

More studies, with higher number of animals, should be performed to obtain more significant 

results. 

 
 

 

 

 

Keywords: stifle joint; medial patellar luxation; tibial tuberosity transposition; TTTT℗ (Tibial 

Tuberosity Transposition Tool). 
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Introdução  

 

A luxação patelar é o problema ortopédico de joelho mais frequentemente descrito 

em cães (Bosio et al., 2017), que surge, na maioria dos casos, consequentemente a 

deformidades anatómicas congénitas, conformacionais e biomecânicas, que se agravam 

durante o crescimento do animal e desalinham o mecanismo extensor (Kowaleski et al., 

2012; Pêrez & Lafuente, 2014). 

 

Esta dissertação inicia-se com uma revisão da literatura relativa à luxação patelar. É 

descrita a sua fisiopatologia e etiopatogenia, e dada relevância aos tratamentos cirúrgicos 

disponíveis. A correção cirúrgica subdivide-se em técnicas que promovem a estabilização da 

patela na tróclea femoral, através da reconstrução dos tecidos moles de suporte lateral e 

medial, e outras que permitem corrigir e realinhar o mecanismo extensor do grupo muscular 

quadríceps femoral (Remedios et al., 1992; Seguin & Harari, 1994; L’Eplattenier & 

Montavon, 2002b; Vasseur, 2003; Gibbons et al., 2006). A compreensão das deformidades 

anatómicas presentes em cada caso é importante para a escolha da técnica ou combinação 

de técnicas adequadas (Hulse, 1995; Petazzoni, 2015b). Nesta revisão estas técnicas são 

resumidamente descritas, bem como apresentadas as suas taxas de complicações pós-

cirúrgicas. A técnica clássica de transposição da tuberosidade tibial é um método cirúrgico 

muito utilizado que permite realinhar mecanismo extensor em relação à tróclea femoral 

(L’Eplattenier & Montavon, 2002a). Em cães, esta técnica surge descrita na literatura com 

taxas de complicações maiores entre os 13 e 18,5% (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007; 

Cashmore et al., 2014; Stanke et al., 2014). 

 

Na segunda parte deste trabalho, é apresentada uma nova técnica cirúrgica de 

transposição da tuberosidade tibial, com recurso a um dispositivo TTTT℗ (Tibial Tuberosity 

Transposition Tool) desenvolvido por Massimo Petazzoni (Petazzoni, 2014). Esta foi criada 

para a resolução de luxações mediais ou laterais de patela, grau I ou II, secundárias a 

torção tibial até 20 graus (Petazzoni, 2015b). Os fundamentos e pressupostos da sua 

criação têm como base as principais causas de complicações intra e pós-cirúrgicas da 

técnica clássica, surgindo com o objetivo principal de reduzir as taxas de complicações, bem 

como de tornar o procedimento mais metódico e rigoroso. Como resultado, esta nova 

técnica surge acompanhada de um dispositivo com capacidade de promover a translação 

lenta e gradual da crista tibial parcialmente osteotomizada e estabilizar temporariamente a 

crista até à sua fixação definitiva. Nessa fixação final não há perfuração da tuberosidade 

tibial e é apenas utilizado um implante como espaçador, impedindo o retorno da mesma à 

sua posição original (Petazzoni, 2015a,b,c). 
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 Com esta dissertação de mestrado pretende-se apresentar esta nova técnica 

cirúrgica e fazer um estudo retrospetivo de 116 casos de joelhos de cães operados pelo Dr. 

Jorge Leite, entre março de 2015 e maio de 2018. Pretende-se, com a interpretação destes 

resultados preliminares, discutir a eficácia desta nova técnica, bem como apresentar e 

interpretar as taxas de complicações maiores obtidas. Adicionalmente, estes resultados 

permitem obter taxas preliminares de complicações maiores em animais com placas de 

crescimento ainda ativas, bem como em animais cujo procedimento é feito bilateralmente no 

mesmo ato cirúrgico, com o objetivo determinar se a técnica é segura e exequível nestes 

casos. Estas taxas de complicações maiores serão ainda confrontadas com as descritas na 

literatura para a técnica clássica de TTT. 
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CAPÍTULO I: Introdução Geral 
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1.1 Anatomia do joelho 

 

O joelho é uma articulação complexa e sinovial, composta por várias superfícies 

articulares opostas localizadas dentro de uma cápsula articular, e reforçada por um 

retináculo fibroso, tendões e ligamentos que a envolvem e lhe conferem estabilidade (Figura 

1) (Vasseur, 2003; Evans & Lahunta, 2013). Esta articulação estabelece-se entre três ossos 

longos (fémur distal, tíbia proximal e fíbula proximal) e quatro ossos sesamóides (patela, 

sesamóides lateral e medial, e sesamóide do músculo poplíteo) (Robins, 1990; Evans & 

Lahunta, 2013). 

As duas principais articulações que compõem o joelho são a articulação 

femoropatelar e a femorotibial (Carpenter & Cooper, 2000). Estas duas articulações são 

interdependentes, uma vez que, como o tendão patelar se insere na tuberosidade tibial, o 

movimento entre o fémur e a tíbia provocará consequente movimento do tendão patelar e 

patela face à tróclea femoral (Evans & Lahunta, 2013). 

 

 

Figura 1: Anatomia do joelho de cão: cápsula articular, tendão patelar e 

ligamentos do joelho (adaptado de Evans & Lahunta, 2013). 

 

A articulação femoropatelar estabelece-se entre a tróclea femoral e a superfície 

articular da patela. A patela é um osso sesamóide que une a porção distal do tendão do 

grupo muscular quadríceps femoral (Evans & Lahunta, 2013), e o tendão patelar que se 

insere na tuberosidade tibial (Dyce et al., 2010). Apesar de o termo “ligamento patelar”, que 

deriva do latim Ligamentum Patellae, ser o mais correto (Nomina Anatomica Veterinaria, 

2017) por se tratar de um feixe de tecido fibroso que une entre si dois ossos diferentes, é 

comum a utilização da designação “tendão patelar”, sendo uma expressão frequentemente 

presente na prática clínica e na literatura (Johnson et al., 2016; Pillard et al., 2017). A patela 

funciona em conjunto com a tróclea femoral, deslizando nela durante os movimentos de 

extensão e flexão do membro pélvico. Funcionalmente, a patela promove uma maior 
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superfície de apoio para o tendão e protege-o durante a tração (Carpenter & Cooper, 2000; 

Evans & Lahunta, 2013). Para que haja um correto funcionamento da articulação 

femoropatelar, é essencial que haja um perfeito alinhamento do mecanismo extensor do 

joelho (Kowaleski et al., 2012). 
 

 

 

 

1.2. Fisiopatologia da luxação patelar medial  

 

A luxação patelar é um dos problemas ortopédicos mais comuns em cães, sendo o 

mais frequente dentro dos que envolvem a articulação do joelho canino (Bosio et al., 2017). 

Também surge descrita em gatos, geralmente medial, mas com uma frequência bastante 

inferior (Tomlinson, 2003; Loughin et al., 2006; Denny & Butterworth, 2008). 

Surge, na maioria dos casos, consequente a deformidades anatómicas congénitas, 

conformacionais e biomecânicas, que se agravam durante o crescimento do animal, 

desalinhando o mecanismo extensor e influenciando a posição da patela (Kowaleski et al., 

2012; Pêrez & Lafuente, 2014). Por esta razão, a LP é uma consequência dessas alterações 

anatómicas, e não uma patologia per si. Nestes casos é designada como congénita ou “de 

desenvolvimento”, havendo também casos descritos com origem traumática (Hulse, 1981; 

Roush, 1993; Kowaleski et al., 2012). 

Pode ocorrer em qualquer raça ou idade, mas aparece carateristicamente em raças 

de pequeno porte. Na maioria dos casos é detetada em animais ainda jovens, contudo pode 

manifestar-se em alguns apenas na idade adulta (Kowaleski et al., 2012).  

 A luxação patelar pode ser medial ou lateral, bem como uni ou bilateral (Hulse, 1981; 

Roush, 1993). A luxação patelar medial (LPM) é a mais frequente, independentemente do 

tamanho do animal (Hayes et al., 1994; Tomlinson, 2003; Kowaleski et al., 2012). Em cães 

de grande porte a ocorrência de luxação patelar lateral (LPL) é superior à de cães de 

pequeno porte, mas prevalece a LPM (Gibbons et al., 2006). O aparecimento de forma 

bilateral é comum, surgindo descrito em 50% a 65% dos casos (Hayes et al., 1994; Arthurs 

& Langley-Hobbs, 2006; Kowaleski et al., 2012). 

 A sua apresentação clínica varia desde assintomática apenas com instabilidade 

subclínica, até ao nível de luxação irredutível associada a claudicação grave (Singleton, 

1969). Os sinais clínicos mais comuns incluem alterações na marcha, com uma claudicação 

intermitente ou contínua. 

O diagnóstico é baseado na palpação do joelho afetado, exercendo força sobre a 

patela para tentar provocar a sua luxação. A obtenção complementar de imagens 
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radiográficas é útil para a avaliação das deformidades anatómicas subjacentes, bem como 

para a observação da osteoartrite presente (Schulz, 2013). 

 Para permitir classificar objetivamente a LP presente nos diferentes casos, Putman 

desenvolveu uma classificação em quatro graus, mais tarde adaptada por Singleton. Esta 

divisão é feita em função dos sinais clínicos apresentados, frequência e permanência da 

luxação (Tabela 1) (Putman, 1968; Singleton, 1969; Roush, 1993; Hayes et al., 1994; 

Piermattei et al., 2006). Os graus I e II representam luxações intermitentes, enquanto os III e 

IV retratam luxações permanentes (Figura 2). 

 

Classificação de luxação patelar em graus de I a IV 

 

Grau I 

A patela luxa com certa facilidade quando submetida a pressão 

manual durante o exame físico do animal. Logo que a manipulação é 

interrompida, a patela regressa ao sulco troclear, onde desliza 

normalmente. É um achado acidental e a luxação espontânea 

raramente ocorre nestes animais. Não há crepitação aparente. 

 

Grau II 

A patela luxa manualmente com facilidade e permanece luxada 

mesmo quando há interrupção da manipulação do joelho. Luxa de 

forma espontânea com o movimento de flexão do joelho e rotação da 

tíbia. A redução ocorre quando o animal faz extensão e rotação do 

joelho. Durante a passada o animal apresenta claudicação 

intermitente, caminhando com o membro elevado sempre que a 

patela está luxada e estendendo o membro para a reduzir. Pode 

haver crepitação, consequente à erosão da cartilagem articular no 

bordo troclear. 

 

Grau III 

A patela está permanentemente luxada mas é possível reduzi-la 

manualmente com o joelho em extensão. Contudo, após a redução 

manual, qualquer movimento de extensão e flexão do membro resulta 

novamente em luxação espontânea. 

O apoio do peso é feito numa posição de semi-flexão, com rotação 

interna da tíbia, muitas vezes descrito como “marcha anormal”. 

Apresenta claudicação permanente do membro pélvico, e crepitação 

no joelho. 

 

Grau IV 

A patela está permanentemente luxada, sem possibilidade de 

redução. O animal tem uma disfunção articular permanente que o 

impede de apoiar corretamente o membro. Caminha com o membro 

sempre elevado, ou apoia-o numa posição de semi-flexão. 
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O sulco troclear é pouco profundo ou inexistente. 

 

Tabela 1: Classificação de luxação patelar em graus de I a IV (adaptado de Putman, 1968; Singleton, 1969; 

Petazzoni, 2015b). 

 

 

Figura 2: Graus de luxação patelar medial. Corte transversal da patela e do 

fémur na região do sulco troclear (cor branca, delimitado a preto) e corte 
transversal da tíbia proximal (a sombreado). Com o aumento do grau de LPM é 
visível um aumento da torção tibial e das deformidades do sulco e bordo troclear 
medial (adaptado de Piermattei et al., 2006). 

 

 

 

1.3. Etiopatogenia da luxação patelar medial  

 

Para que haja um correto funcionamento da articulação femoropatelar é essencial 

um perfeito alinhamento do mecanismo extensor do joelho, já que os movimentos de 

contração e extensão muscular se fazem numa linha reta (Kowaleski et al., 2012). 

A etiopatogenia da luxação patelar surge, na maioria dos casos, atribuída a uma 

série de fatores relacionados com um mal-alinhamento ósseo (Putman, 1968; Kaiser et al., 

2001a). Segundo esta hipótese explicativa, que é atualmente considerada a principal, as 

causas desta complexa série de distúrbios que conduz a LPM relacionam-se com alterações 

anatómicas congénitas ligeiras, que se agravam durante o desenvolvimento do animal. 

Entre estas, encontra-se uma diminuição do ângulo de inclinação do colo femoral (coxa 

vara), e uma diminuição da anteversão do colo femoral (Figuras 3 e 4) (Putman, 1968; 

Piermattei et al., 2006; Kowaleski et al., 2012). Por outras palavras, há uma diminuição do 

ângulo formado entre o eixo do colo femoral e o eixo longitudinal do fémur 

(aproximadamente 130º em cães sem alterações ortopédicas) (Tomlinson et al., 2007), 

combinada com uma diminuição da rotação externa do fémur proximal relativamente ao 

fémur distal (Kaiser et al., 2001b; Piermattei et al., 2006). Estas alterações serão a causa de 
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toda a sequência de deformidades anatómicas tipicamente encontradas em cães com LPM 

(Figura 5). Num animal em crescimento, promovem deslocamento medial do grupo muscular 

quadríceps femoral, cuja alteração de forças tem efeitos na placa de crescimento femoral 

distal e nas placas de crescimento tibiais (Hulse, 1995; Kowaleski et al., 2012). Segundo a 

Lei de Wolff, os ossos respondem de forma ativa às forças e cargas a que estão sujeitos. 

Estas forças, dependentes do peso corporal e postura do animal, determinam o crescimento 

e a forma do osso. Em animais com as alterações anatómicas previamente referidas, há um 

desequilíbrio das forças aplicadas nas placas de crescimento, conduzindo ao 

desenvolvimento e agravamento de deformidades ósseas (Karrlom et al., 1984; Jevens & 

DeCamp, 1993). O deslocamento medial do quadríceps femoral provoca um aumento de 

pressão na porção mais medial da placa de crescimento femoral distal, atrasando o seu 

crescimento e, em simultâneo, um alívio na pressão do lado lateral, que propicia a um 

crescimento mais rápido desse lado. Isto resulta num crescimento ósseo distal irregular, 

com desenvolvimento de torção e rotação medial da extremidade femoral distal (Hulse, 

1995; Kowaleski et al., 2012; Yasukawa et al., 2016; Bosio et al., 2017).  

 

 

Figura 3: Representação do ângulo de 

anteversão (A) e retroversão (B) (adaptado 
de Hulse, 1993). 

 

Figura 4: Representação do ângulo normal 

de inclinação do colo femoral (B), 
comparando com o de coxa valga (A) e coxa 
vara (C) (adaptado de Hulse, 1993). 

 

 

Na tíbia, que é constituída por três placas de crescimento [duas fises que 

determinam o seu crescimento longitudinal, e uma apófise que determina o crescimento da 

crista tibial (Figura 6)], a pressão exercida pelo fémur sobre a meseta tibial irá afetar o 

crescimento da fise tibial proximal. Além disso, a pressão torsional exercida sobre a crista 

tibial, pelo desalinhamento medial do quadríceps femoral e tendão patelar cuja inserção se 

faz na tuberosidade tibial, irá influenciar o desenvolvimento da apófise (Hulse, 1993). 

Submeter estas estruturas tibiais a uma força anormal durante o crescimento pode resultar 

em alterações anatómicas da porção proximal da tíbia num ou mais planos (Petazzoni, 
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2015b). As deformidades descritas na tíbia incluem deslocamento medial da tuberosidade 

tibial, varus da tíbia proximal e torção externa da tíbia distal (Schulz, 2013).  

 

       

Figura 5: Possíveis alterações anatómicas 

presentes em caso de LPM grave. Coxa vara 
(1), varus femoral distal (2), tróclea femoral 
pouco profunda ou inexistente (3), hipoplasia 
do bordo troclear medial (4), torção tibial com 
deslocamento medial da tuberosidade tibial 
(5) e varus tibial proximal (6). Representação 
do correto alinhamento do mecanismo 
extensor (seta) e da correta localização da 
patela (retângulo) em comparação com a 
anatomia apresentada num caso desta 
gravidade (adaptado de Piermattei, 2006). 

      

Figura 6: Placas de crescimento da tíbia: 

uma apófise (amarelo) e duas fises, proximal 
e distal (vermelho) (Petazzoni, 2015b). 

 

Outras teorias sugerem que a causa inicial é muscular (Harasen, 2006). É descrita 

em alguns animais jovens uma atrofia do músculo reto femoral, hipotrofia do músculo vasto 

lateral ou hipertrofia do músculo vasto medial. Noutros animais com LPM foi observado que 

a origem da porção cranial do músculo sartório se localiza numa posição mais medial da asa 

do ílio (L’Eplattenier & Montavon, 2002a). Essa alteração no equilíbrio das forças promove 

um desalinhamento muscular medial, com consequente aumento de tensão medial. Este, 

em animais em crescimento, será responsável por alterar as pressões às quais as placas de 

crescimento ósseas estão sujeitas, desencadeando alterações anatómicas semelhantes às 

anteriormente descritas, conduzindo a LPM e continuando a agravar até ao fecho das placas 

de crescimento (Harasen, 2006). 

 

Em circunstâncias normais, durante o crescimento do animal, a patela exerce uma 

pressão contínua sobre a tróclea, resultante de forças retropatelares (Kowaleski et al., 

2012). Essa pressão é responsável pelo aprofundamento do sulco troclear. Nos animais 

com luxação patelar, não é alcançada a profundidade adequada, por ausência intermitente 
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ou contínua dessa pressão (Roch & Gemmill, 2008; Yasukawa et al., 2016). Em cães com 

baixo grau de luxação, a patela mantém uma posição adequada durante a maioria do tempo 

de crescimento do animal, e essa pressão retropatelar permite que a perda de profundidade 

do sulco seja mínima. Contudo, em animais com LP mais grave, a profundidade do sulco 

troclear pode variar desde praticamente normal a inexistente. Além disso, estes animais 

podem apresentar hipoplasia do bordo troclear medial, devido aos movimentos de 

intermitente luxação/redução (Kowaleski et al., 2012; Schulz, 2013). 

Independentemente da etiopatogenia, as alterações músculo-esqueléticas podem 

tornar-se evidentes logo nas primeiras semanas de vida e agravar-se até o crescimento 

ósseo terminar (Harasen, 2006). 

 

 

 

1.4. Bases e decisões do tratamento cirúrgico 

 

O tratamento cirúrgico, principalmente em animais jovens e em animais sintomáticos, 

é fortemente aconselhado o mais brevemente possível. Isto porque, nos jovens, as placas 

de crescimento ainda se encontram ativas, o que aumenta o risco de agravamento das 

deformidades presentes. Nos sintomáticos, a luxação intermitente pode ser causadora de 

dor, pela erosão que provoca nas cartilagens articulares da patela e da tróclea femoral, 

acelerando o desenvolvimento de doença articular degenerativa (Daems et al., 2009; 

Kowaleski et al., 2012). A cirurgia é também aconselhada nos animais assintomáticos, já 

que será uma questão de tempo até ao aparecimento de sinais clínicos associados à erosão 

da cartilagem e osteoartrite (Schulz, 2013). 

Para um correto tratamento cirúrgico das luxações patelares é importante uma 

compreensão das deformidades anatómicas presentes em cada caso particular (Petazzoni, 

2015b). A correção cirúrgica subdivide-se em técnicas que promovem a estabilização da 

patela na tróclea femoral, através da reconstrução dos tecidos moles de suporte lateral e 

medial, e outras que permitem corrigir e realinhar o mecanismo extensor do grupo muscular 

quadríceps femoral (Remedios et al., 1992; Seguin & Harari, 1994; L’Eplattenier & 

Montavon, 2002b; Vasseur, 2003; Gibbons et al., 2006). 

As técnicas a utilizar devem ser escolhidas e combinadas de acordo com as 

deformidades anatómicas presentes e severidade da luxação, dependendo também da 

preferência do cirurgião (Figura 7) (Hulse, 1995). 

 

Como consequência da luxação patelar, principalmente em casos mais graves ou 

prolongados, há retração dos tecidos moles capsulares ipsilaterais à luxação, com 

formações fibrosas resultantes das forças de tensão contínuas, e estiramento do lado 
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contralateral (Farese, 2006; Denny & Butterworth, 2008). Estão descritas técnicas que 

permitem a reconstrução e correção destas alterações nos tecidos moles, podendo estas 

servir para aliviar a tensão ou para a aumentar. Com o objetivo de aliviar a tensão tecidual e 

muscular, surge descrita a desmotomia medial (com libertação do retináculo e/ou cápsula 

articular) e a libertação da musculatura medial (do músculo reto femoral e/ou do pes 

anserinus (músculos gracilis, sartório e semitendinoso), caso estes estejam a provocar 

rotação medial do joelho) (L’Eplattenier & Montavon, 2002b; Palmer, 2012). Para promover o 

aumento de tensão no lado contralateral, está descrita a imbricação do retináculo (que 

consiste numa sutura de tensão, de padrão interrompido de pontos de colchoeiro horizontal 

modificado (Piermattei et al., 2006)) e as suturas antirrotacionais (patelotibiais ou 

fabelotibiais) (Farese, 2006; Beale, 2012). Contudo, o recurso isolado a estas técnicas não 

corrige o alinhamento do mecanismo extensor, acabando por ocorrer novamente a 

estiramento dos tecidos e recidiva da luxação (Piermattei et al., 2006; Denny & Butterworth, 

2008). Por essa razão, estas técnicas apenas devem ser usadas como complemento aos 

métodos de realinhamento (Harasen, 2006; Palmer, 2008). Além disso, apesar de 

geralmente não serem suficientes, podem ser usadas em animais em crescimento que 

apresentam deformidades ligeiras, como tentativa de corrigir as forças anormais que irão 

agravar essas alterações (Harasen, 2006). 

 

As técnicas que modificam estruturas ósseas são essenciais na correção da luxação 

de patela. Podem ter como objetivo promover o realinhamento patelar (transposição da 

tuberosidade tibial) ou aprofundar a tróclea femoral (Roush, 1993; Hulse, 1995; Denny & 

Butterworth, 2008).  

A transposição da tuberosidade tibial (TTT) é uma técnica cirúrgica muito utilizada 

que permite realinhar o tendão patelar e o mecanismo extensor em relação à tróclea femoral 

(L’Eplattenier & Montavon, 2002a). Surge descrita através de dois métodos, sendo que a 

diferença entre ambos é a realização de uma osteotomia parcial ou total e, 

consequentemente, o modo de fixação da crista tibial. No primeiro método, é executada uma 

osteotomia longitudinal total da crista tibial no plano frontal, com separação completa do 

osso, periósteo e fáscia na extremidade distal. A crista fica totalmente móvel, permitindo a 

transposição proximodistal e mediolateral. É descrita a fixação na sua nova posição com 

agulhas de Kirschner, bandas de tensão ou parafusos, no aspeto cranial (Robins, 1990; 

Roush, 1993; Piermattei et al., 2006; Schulz, 2013). No método alternativo, a osteotomia da 

crista tibial é apenas parcial, deixando intactos o osso e periósteo da porção distal da crista. 

Esta pode ser transposta através de rotação no plano frontal e é depois fixada com uma 

agulha de Kirschner na sua nova posição (Robins, 1990; Vasseur, 2003; Piermattei et al., 
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2006). Esta diferença em relação ao primeiro método melhora significativamente a 

estabilidade da crista osteotomizada, sem necessidade de recorrer a bandas de tensão, e 

reduz o tempo cirúrgico (Robins, 1990). Contudo, deve ser feito cuidadosamente e apenas 

em casos cuja transposição necessária é pequena, pois uma rotação aguda da crista pode 

conduzir à fratura da mesma ou da extremidade distal não osteotomizada, com necessidade 

de utilizar uma banda de tensão para correção e prevenção de avulsão da tuberosidade 

tibial (Petazzoni, 2015b). Outro fator importante a considerar, em ambas as variantes da 

técnica, é o tamanho do segmento osteotomizado para que não fique muito pequeno, pois 

dificulta a sua fixação e aumenta o risco de complicações (Langley-Hobbs, 2010). Não 

existem valores de referência para o tamanho do segmento, já que variam com o tamanho 

do animal (Stanke et al., 2014). 

 Patrícia Popak Maria realizou outra técnica de transposição, com elevação do 

periósteo e realização de uma osteotomia longitudinal apenas na porção medial da crista 

tibial. A transposição era fixada através da introdução de um pino de polímero de mamona 

(Ricinus communis) na porção proximal medial da tíbia, em direção ao canal medular, 

ficando a exercer força no sentido lateral (Ignácio, 1995; Maria et al., 2004). Esta técnica já 

tinha sido descrita por Nagaoka, com realização de um entalhe na face medial ao longo da 

crista da tíbia e depósito de cerâmica óssea artificial ou enxerto ósseo autólogo ao longo de 

vários pontos nesse espaço, para a correção da LPM (Nagaoka et al., 1994). Contudo, em 

qualquer um destes estudos, a técnica só foi aplicada em animais até aos quatro meses, 

nos quais o osso, ainda imaturo, apresenta consistência mole e rápido crescimento 

(Nagaoka et al., 1994; Maria et al., 2004). 

 

 As técnicas de trocleoplastia promovem o aprofundamento do sulco troclear. A falha 

na criação de um sulco troclear adequado permite deslizamento da patela sobre os bordos 

trocleares, resultando num insucesso cirúrgico e risco de reluxação patelar (Petazzoni, 

2014). A trocleoplastia pode ser realizada por métodos de abrasão (método em desuso), por 

condroplastia troclear (apenas em animais muito jovens), ou por resseção troclear, podendo 

esta última ser em bloco ou em cunha (Vasseur, 2003; Piermattei et al., 2006). Deve ser 

preservada a máxima cartilagem hialina articular possível (Talcott et al., 2000) e, no fim do 

procedimento, o sulco troclear deverá acomodar cerca de 50% do volume patelar (Kowaleski 

et al., 2012; Pêrez & Lafuente, 2014). Estudos realizados por Gibbons e por Cashmore 

demonstraram que a utilização de uma técnica de trocleoplastia conjugada com o 

realinhamento do mecanismo extensor reduz significativamente a taxa de recidiva de 

luxação patelar, indicando a importância de incluir essa técnica no tratamento cirúrgico 

(Gibbons et al., 2006; Cashmore et al., 2014). 
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Figura 7: Combinação frequente de técnicas cirúrgicas para correção de LPM: imbricação, TTT e 

trocleoplastia em cunha (adaptado de Johnson & Dunning, 2005). 
 

Em animais com graus mais graves de LP, as técnicas mencionadas podem não ser 

suficientes nem as mais adequadas. Surgem descritas técnicas de osteotomias corretivas, 

tanto no fémur como na tíbia, para casos associados a alterações anatómicas mais graves 

(Denny & Butterworth, 2008; Roch & Gemmill, 2008). 

 

 

 

1.5. Prognóstico e complicações 

 

 O prognóstico está dependente da recuperação funcional do membro, do alívio dos 

sinais clínicos, e do desenvolvimento de osteoartrite (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007). É 

geralmente bom após a correção cirúrgica de luxações patelares até grau III, com uma taxa 

superior a 90% de uma boa recuperação funcional (Piermattei et al., 2006). É mais 

reservado para luxações grau IV ou crónicas, mas também apresentam melhorias pós-

cirúrgicas (Harasen, 2006). De uma forma geral, o prognóstico da resolução cirúrgica da 

luxação patelar correlaciona-se com o grau de luxação e alterações ósseas existentes 

(Arthurs & Langley-Hobbs, 2007; Roch & Gemmill, 2008; Cashmore et al., 2014), com a 

presença de alterações articulares degenerativas (Daems et al., 2009) e, de acordo com 

Gibbons e Stanke, com a raça e peso do animal (Gibbons et al., 2006; Stanke et al., 2014). 

 

Em cães, no tratamento cirúrgico de luxação patelar, surgem descritas taxas de 

complicações pós-cirúrgicas oscilantes entre 18 a 43% (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007; 

Stanke et al., 2014). A transposição da tuberosidade tibial é o procedimento cirúrgico mais 

importante na maioria das correções cirúrgicas de LPM, por permitir realinhar o mecanismo 

extensor do grupo muscular quadríceps femoral. Contudo, problemas consequentes de 

falhas na execução desta técnica podem conduzir a complicações pós-cirúrgicas (Harasen, 
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2006). Nos casos resolvidos com esta técnica, as taxas de complicações maiores (CM) (que 

implicam segunda intervenção cirúrgica) variam entre os 13 e 18,5% (Arthurs & Langley-

Hobbs, 2007; Cashmore et al., 2014; Stanke et al., 2014). Dentro destas, as mais frequentes 

são a recidiva de luxação, a avulsão da crista tibial e complicações associadas aos 

implantes (Figura 8) (Cashmore et al., 2014; Stanke et al., 2014). 

A recidiva de luxação patelar é a complicação mais comum, sendo descrita em 8-

36% dos casos (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007; Wangdee et al., 2013; Cashmore et al., 

2014), embora possa apresentar-se num grau inferior e frequentemente sem manifestação 

de sinais clínicos. Estão também descritos casos de luxação patelar lateral como 

consequência de uma transposição lateral excessiva em animais operados para correção de 

LPM (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007). 

Segundo Cashmore, a avulsão tem uma probabilidade onze vezes superior de 

ocorrer em transposições da crista fixadas com uma só agulha de Kirschner, quando 

comparadas com transposições fixadas com duas. Além disso, independentemente do 

número de agulhas utilizadas, quanto mais caudodistal for a sua orientação, maior o risco de 

avulsão (Cashmore et al., 2014). Por outro lado, também surgem complicações quando a 

orientação dada aos implantes é craniocaudal e distoproximal, pois uma introdução menos 

cuidadosa pode atingir o espaço articular, nomeadamente em animais com maior inclinação 

do plateau tibial (Piermattei et al., 2006; Kowaleski et al., 2012). Os cães de raça pequena 

têm frequentemente ângulos de plateau tibial (APT) superiores (Petazzoni, 2015b). No 

estudo de Cashmore não surgem descritas avulsões da crista tibial quando é utilizada uma 

banda de tensão (Cashmore et al., 2014). De entre todos os implantes descritos, o uso de 

parafusos é aquele que apresenta maior taxa de complicações (Stanke et al., 2014). 

As complicações associadas aos implantes, como escolha inadequada ou 

insuficiente de implantes ou migração dos mesmos, surgem intimamente relacionadas com 

as avulsões da crista tibial (Petazzoni, 2015b). A manifestação de desconforto provocado 

pelos implantes, devido ao atrito entre estes e os tecidos moles, é outra complicação 

frequentemente descrita. Resulta na persistência de algum grau de claudicação ou de 

desconforto à palpação, que obriga à remoção dos implantes assim que se complete a 

cicatrização da osteotomia (Harasen, 2006; Cashmore et al., 2014). 
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Figura 8: Complicações maiores mais comuns da TTT clássica: desconforto associado aos 

implantes (A), recidiva de luxação patelar (B) e avulsão/fratura da tuberosidade tibial (C) 
(Imagens gentilmente cedidas por Dr. Jorge Leite). 

 

Outra potencial complicação da TTT clássica é a rutura do tendão patelar 

proximalmente à sua inserção, devido à colocação de implantes nesse local (Cashmore et 

al., 2014). Outras complicações pós-cirúrgicas, descritas como correspondendo a 5% das 

totais (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007), incluem a formação de seroma, infeção ou 

deiscência de sutura, inflamação do tendão patelar e/ou dos tecidos moles envolventes, e 

claudicação. Esta claudicação pode ter como causa o desconforto provocado pelos 

implantes, mas é também frequentemente associada à erosão da cartilagem da tróclea e da 

superfície articular da patela, provocada pela luxação patelar. Nestes animais, apesar de 

uma alguma melhoria clínica pós-cirúrgica, a claudicação pode permanecer devido a essas 

alterações articulares já existentes (Figura 9) (Farase, 2006; Daems et al., 2009; Wangdee 

et al., 2013), que continuarão a progredir mesmo com a correção cirúrgica (Fergunson, 

1997; Read, 1999; Maria et al., 2001). 

 

   

Figura 9: Erosão na cartilagem do bordo troclear medial (A e B) e da face articular da patela (C) (Imagens 

gentilmente cedidas por Dr. Jorge Leite). 
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Em gatos, as taxas de complicações pós-cirúrgicas que surgem referidas na 

literatura rondam os 26% (20% complicações maiores e 6% menores) (Rutherford et al., 

2015). 

 

Segundo Stanke e Gibbons, existem fatores que aumentam significativamente o risco 

de complicações pós-cirúrgicas (Gibbons et al., 2006; Cashmore et al., 2014). A raça do 

animal (gigantes vs. toy) é um deles (Gibbons et al., 2006; Cashmore et al., 2014), sendo 

que raças gigantes apresentam uma incidência 5,5 vezes superior às raças toy (Stanke et 

al., 2014). Também de acordo com Stanke, a obesidade é outro fator de risco, sendo que 

cada 5 kg acima do peso corporal ideal aumentam em 1,3 vezes o risco de complicações 

(Stanke et al., 2014). Contudo, segundo Cashmore, o peso (juntamente com o sexo e idade 

do animal) não influencia o risco (Cashmore et al., 2014). 

A taxa de complicações surge diretamente relacionada com a escala de Putman, isto 

é, quanto maior o grau de LP pré-cirúrgico, pior é o prognóstico, com maior frequência de 

complicações pós-cirúrgicas maiores e totais relatadas (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007; 

Wangdee et al., 2013).  

 

É importante ter em atenção que a ocorrência de complicações pós-cirúrgicas 

também pode estar relacionada com uma correção cirúrgica inadequada, consequente a 

uma incorreta avaliação das deformidades esqueléticas subjacentes à LP existente (Arthurs 

& Langley-Hobbs, 2007; Cashmore et al., 2014; Petazzoni, 2015b). 
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CAPÍTULO II: TTTT℗: Uma nova abordagem à luxação patelar 
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2.1. Fundamentos e pressupostos da técnica 

 

 Massimo Petazzoni (Clinica Veterinaria Milano Sud) desenvolveu recentemente uma 

nova técnica cirúrgica e dispositivo para realização de transposição da tuberosidade tibial, 

com o objetivo de diminuir a taxa de complicações intra e pós-cirúrgicas da técnica clássica 

e tornar o procedimento mais objetivo. O dispositivo TTTT℗ (Tibial Tuberosity Transposition 

Tool) e técnica cirúrgica foram descritos em outubro de 2014 por Petazzoni (Petazzoni, 

2014), para resolução de luxações mediais ou laterais de patela, grau I ou II, secundárias a 

torção tibial até 20 graus (Petazzoni, 2015b). 

 

São vários os grupos de cirurgiões a trabalhar atualmente com Massimo Petazzoni, 

em diversos países do mundo, com o objetivo de dar a conhecer a técnica e dispositivo, 

obter resultados e feedbacks preliminares, bem como possíveis críticas e complicações. O 

Dr. Jorge Leite representa o primeiro e único grupo português a realizar esta técnica, até ao 

momento. 

 

 Para a criação desta técnica e dispositivo, Massimo Petazzoni usou uma abordagem 

de identificação de problemas e soluções (Petazzoni, 2015b). Identificou os principais 

problemas intracirúrgicos e as principais causas de complicações na técnica clássica, e 

usou-os como base de parâmetros a alterar. 

 

 

2.1.1. Problemas intracirúrgicos na TTT clássica e soluções propostas 

 

Problema: Fixação temporária da tuberosidade tibial. 

Não existe qualquer sistema que permita segurar temporariamente a tuberosidade 

tibial na sua nova posição, de forma estável e segura, durante os movimentos de flexão, 

extensão e rotação do joelho, essenciais para confirmar intracirurgicamente o correto 

alinhamento patelar, antes da fixação óssea definitiva. Geralmente recorre-se a agulhas ou 

a pinças de redução de fragmentos, mas ambas apresentam desvantagens. As agulhas, 

inseridas na tuberosidade tibial, enfraquecem a estrutura da mesma. Por outro lado, as 

pinças de redução, além de se poderem soltar, podem condicionar os movimentos de 

manipulação do joelho, e lesionar a artéria poplítea ou tecidos moles caudais à tíbia 

(Petazzoni, 2015b,c). 

 

Solução apresentada por Petazzoni: 
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Utilizar um dispositivo que consiga promover essa estabilização temporária da 

tuberosidade tibial, de forma segura, sem risco de lesão de tecidos e sem impedir os 

movimentos do joelho (Petazzoni, 2015b). 

 

 

Problema: Fixação definitiva da tuberosidade tibial. 

Na técnica clássica, a crista tibial é fixada com recurso a agulhas de Kirschner ou 

parafusos, inseridos através da tuberosidade. Esses implantes devem ser inseridos com 

uma orientação craniocaudal e distoproximal para diminuir o risco de avulsão, mas não 

podem penetrar o espaço articular. O uso de uma banda de tensão para prevenir a avulsão, 

aumenta a morbilidade e o tempo cirúrgico (Petazzoni, 2015b). 

 

Solução apresentada por Petazzoni: 

 Utilizar um modo de fixação definitiva que não recorra à introdução de implantes 

através da tuberosidade tibial nem ao uso de bandas de tensão (Petazzoni, 2015b).  

 

 

 

2.1.2. Complicações pós-cirúrgicas mais frequentes da TTT clássica e 

soluções propostas 

 

 Complicação: Recidiva da luxação patelar. 
 

 Solução apresentada por Petazzoni: 

 Utilizar um dispositivo que consiga promover uma estabilização temporária da 

tuberosidade tibial, de forma segura e eficaz, para permitir que o cirurgião possa fazer todos 

os movimentos de confirmação do correto alinhamento patelar, garantindo a fixação na 

posição mais adequada (Petazzoni, 2015b). 

 

 Complicação: Falhas do implante. 

 As falhas do implante conduzem mais frequentemente a avulsões da crista tibial, 

mas também a possíveis uniões atrasadas ou não uniões, pela instabilidade criada. 
 

 Solução apresentada por Petazzoni: 

 Utilizar uma técnica em que seja mantida uma maior ligação óssea entre a crista 

tibial osteotomizada e a diáfise da restante tíbia, permitindo aumentar a resistência à tração 

exercida pelo grupo muscular quadríceps femoral e, assim, diminuir os riscos de avulsão 

(Petazzoni, 2015b). 

 

 Complicação: Desconforto associado aos implantes. 
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 A presença subcutânea de uma banda de tensão de cerclage, ou as protuberâncias 

craniais dos implantes na tuberosidade tibial, geram atrito com a pele e tecidos moles, 

provocando desconforto ao animal.  
 

 

 

 

 

 

 

 Solução apresentada por Petazzoni: 

 Utilizar um modo de fixação definitiva que não recorra à introdução de implantes 

através da tuberosidade tibial nem ao uso de bandas de tensão (Petazzoni, 2015b). 

 

 Complicação: Fratura da tuberosidade tibial. 

 A perfuração da tuberosidade tibial como método de fixação definitiva fragiliza-a, 

aumentando o risco de fratura da mesma. 
 

 Solução apresentada por Petazzoni: 

 Utilizar um modo de fixação definitiva que não recorra à introdução de implantes 

através da tuberosidade tibial (Petazzoni, 2015b). 

 

 Como resultado, Massimo Petazzoni desenvolveu uma nova técnica cirúrgica de 

transposição da tuberosidade tibial, juntamente com a criação de um dispositivo que 

promove a translação lenta e gradual da crista parcialmente osteotomizada, permitindo ao 

osso adaptar-se à tensão à qual é sujeito e dobrar na amplitude necessária. Nesta nova 

técnica não há necessidade de recorrer a pinças de redução de fragmentos ou à colocação 

de implantes na tuberosidade tibial para fixação temporária da crista, sendo essa 

estabilização feita pelo próprio dispositivo TTTT℗, durante os movimentos de verificação do 

alinhamento, prévios à fixação definitiva. Na fixação final, a crista tibial fica íntegra, e é 

colocado medialmente um implante como espaçador, para impedir que esta retorne à sua 

posição original (Petazzoni, 2015a,b,c). 

 

 

 

2.1.3. Considerações importantes na criação e realização da técnica e 

dispositivo TTTT℗ 

 

 Nesta nova técnica, a osteotomia é descrita de uma forma mais objetiva e com 

alterações em relação à técnica clássica. O corte é realizado num plano mais caudal, 

comparando com o plano da técnica clássica, e a osteotomia é parcial e oblíqua. Esse 

deslocamento caudal resulta num aumento da secção transversa da porção óssea cranial à 

osteotomia. Essa alteração, juntamente com a obliquidade do corte, permite preservar uma 

porção de osso mais larga e robusta na parte distal da crista tibial, que consequentemente 
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resulta num aumento da sua resistência às forças de tração exercidas pelo grupo muscular 

quadríceps femoral durante a locomoção (Petazzoni, 2015b). Esse aumento de resistência 

substitui a necessidade de introduzir implantes sobre a tuberosidade tibial ou cerclage na 

porção distal da crista. 

Esta alteração nas dimensões de crista osteotomizada vai também oferecer uma 

maior resistência à transposição da tuberosidade tibial, por aumento da sua resistência à 

flexão. A resistência à flexão é, por definição, a capacidade que cada material tem de resistir 

à deformação quando é sujeito a cargas, estando isso relacionado com a forma do mesmo 

na região em que as forças se concentram. Avaliando geometricamente a crista tibial na 

região onde ficam concentradas as forças de flexão, esta tem a forma aproximada de um U 

invertido. Petazzoni concluiu que bastaria um desvio caudal de poucos milímetros para 

conseguir obter um aumento considerável da resistência da crista à flexão (Petazzoni, 

2015b). Contudo, esta alteração torna a transposição manualmente impossível, surgindo a 

partir daí a necessidade da criação de um dispositivo que consiga empurrar lentamente a 

crista tibial, a uma velocidade que permita tirar vantagem da elasticidade do osso. 

 

 Outro parâmetro mecânico importante é a tensão de cedência (ou ponto de 

cedência), que é definida como a quantidade de tensão necessária para que um material 

comece a deformar-se plasticamente. Até esse nível de tensão ser atingido, o material 

apenas se deforma elasticamente, mantendo a capacidade de retornar à forma original 

assim que a tensão que lhe é aplicada for descontinuada. Quando a tensão de cedência é 

ultrapassada, o material fica permanentemente deformado (Petazzoni, 2015b). 

 

 A velocidade com que as forças são aplicadas num material também é um fator que 

influencia o seu comportamento. Neste caso, a resposta do osso perante a flexão ou tensão 

que lhe é aplicada, também irá depender da velocidade de realização de transposição. 

Quanto mais rápida é a flexão do osso, mais este enfraquece (Gráfico 1), razão pela qual a 

transposição deve ser feita de forma lenta e gradual para que o osso tenha capacidade de 

se adaptar às forças exercidas, sem fraturar (Petazzoni, 2015b). 
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Gráfico 1: Representação da influência da velocidade de flexão sobre a tensão e deformação óssea 

resultante. Quanto mais lenta é a flexão do osso, mais capacidade de adaptação à deformação este 
apresenta (adaptado de Petazzoni, 2015b). 

2.2. Indicação cirúrgica 

 

 A realização de uma transposição da tuberosidade tibial deve considerar-se em 

situações nas quais a causa da luxação patelar é uma deformidade torsional tibial 

(Petazzoni, 2014). Esta técnica cirúrgica permite realinhar o mecanismo extensor, mas o 

plateau tibial e os meniscos continuam com uma orientação incorreta. Esta situação apenas 

poderia ser corretamente corrigida com recurso a osteotomias ou ostectomias tibiais 

(Persuki et al., 2006; Roch & Gemmill, 2008). Contudo, a TTT apresenta-se como uma 

opção mais fácil e menos agressiva do que uma osteotomia transversa tibial, realizável em 

torções tibiais até 20º (Petazzoni, 2014). 

 

 A inserção do tendão patelar ocupa, em largura, o terço central da tíbia proximal. Por 

isso, na realização de uma transposição numa tíbia com torção, a crista apenas pode ser 

movida para lateral ou medial, no melhor cenário, a distância de um terço da tíbia. Essa 

distância, em casos mais graves, pode não ser suficiente, principalmente porque também é 

necessário ter em conta que a patela, estando num plano mais proximal à sua inserção, terá 

uma transposição sempre menor do que a da tuberosidade tibial. Além disso, o aspeto 

cranial da tíbia não é liso no seu plano frontal, dificultando a técnica de estabilização e 

fixação, em casos com necessidade de distância transposta superior. Por estas razões, 

luxações patelares de graus III e IV não devem ser corrigidas por transposição da 

tuberosidade tibial, pois os resultados obtidos serão sub-ótimos, sendo esta técnica apenas 

adequada para os graus mais baixos de LP (Roch & Gemmill, 2008; Petazzoni, 2014). As 

deformidades anatómicas graves de tíbia e fémur devem ser bem avaliadas, classificadas e 

tratadas de acordo com a sua natureza, localização e magnitude (Petazzoni, 2015b). 
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Estudos sugerem que as luxações patelares de grau I e II estão maioritariamente 

relacionadas com torção tibial e não com deformidades femorais, embora existam exceções 

(Yasukawa et al., 2016). O TTTT℗ foi desenvolvido por Petazzoni exclusivamente para 

correção de luxação patelar de grau I ou II resultante de torção tibial interna ou externa. Não 

é indicado para tratamento de grau III ou IV secundárias a deformidades angulares no fémur 

(Petazzoni, 2015b). 
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2.3. Imagens radiográficas pré-cirúrgicas 

 

 

2.3.1. Definições 

 

 Plano sagital: É um plano imaginário vertical, com orientação craniocaudal. Divide o 

corpo do animal em partes esquerda e direita. O plano sagital mediano divide todo o corpo 

em duas metades iguais, direita e esquerda. Todos os planos sagitais formados são 

paralelos ao mediano. Nos membros, são denominadas de mediais as regiões anatómicas 

mais próximas do plano sagital mediano, e laterais as mais afastadas do mesmo (Figura 10) 

(Petazzoni, 2015b). 

 Plano transverso: É um plano imaginário horizontal, com orientação laterolateral. 

Divide o corpo do animal em partes dorsal e ventral. Num membro, a região mais dorsal é 

denominada proximal, e a mais ventral é denominada distal (Figura 10) (Petazzoni, 2015b). 

 Plano frontal: É um plano imaginário vertical, com orientação laterolateral. Divide o 

corpo do animal em partes cranial/anterior e caudal/posterior. A região anatómica mais 

próxima da cabeça é denominada cranial/anterior, e a mais próxima da cauda é denominada 

caudal/posterior (Figura 10) (Petazzoni, 2015b). 

 

 

Figura 10: Representação dos três planos 

anatómicos: sagital, transverso e frontal. 

 

 

2.3.2. Estudo radiográfico pré-cirúrgico 

 

Antes da cirurgia, deve ser efetuado um estudo radiográfico do membro pélvico, com 

o animal sob anestesia geral. Pretende-se a obtenção de imagens mediolaterais e 

anteroposteriores de fémur e de tíbia. Para que as medidas da osteotomia possam ser 

cuidadosamente planeadas, o rigor nas projeções é um fator importante (Petazzoni, 2015). 

 Nas projeções mediolaterais de tíbia e fémur, o animal deve estar em decúbito 

lateral, com o membro totalmente paralelo à mesa. A imagem mediolateral de fémur deve 
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incluir as articulações coxofemoral e femorotibial (Figuras 11 e 12), e a mediolateral de tíbia 

deve incluir as articulações femorotibial e tibiotársica (Figuras 13 e 14). Num animal de 

pequeno porte pode ser possível obter ambas na mesma imagem radiográfica (Sirois et al., 

2010). 

 

 
Figura 11: Posicionamento para projeção 

radiográfica mediolateral de fémur (Imagem 
gentilmente cedida por Dr. Jorge Leite). 

 

  

Fígura 12: Projeção radiográfica 

mediolateral de fémur. 

 

Figura 13: Posicionamento para projeção 

radiográfica mediolateral de tíbia (Imagem 
gentilmente cedida por Dr. Jorge Leite). 

             

Figura 14: Projeção radiográfica 

mediolateral de tíbia. 

 

 Na projeção anteroposterior de fémur, pode facilitar ter o animal numa posição 

“sentada” enquanto o membro é estendido, para garantir o paralelismo do osso com a mesa. 

O correto posicionamento no plano frontal é confirmado pela observação da porção distal do 

fémur, na qual devem ser observados os dois côndilos perfeitamente paralelos, com a patela 

numa posição central no sulco troclear, e ambos os sesamóides (medial e lateral) divididos 

em duas partes iguais pela cortical femoral (Figuras 15 e 16) (Sirois et al., 2010). 

 Na projeção anteroposterior de tíbia, o animal deve estar em decúbito dorsal, com o 

membro estendido e a extremidade distal da tíbia deve ser elevada da mesa, para manter a 

tíbia totalmente perpendicular ao feixe de radiação. Num plano frontal perfeito, a cortical 

medial do calcâneo deve dividir a cóclea tibial em duas partes iguais. Se tal não for 

observado, a radiografia deve ser repetida até ser obtida essa projeção (Petazzoni, 2015b). 
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Pode ser mais fácil realizar uma projeção postero-anterior, para garantir o correto 

posicionamento do membro. Para melhor delimitação radiográfica da tuberosidade tibial, 

pode ser temporariamente colocada uma pinça de redução de fragmentos sobre a sua 

porção mais proximal (Figuras 17 e 18) (Petazzoni, 2015b; Sirois et al., 2010). 

 

    
Figura 15: Posicionamento para projeção 

radiográfica anteroposterior de fémur (Imagem 
gentilmente cedida por Dr. Jorge Leite). 
 

 

 
Figura 16: Projeção radiográfica 

anteroposterior de fémur. 

   

   
Figura 17: Posicionamento para projeção 

anteroposterior e postero-anterior de tíbia 
(Imagem gentilmente cedida por Dr. Jorge 
Leite). 

 

 

 

 

Figura 18: Projeção radiográfica 

anteroposterior de tíbia. 

 

 Em todas as projeções deve ser usado um marcador radiográfico (como o 

identificador de lados, uma moeda ou um anel), para que sirva como referência nas 

medições pré-cirúrgicas (não presente nas imagens). Nas projeções em que o membro está 

elevado da mesa, há menor distorção da imagem mas é criado um efeito de magnificação. 

Por essa razão, é importante que o marcador seja colocado à mesma altura do osso 
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radiografado, servindo de calibrador a todas as medidas lineares na imagem obtida 

(Petazzoni, 2015b). 

 

 

2.4. Avaliação da torção tibial 
 

A torção é um desvio interno ou externo em torno do eixo anatómico de um osso. 

Geralmente é definida de proximal para distal. Assim, num animal com luxação patelar 

medial, orientando cranialmente a tíbia proximal, é expectável observar uma torção externa 

na tíbia. Numa luxação patelar lateral, a torção tibial será interna (Petazzoni, 2015b). 

 Para permitir avaliar o grau de torção tibial, Massimo Petazzoni criou duas tabelas 

com imagens de referência para os diferentes graus de torção tibial interna ou externa 

(Tabelas 2 e 3). As imagens pré-cirúrgicas anteroposteriores de tíbia de cada caso devem 

ser comparadas com as dessa tabela, para determinar a torção existente.  

 

 

Tabela 2: Tabela de torção tibial externa. À esquerda: Projeções radiográficas 

anteroposteriores da tíbia proximal, com aumentos sequenciais de 5 graus de torção 
externa, dos 0 até aos 25 graus. Aos 20 graus, a cortical medial da crista tibial 
sobrepõe-se à cortical tibial medial. À direita: Vista anteroposterior da tíbia distal, 
com a cortical medial do calcâneo a dividir a cóclea tibial em partes iguais (adaptado 
de Petazzoni, 2015b). 
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Tabela 3: Tabela de torção tibial interna. À esquerda: Projeções radiográficas 

anteroposteriores da tíbia proximal, com aumentos sequenciais de 5 graus de torção 
interna, dos 0 até aos 25 graus. Aos 20 graus, a cortical lateral da crista tibial 
sobrepõe-se à cortical tibial lateral. À direita: Vista anteroposterior da tíbia distal, 
com a cortical medial do calcâneo a dividir a cóclea tibial em partes iguais (adaptado 
de Petazzoni, 2015b). 

2.5. Procedimento cirúrgico  

 

 

2.5.1. Abordagem cirúrgica 
 

O animal anestesiado deve ser posicionado em decúbito dorsal, ficando o cirurgião a 

operar no topo da mesa, aos pés do animal, para que a posição lhe permita manipular o 

membro antes e durante toda a cirurgia, podendo observar o nível de desvio da 

tuberosidade tibial e verificar o alinhamento antes da fixação. O animal deve ser preparado 

de forma asséptica desde a região proximal da coxa até aos metatarsos. 

 Antes de iniciar a incisão cutânea, os pontos de referência para o acesso (patela, 

tendão patelar, tuberosidade tibial e crista da tíbia) devem ser palpados (Figura 19). 

 

 

Figura 19: Referências anatómicas relevantes na tíbia proximal 

(adaptado de Petazzoni, 2015b). 
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A incisão deve ser craniomedial na tíbia proximal, estendendo-se desde o nível da 

patela até à porção mais distal da crista tibial (Figura 20). A incisão no tecido subcutâneo 

deve ser semelhante. É importante localizar a veia safena e o nervo tibial, para evitar que 

sejam danificados durante o acesso (Piermattei & Johnson, 2004). O pes anserinus 

(inserção dos músculos gracilis, semitendinoso e sartório) é observável no córtex medial da 

tíbia, mas não é necessário ser desinserido porque a osteotomia é feita num plano mais 

cranial. Para a osteotomia não é necessária exposição do córtex medial da tíbia, pelo que a 

elevação do periósteo na face mais craniomedial dependerá da escolha do cirurgião quanto 

à visibilidade que necessita. Em seguida, com o bisturi, é marcada a linha da osteotomia no 

periósteo com base nas medidas posteriormente faladas, que servirá de linha de orientação 

para a serra na osteotomia. É então realizada uma artrotomia parapatelar bilateral 

(Petazzoni, 2015b), para libertar a patela das forças a que está sujeita pelos retináculos 

lateral e medial e pela cápsula articular, o que permitirá confirmar a estabilidade do 

alinhamento sem qualquer intervenção desses elementos estabilizadores passivos (Figura 

20). Nesta fase, o cirurgião deve realizar a trocleoplastia (em cunha ou em bloco), se achar 

que tal é necessário após observar a profundidade do sulco troclear (Figura 21) (Petazzoni, 

2015b). 

Durante a cirurgia é importante uma boa identificação das inserções do tendão 

patelar e do ligamento colateral medial, para evitar qualquer lesão nestas estruturas 

(Petazzoni, 2015b). 

 

  

Figura 20: Abordagem cirúrgica. Acesso cirúrgico à tíbia proximal (A) e 

artrotomia parapatelar bilateral (B) (Imagens gentilmente cedidas por Dr. Jorge 
Leite). 
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Figura 21: Trocleoplastia em cunha (A); sulco troclear pouco profundo pré-cirúrgico (B) e sulco troclear 

pós-cirúrgico (C) (Imagens gentilmente cedidas por Dr. Jorge Leite). 
 

 

 

2.5.2. Osteotomia da crista tibial 

 

Depois de realizada a trocleoplastia (se necessária), é efetuada uma osteotomia 

oblíqua parcial da crista tibial no plano frontal (Figura 22). Esta osteotomia tem início ao 

nível do tubérculo de Gerdy e segue distalmente numa orientação aproximadamente 

paralela ao bordo cranial da crista tibial. É realizada com uma serra oscilante fina, cuja 

lâmina deve ser irrigada com solução salina estéril para evitar a necrose térmica dos tecidos 

(Petazzoni, 2015b). 

 

O comprimento da osteotomia tem valores diferentes do lado lateral e medial da 

crista tibial, calculados previamente à cirurgia através das imagens radiográficas pré-

cirúrgicas (Figura 23). 

Num caso de LPM, em que se pretende transpor lateralmente a tuberosidade tibial, a 

osteotomia da cortical medial será de aproximadamente 80% do comprimento total da crista 

tibial, numa orientação proximal para distal. Na cortical lateral a osteotomia será inferior, 

correspondendo aproximadamente a 60% do comprimento total da crista tibial. Num caso de 

LPL, em que se transpõe medialmente a tuberosidade tibial, as percentagens serão 

inversas: 80% na cortical lateral e 60% da medial (Petazzoni, 2015b). 

 No plano sagital há um deslocamento caudal da osteotomia, no qual a crista tibial 

osteotomizada deve manter uma largura de cerca de 30% da largura total da tíbia (Figura 

24). 

A realização da osteotomia com base nestas medidas previamente estudadas, 

permite que haja um maior tamanho da porção osteotomizada e uma maior ligação da 

porção distal da crista tibial que permanece ligada à diáfise tibial, aumentando a capacidade 

de resistência à tração exercida pelo grupo muscular quadríceps femoral (Petazzoni, 2014; 

Petazzoni, 2015b). 
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Figura 22: Medições da osteotomia para transposição lateral da tuberosidade tibial para o 
tratamento de LPM usando a metodologia TTTT℗ (adaptado de Petazzoni, 2015b). 

 

 

 

Figura 23: Exemplo de medições da 

osteotomia na imagem radiográfica mediolateral 
pré-cirúrgica (Imagem gentilmente cedida por 
Dr. Jorge Leite). 

 
 

 

Figura 24: Exemplo de marcação 

intracirúrgica das medidas longitudinais da 
osteotomia. Medição longitudinal medial 
correspondente a 80% do comprimento da 
crista (seta amarela) e medição longitudinal 
lateral correspondente a 60% (seta verde). 
Orientação da osteotomia semelhante à da 
crista tibial, mantendo sempre 30% da 
largura tibial (Imagem gentilmente cedida 
por Dr. Jorge Leite). 
 
 

 

2.5.3. Montagem do dispositivo TTTT℗ 

 

Depois da osteotomia da crista da tíbia, deve ser aplicado o dispositivo TTTT℗ para 

ser realizada a transposição. Para a sua montagem, o joelho deve ser mantido numa 

posição de flexão, de modo a que a face cranial da tíbia esteja de frente para o cirurgião 

(Petazzoni, 2015b). 

 O dispositivo TTTT℗ é composto por duas agulhas de Kirschner, uma barra roscada, 

duas rótulas, duas porcas, e uma peça sulcada central na qual encaixa uma pala central 

deslizante (Figura 25). Todas as peças têm tamanho único, exceto as duas agulhas, cujo 
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diâmetro deve ser escolhido de acordo com o peso do animal. Devem ser utilizadas agulhas 

de 2,0 mm em animais até 10 kg; de 2,5 mm para animais entre 10 e 30 kg; e de 3,0 mm 

para animais cujo peso seja superior a 30 kg (Petazzoni, 2015b). 

 Como primeira etapa de montagem, são introduzidas as duas agulhas de Kirschner 

ao mesmo nível da tuberosidade tibial, lateral e medialmente a esta. A agulha lateral é 

introduzida caudalmente à fossa extensora, para evitar lesionar o tendão do músculo 

extensor digital longo. São colocadas com uma inclinação semelhante à inclinação do 

plateau tibial, de forma a ficarem convergentes no plano sagital, com um ângulo de 

aproximadamente 70º uma com a outra no plano transverso (Figuras 26 e 27). Pode ser 

utilizada outra agulha, previamente dobrada com ângulo semelhante ao APT para servir 

como guia de orientação na inclinação das duas agulhas. Esta inclinação permite garantir 

que estas não são colocadas de forma intra-articular (Petazzoni, 2015b). 

Além disso, em animais jovens, cujo osso ainda apresenta uma baixa resistência 

mecânica, pode ser utilizada uma pinça de redução para auxiliar na estabilização das duas 

agulhas. Este instrumento irá impedir que as agulhas deslizem e aumentem o ângulo 

formado entre si, pela pouca resistência da interface osso/implante (Figura 28).   

 

 

Figura 25: Dispositivo TTTT℗ montado: uma barra roscada (a), uma peça sulcada central (b), uma pala 

central deslizante (c), duas rótulas (d) e duas porcas (e) (adaptado de Petazzoni, 2015b). 
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Figura 26: Representação da posição de introdução das agulhas de 

Kirschner para posterior montagem do dispositivo (adaptado de Petazzoni, 
2015b). 

 

  

Figura 27: Posicionamento das agulhas 

de Kirschner para posterior montagem 
do dispositivo (Imagem gentilmente 
cedida por Dr. Jorge Leite).  

 

Figura 28: Uso de uma pinça de 

redução na estabilização das agulhas 
posicionais, em animais em crescimento 
(Imagem gentilmente cedida por Dr. 
Jorge Leite). 

  

Depois de introduzidas as duas agulhas, a barra roscada é conectada a ambas e 

segura a estas através de duas rótulas. Deve ficar horizontal, numa posição paralela ao 

plano frontal da osteotomia. Na sua peça sulcada central, é encaixada a pala central 

deslizante, ajustando o comprimento e ângulo para que fique corretamente encostada à 

tuberosidade tibial (Figura 29) (Petazzoni, 2015b). A pala fica do lado medial num caso de 

LPM, para promover a transposição lateral, e do lado lateral num caso de LPL, para transpor 

medialmente. 

Os passos seguintes da técnica são descritos para LPM, mas para situações de LPL 

apenas têm que ser realizados para o lado inverso. 
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Figura 29: Dispositivo TTTT℗ montado intracirurgicamente (Imagens 

gentilmente cedidas por Dr. Jorge Leite). 
 

 

2.5.4. Transposição da tuberosidade tibial 

 

 A porca medial é girada de forma a desviar lateralmente a peça sulcada central, à 

velocidade de uma volta por minuto, o que equivale a um avanço de 0,7 mm/minuto, 

preferencialmente com uma cadência de ¼ de volta a cada 15 segundos (Tabela 4). A 

transposição lenta e contínua permite uma boa adaptação óssea à tensão exercida, 

diminuindo o risco de fratura da porção distal da crista tibial (Petazzoni, 2015b). 

 

A porca lateral é usada para travar a peça sulcada central quando o cirurgião 

considerar que atingiu o correto alinhamento com a transposição realizada. Essa 

estabilização permite confirmar o alinhamento através de movimentos de extensão e flexão 

do joelho do animal, bem como rotação interna e externa da tíbia em relação ao fémur, sem 

que o dispositivo se desmonte e anule a transposição feita (Figura 30) (Petazzoni, 2015b). 

Caso o cirurgião queira fazer pequenos ajustes nesse alinhamento, ainda pode fazê-

lo, girando as porcas no sentido que pretender.  
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Tabela 4: Velocidade de transposição da tuberosidade tibial. Transposição 

desejada em mm (coluna A), número necessário de voltas (0,7 mm/volta) (coluna 
B), minutos (coluna C), segundos (coluna D) (adaptado de Petazzoni, 2015b). 

 

 

Figura 30: Transposição da tuberosidade tibial: antes (A) e depois (B) (adaptado de Petazzoni, 2015b). 
 

 

 

2.5.5. Fixação da tuberosidade tibial 

 

 Para fixar definitivamente a tuberosidade tibial na sua nova posição é introduzida 

uma agulha de Kirschner entre o bordo externo da cortical da tuberosidade tibial e o bordo 

interno da cortical da tíbia osteotomizada. Essa distância entre corticais é medida 

intracirurgicamente, ao nível da inserção do tendão patelar, utilizando uma régua 

esterilizada. O diâmetro da agulha utilizada deve ser igual à distância medida, e é 

introduzida ao nível dessa medição (Figura 31) (Petazzoni, 2015b). 

A agulha é introduzida com uma orientação craniocaudal e proximodistal no plano 

sagital, respeitando uma inclinação semelhante à do plateau tibial. Desta forma, evita-se que 

cause qualquer lesão intra-articular (Figuras 32 e 33). Pode ser usada outra agulha, 

previamente dobrada com ângulo semelhante ao APT para servir como guia de orientação 

na inclinação da agulha definitiva (Petazzoni, 2015b). 

 

 

 

Figura 31: Fixação definitiva da tuberosidade tibial: Medição da 

distância entre o bordo externo da cortical da tuberosidade tibial e o 
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bordo interno da cortical da tíbia osteotomizada (seta preta) (A). 
Escolha da agulha com o diâmetro adequado (B) (adaptado de 
Petazzoni, 2015b). 

 

 
Figura 32: Fixação definitiva da 

tuberosidade tibial: Introdução da agulha 
com orientação craniocaudal e 
proximodistal no plano sagital, com uma 
inclinação semelhante à do plateau tibial 

(adaptado de Petazzoni, 2015b). 

 
Figura 33: Fixação definitiva da 

tuberosidade tibial: Colocação da agulha 
com o diâmetro adequado, funcionando 
como espaçador (Imagem gentilmente 
cedida por Dr. Jorge Leite). 

 

A agulha é introduzida no osso esponjoso da tíbia até à cortical caudal. Idealmente 

não deve perfurar a cortical caudal, para evitar o risco de migração (Petazzoni, 2015b). 

Durante o planeamento pré-cirúrgico, na imagem radiográfica lateral de tíbia, pode ser 

medida a distância entre o local de inserção do tendão patelar e o início da cortical tibial 

caudal. Essa distância permite ter noção do comprimento da agulha a ser colocada 

(Petazzoni, 2015b). Pode ser confirmado intracirurgicamente, recorrendo a um medidor de 

profundidade. 

Outro detalhe técnico que pode ser realizado para reduzir o risco de migrações pós-

cirúrgicas é recorrer à ponta triangular da agulha apenas para iniciar a sua introdução. 

Depois de iniciada, a agulha pode ser removida e reorientada, de modo a prosseguir com a 

perfuração com a porção sem ponta da agulha. Nesta fase, em que se pretende evitar 

perfurar a cortical caudal, a introdução deve ser feita com o motor a baixas rotações ou 

manualmente com um mandril de Jacobs. 

Depois de fixada a crista tibial na sua nova posição e de confirmado o correto 

alinhamento patelar, o dispositivo TTTT℗ pode ser removido (Petazzoni, 2015b). 

 Como último passo, a agulha é cortada caudalmente à superfície cranial da 

tuberosidade tibial, evitando que a sua extremidade fique a sobressair em relação à 

tuberosidade tibial (Figura 34). Este detalhe de corte permite evitar atrito entre a agulha e os 

tecidos moles, que provocaria irritação e inflamação tecidular, com eventual necessidade de 

remoção posterior do implante (Petazzoni, 2015b).  
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Figura 34: Corte da agulha (A) e vista medial para confirmação que 

a sua extremidade não sobressai em relação à tuberosidade tibial 
(B) (Imagens gentilmente cedidas por Dr. Jorge Leite). 

 

Esta técnica utiliza as propriedades de deformação elástica do osso, ficando o 

implante a funcionar como espaçador e a impedir que a crista tibial regresse à sua posição 

original aquando da remoção do dispositivo TTTT℗. Este implante é o único elemento a 

manter a crista osteotomizada na sua nova posição. É mantido nesse local pela pressão que 

a crista exerce sobre este ao tentar recuperar a sua posição pelo efeito de memória do osso 

(resistência à flexão), até que a cicatrização óssea esteja completa (Petazzoni, 2015b,c). 

Na realização desta nova técnica, ao contrário do que acontece na técnica clássica, 

a crista e tuberosidade tibial não são perfuradas, ficando estas estruturas totalmente 

íntegras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.6. Período pós-cirúrgico 
 

 

2.6.1. Imagens radiográficas pós-cirúrgicas imediatas 

 

Devem ser obtidas imagens radiográficas através de duas projeções, mediolateral e 

anteroposterior (ou postero-anterior), nas quais estejam incluídas as articulações do joelho e 

tarso. Na projeção mediolateral a tíbia deve estar totalmente paralela à mesa e as 

articulações femorotibial e tibiotársica devem ser mantidas num ângulo aproximado de 90º 
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(Figura 34). Na projeção anteroposterior o membro deve estar em extensão e corretamente 

alinhado, com a face medial do calcâneo a dividir a cóclea tibial em duas partes iguais 

(Figura 35) (Petazzoni, 2015b). 

A realização de radiografias pós-cirúrgicas imediatas é importante para confirmar a 

correta orientação da osteotomia, bem como a posição do implante, essencial para a fixação 

da tuberosidade tibial na sua nova posição. 

 

 
Figura 35: Imagens radiográficas pós-

cirúrgicas imediatas: Projeção mediolateral 
de tíbia (Imagem gentilmente cedida por Dr. 
Jorge Leite). 

  
Figura 36: Imagens radiográficas pós-

cirúrgicas imediatas: Projeção anteroposterior 
de tíbia (Imagem gentilmente cedida por Dr. 
Jorge Leite). 

 

 

 

2.6.2. Acompanhamento e cuidados pós-cirúrgicos 

 

Após uma adequada recuperação anestésica, o animal pode ter alta médica no 

próprio dia da cirurgia, com acompanhamento de medicação analgésica, anti-inflamatória e 

antibiótica. Para evitar contaminação da incisão cirúrgica, deve ser colocada uma película 

(penso cirúrgico) sobre esta, e o animal deve usar um colar isabelino até as suturas ou 

agrafos serem removidos. O uso de um penso compressivo, apesar de não necessário, 

pode ser vantajoso para evitar o edema do membro nos primeiros dias (Petazzoni, 2015b). 

Até cicatrização óssea completa, o animal não necessita de repouso total, mas o 

espaço em que está deve ser limitado e o exercício físico deve ser controlado. É importante 

a cooperação do tutor na proibição de atividades que incluam saltos e corrida, bem como na 

promoção de passeios à trela em velocidade lenta (Petazzoni, 2015b). 

 As suturas ou agrafos cutâneos devem ser retirados após duas semanas. Nessa 

consulta, o joelho deve ser clinicamente avaliado, para confirmar a ausência de 

complicações que devam ser corrigidas. 
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Deve ser realizada uma consulta de controlo aos dois meses pós-cirúrgicos, para 

repetição do exame físico e realização de uma radiografia para confirmar a completa 

cicatrização óssea (Figura 37) (Petazzoni, 2015b). 

 

  

Figura 37: Imagem radiográfica de controlo 

aos dois meses pós-cirúrgicos: Projeção 
mediolateral de tíbia (Imagem gentilmente 
cedida por Dr. Jorge Leite). 

 

 

 

2.6.3. Cuidados e manutenção do dispositivo TTTT℗ 

 

 O dispositivo TTTT℗ deve ser desmontado depois de cada utilização, para que cada 

uma das suas peças seja corretamente lavada e desinfetada, antes de ser novamente 

esterilizado na autoclave. A sua lavagem pode ser feita numa máquina de ultrassons para 

lavagem de material cirúrgico, ou manualmente com um detergente enzimático adequado. 

Depois de lavadas, as peças devem ser corretamente secas. 

Para a esterilização, com o objetivo de evitar a perda de peças devido ao seu 

tamanho, é recomendado embalar em sacos duplos.  
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CAPÍTULO III: Estudo retrospetivo: Revisão de casos clínicos 
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3.1. Objetivos 

 

 Esta dissertação tem como objetivo apresentar os resultados preliminares e a taxa 

de complicações maiores obtidos na realização desta técnica pelo Dr. Jorge Leite (grupo 

português), em cães. Este grupo é o que apresenta, até à data, no mundo, o maior número 

de joelhos operados a LPM através desta técnica, com 125 casos. 

 

 Com a interpretação destes resultados pretende-se aferir a eficácia desta nova 

técnica em LPM grau I e II secundárias a torção tibial até 20º, bem como em casos de LPM 

mais graves nos quais foram adicionadas técnicas de osteotomias corretivas femorais. 

Pretende-se interpretar a taxa de complicações maiores, tentando perceber quais são e 

quais os fatores que predispõem à sua ocorrência. Além disso, estes resultados preliminares 

permitem tentar concluir se esta técnica é segura e eficaz em animais jovens (ainda com as 

placas de crescimento ativas), e bilateralmente exequível no mesmo procedimento cirúrgico 

em animais com LPM bilateral, bem como a variação da taxa de complicações maiores 

nestes casos. 

 As taxas de complicações maiores serão ainda confrontadas com as descritas na 

literatura para a técnica clássica de TTT. 

 

 

 

3.2. Material e métodos 

 

Foram recolhidos os registos médicos de 125 animais sujeitos a correção cirúrgica 

de luxação patelar medial pela técnica TTTT℗, realizada pelo Dr. Jorge Leite, entre março 

de 2015 e maio de 2018. 

As informações dos animais envolvidos neste estudo foram recolhidas através do 

acesso aos registos do Dr. Jorge Leite dos casos iniciais e à base de dados criada mais 

recentemente. Os dados recolhidos incluíram: idade, género, raça, peso corporal, grau de 

luxação patelar medial presente, apresentação uni- ou bilateral de luxação, valor do ângulo 

anatómico femoral lateral distal (aLDFA), data da cirurgia, diâmetro de agulha de Kirschner 

usada como implante definitivo, descrição de complicações intra e/ou pós-cirúrgicas, bem 

como qualquer informação adicional relevante. 

 

 Para serem incluídos neste estudo retrospetivo, os animais tinham que corresponder 

a determinados critérios: 
 

 Apenas cães; 
 

 Apresentarem LPM secundária a torção tibial até 20º, previamente à cirurgia; 
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 A correção cirúrgica ter sido feita com a TTTT℗, ou com uma combinação desta 

com osteotomias femorais corretivas nos casos mais avançados;  
 

 A existência de um estudo radiográfico pré-cirúrgico de fémur e tíbia, com 

projeções anteroposteriores e mediolaterais de ambos. Estas imagens 

radiográficas permitiram a determinação do aLDFA, para confirmar ou excluir a 

existência de varus femoral e torção femoral, determinar a torção tibial e fazer as 

medições pré-cirúrgicas para a TTTT℗; 
 

 Um período de seguimento pós-cirúrgico mínimo de dois meses, com radiografia 

mediolateral de tíbia ao fim desse período. 

 

 Para o cumprimento destes critérios de seleção, foram excluídos 9 casos, dos quais 

1 cão cujo período de seguimento pós-cirúrgico não atingiu o mínimo estipulado, e 8 casos 

em que o procedimento foi realizado em gatos. A exclusão dos casos da espécie felina 

deve-se ao seu número reduzido, cujos resultados estatísticos seriam pouco significativos. 

 

 Como resultado, a amostra obtida para o estudo retrospetivo conta com um total de 

116 joelhos operados, em 84 cães.  

 

 

 

3.2.1. Caraterização da amostra obtida 

 

A técnica TTTT℗ foi realizada em 84 cães com idades variáveis (Tabela 5 e Gráfico 

2), incluindo 5 casos (5,95%) antes dos 6 meses, ainda com as placas de crescimento 

ativas, com o objetivo de corrigir as deformidades antes que estas agravassem ainda mais 

durante o crescimento. 

 

Idade Joelhos 

3 a 6 meses 5 

6 a  12 meses 34 

1 a 3 anos 42 

> 3 anos 35 

Total 116 

Tabela 5: Distribuição da amostra final por idade. 
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Gráfico 2: Distribuição da amostra final por idade. 

 

A distribuição da amostra em relação ao género foi bastante equilibrada, com 62 

machos (53,4%) e 54 fêmeas (46,5%) (Tabela 6 e Gráfico 3). 

A amostra obtida era composta por 14 raças de cães: Bulldog Francês (n=8), 

Caniche (n=4), Castro Laboreiro (n=2), Chihuahua (n=7), Chow-chow (n=1), Labrador 

Retriever (n=4), Maltês (n=4), Pinscher (n=17), Pug (n=3), Rafeiro Alentejano (n=2), Shar 

Pei (n=1), Spitz (n=7), Yorkshire Terrier (n=10) e sem raça definida (n= 14) (Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 3: Distribuição da amostra final por género. 

 

5 

34 

42 

35 

DISTRIBUIÇÃO POR IDADE 

3-6 meses

6-12 meses

1-3 anos

> 3 anos

62 
54 

DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO 

macho

fêmea

Género Joelhos 

Fêmea 54 

Macho 62 

Total 116 

Tabela 6: Distribuição da amostra final por género 
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Gráfico 4: Distribuição da amostra final por raça. 

 

Nesta amostra, o peso corporal variou entre 1,6 e 48 kg, com predominância de 

luxação patelar em animais de pequeno porte, com peso inferior a 7 kg (75,8%). Apenas 5 

casos (4,31%) de luxação patelar medial foram em animais com peso corporal superior a 35 

kg (Tabela 7 e Gráfico 5). 

Dos 84 cães, 32 (38,09%) apresentavam luxação patelar medial bilateral (Tabela 8 e 

Gráfico 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Gráfico 5: Distribuição da amostra final por peso corporal. 

0 5 10 15 20

Pinscher
SRD

Yorkshire Terrier
Bulldog Francês

Chihuahua
Spitz

Caniche
Maltês

Labrador Retriever
Pug

Castro Laboreiro
Rafeiro Alentejano

Chow-chow
Shar Pei

DISTRIBUIÇÃO POR RAÇA 

Cães

37 

51 

12 

11 
5 

DISTRIBUIÇÃO POR PESO 

< 3,5 kg

3,5 - 7 kg

7 -15 kg

15-35 kg

> 35 kg

Peso do animal Joelhos 

< 3,5 kg 37 

3,5-7 kg 51 

7-15 kg 12 

15-35 kg 11 

> 35 kg 5 

Total 116 

Tabela 7: Distribuição da amostra final por peso corporal. 



   

  

 49 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 6: Distribuição da amostra final em casos uni ou bilaterais. 

 

Os graus de luxação patelar medial mais frequentemente apresentados foram o grau 

I e II, com predominância do grau II (60,3%) (Tabela 9 e Gráfico 7). Também foram 

operados alguns cães com graus III e IV. Sempre que necessário foram associadas técnicas 

de osteotomias femorais corretivas. Todos os casos de LPM de grau IV foram em animais 

com peso inferior a 15kg. 

 

Grau de LPM Joelhos 

Grau I 34 

Grau II 70 

Grau III 8 

Grau IV 4 

Total 116 

Tabela 9: Distribuição da amostra final por grau de luxação patelar medial. 

 

  

[VALOR] 

[VALOR] 

APRESENTAÇÃO UNILATERAL VS. 
APRESENTAÇÃO BILATERAL 

Bilateral

Unilateral

Apresentação Casos 

Unilateral 52 

Bilateral 32 

Total 84 

Tabela 8: Distribuição da amostra final em casos uni ou bilaterais. 



   

  

 50 
 

 

Gráfico 7: Distribuição da amostra final por grau de luxação patelar medial. 

 

 

 

3.3. Resultados  

 

Todos os casos foram referenciados para o cirurgião por diversas clínicas e hospitais 

veterinários. 

Foram operados 116 joelhos (84 cães). A técnica TTTT℗ foi realizada em todos, 

associada a outras técnicas de trocleoplastia e de tecidos moles (como imbricação capsular 

e do retináculo) sempre que consideradas relevantes. Nos casos mais graves, em que o 

fémur também apresentava deformidades anatómicas, foram associadas osteotomias 

femorais corretivas. 

 Dos 32 cães que apresentavam luxação patelar medial bilateral, 14 (43,75%) foram 

operados a ambos os joelhos no mesmo procedimento cirúrgico. Os outros 18 cães 

(56,25%) foram sujeitos a cirurgias unilaterais, por decisão do cirurgião ou por opção dos 

proprietários. 

 Intracirurgicamente, a confirmação do correto alinhamento final do mecanismo 

extensor do quadríceps femoral (com o dispositivo TTTT℗ e após fixação definitiva), e a 

tentativa de luxação manual pelo cirurgião com retorno imediato da patela à sua correta 

localização, foram considerados como critérios iniciais de sucesso cirúrgico. Além disso, a 

tentativa manual de reluxação foi repetida no fim do procedimento cirúrgico e foram 

realizadas radiografias pós-cirúrgicas (projeção mediolateral e anteroposterior de tíbia) para 

visualização e confirmação da correta localização do implante. 

O diâmetro da agulha de Kirschner utilizada como espaçador para a fixação definitiva 

da crista tibial na sua nova posição oscilou entre 0,8 e 3,0 mm (Tabela 10 e Gráfico 8). Esse 

diâmetro, juntamente com a espessura da cortical da tíbia osteotomizada, correspondeu à 

distância de transposição necessária para que a tuberosidade tibial recuperasse o 

alinhamento com o mecanismo extensor. As mais utilizadas foram agulhas de 1,2 e 1,5 mm. 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] [VALOR] 

DISTRIBUIÇÃO POR GRAU DE LPM 

grau I

grau II

grau III

grau IV
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Diâmetro da agulha (mm) Joelhos 

0,8 2 

1,0 7 

1,2 44 

1,5 36 

2,0 17 

2,5 8 

3,0 2 

Tabela 10: Distribuição dos diâmetros de agulha utilizada como 

espaçador para fixação definitiva. 
 

 

Gráfico 8: Distribuição dos diâmetros de agulha utilizada como 

espaçador para fixação definitiva. 

 

 Aos dois meses pós-cirúrgicos, foi realizada uma radiografia de controlo (projeção 

mediolateral de tíbia) pela equipa médica, posteriormente enviada para o cirurgião. Além 

disso, os proprietários foram questionados quanto a possíveis sinais clínicos apresentados 

pelos seus animais que pudessem estar associados a complicações no membro operado. 

Durante esse período e após essa consulta de controlo, o contacto com o cirurgião e a 

realização de reavaliações pelo próprio apenas ocorreu nos cães que apresentaram alguma 

complicação maior. Como complicação maior foi considerado qualquer problema que 

exigisse nova intervenção cirúrgica. 

Neste estudo apenas foram registadas as complicações maiores. A ocorrência de 

qualquer complicação menor que possa ter surgido (seroma, inflamação da sutura, infeção 

da sutura, entre outros), não foi relatada e foi resolvida diretamente pela equipa médica do 

local referenciador. 

 Surgiram complicações maiores em 7 dos 116 joelhos operados, correspondendo a 

uma taxa de CM de 6,03% no cão. Estas foram: 

 Quatro recidivas de luxação patelar medial 

 Uma fratura de tíbia 

[VALOR
] 

[VALOR
] 

[VALOR
] 

[VALOR
] 

[VALOR
] 

[VALOR
] 

[VALOR
] 

DIÂMETRO DA AGULHA 

0,8

1

1,2

1,5

2

2,5

3
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 Duas migrações do implante 

 

Em alguns animais, com luxações mais graves ou mais antigas, foram visíveis 

intracirurgicamente níveis variáveis de erosão da cartilagem da tróclea femoral e da 

superfície articular da patela. Devido a essas alterações articulares, foi sentido atrito durante 

a manipulação intra e pós-cirúrgica do joelho. Essas alterações, que não regridem após a 

correção cirúrgica e que podem, inclusivamente, continuar a progredir, justificam a 

permanência de algum grau de claudicação pós-cirúrgica nesses casos. 

Nenhum dos 6 cães que foram operados com placas de crescimento ainda ativas 

sofreu complicações maiores. 

Nenhum dos 14 cães cuja luxação patelar bilateral foi resolvida simultaneamente no 

mesmo procedimento cirúrgico apresentou complicações maiores.  

Dentro dos 7 casos de complicações, o diâmetro das agulhas utilizadas como 

espaçador foi bem distribuído. Não foi encontrada qualquer associação entre o diâmetro da 

agulha e a ocorrência de complicações maiores.  

 

 

 

3.4. Discussão  

 

 Segundo a literatura, a correção cirúrgica de luxações patelares subdivide-se em 

técnicas que promovem a correção do alinhamento do mecanismo extensor do grupo 

muscular quadríceps femoral e em técnicas que permitem estabilizar a patela na tróclea 

femoral (Remedios et al., 1992; L’Eplattenier & Montavon, 2002b; Vasseur, 2003; Gibbons et 

al., 2006). A transposição da tuberosidade tibial é um método cirúrgico que permite 

restabelecer o correto alinhamento do mecanismo extensor (L’Eplattenier & Montavon, 

2002a). 

 Esta nova técnica com recurso ao dispositivo TTTT℗ surge como uma derivação da 

técnica clássica. Nesta recente técnica, a osteotomia parcial da crista está detalhadamente 

descrita, com medidas exatas de corte, o que permite tornar a técnica mais exata e 

reproduzível. Apresenta outras vantagens, como a capacidade do dispositivo realizar uma 

transposição lenta da crista tibial e a fixar de forma segura e temporária, até à fixação 

definitiva na posição desejada. Além disso, a fixação definitiva é feita medialmente à 

tuberosidade tibial, com um implante utilizado como espaçador, ao contrário da técnica 

clássica na qual é perfurada a tuberosidade (Petazzoni, 2015b). Estas alterações em 

relação à técnica clássica surgem de modo a tornar o procedimento mais objetivo e corrigir 

as suas principais causas de complicações maiores. 
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Com a interpretação dos resultados obtidos neste estudo retrospetivo pretende-se 

determinar e interpretar a taxa de complicações maiores, tentando perceber quais foram e 

discutindo individualmente cada uma, para concluir quais os fatores que conduziram à sua 

ocorrência. 

Com a técnica TTTT℗, ocorreram 7 complicações maiores em 116 joelhos operados, 

o que corresponde a uma taxa de CM de 6,03% no cão. Este resultado é inferior à taxa de 

13-18,5% de complicações maiores que surge descrita na bibliografia da TTT clássica 

(Arthurs & Langley-Hobbs, 2007; Cashmore et al., 2014; Stanke et al., 2014). Contudo, 

apesar de este resultado bastante inferior ser promissor, é necessário ter em conta que se 

baseia em apenas 116 procedimentos. 

Para efeitos de discussão, os 7 cães que sofreram complicações maiores foram 

denominados por letras, de A a G. 

Na técnica clássica, a complicação maior mais frequentemente descrita é a recidiva 

de luxação patelar, que corresponde a 8-36% das CM (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007; 

Wangdee et al., 2013; Cashmore et al., 2014). Dentro das 7 complicações que ocorreram 

com a técnica TTTT℗, a recidiva de LP correspondeu a 4 casos (57,14%). No animal A 

(Yorkshire Terrier, com 1,8 kg e LPM inicial grau I), os proprietários relataram reluxação 

patelar ao fim de uma semana. Na revisão cirúrgica verificou-se o correto alinhamento 

extensor obtido na primeira cirurgia, a cicatrização completa da trocleoplastia e detetou-se 

que a fáscia do bíceps femoral não fora corretamente suturada. Esse facto salienta a 

importância do equilíbrio de forças estabelecido entre os tecidos moles laterais e mediais. 

Neste caso, a incorreta sutura da fáscia levou a uma diminuição da resistência lateral e, 

consequentemente permitiu a reluxação medial da patela. A fáscia foi novamente suturada e 

o animal recuperou. No animal B (SRD, com 14 kg e LPM inicial grau II) a luxação patelar 

recidivou uma semana após a cirurgia. Este animal apresentava varus femoral, com aLDFA 

de 100º. Na literatura, surge recomendada a realização de osteotomia corretiva quando o 

varus é superior a 10º-12º, ou seja, um aLDFA de 100º-102º (Swiderski & Palmer, 2007; 

Tomlinson et al., 2007). Contudo, por apresentar o valor limite, na primeira cirurgia o 

cirurgião optou por um procedimento mais conservador e só realizou a técnica TTTT℗. 

Contudo, esta não foi suficiente e, na revisão cirúrgica foi realizada osteotomia corretiva do 

fémur, tendo o animal recuperado totalmente. O animal C (Bulldog Francês, com 16 kg e 

LPM inicial grau II) foi um caso semelhante, com aLDFA também de 100º e com uma 

decisão cirúrgica igual, que conduziu à recidiva de luxação. Além de varus, apresentava 

alguma torção femoral. A nova cirurgia passou por correção das duas deformidades 

femorais, com recuperação total do animal. Por último, o animal D (SRD, com 2,65 kg e LPM 

inicial grau I) surgiu novamente com luxação 15 dias após a cirurgia. Na sua primeira 
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cirurgia, durante a realização da técnica TTTT℗, tinha ocorrido uma complicação 

intracirúrgica. A colocação da agulha lateral de posicionamento perfurou a tibia de forma 

bicortical. No fim da transposição, ao ser removido o dispositivo e agulhas, ocorreu uma 

hemorragia cuja origem foi a artéria poplítea, que fora involuntariamente perfurada. A 

hemorragia foi controlada e o alinhamento confirmado. Este incidente intracirúrgico foi 

registado mas não foi apontado como possível fator de complicação maior pós-cirúrgica. 

Com a reluxação, foram reavaliados todos os dados e medições, sem ter sido encontrada 

justificação para a recidiva. Foi realizada uma nova cirurgia, com uma maior transposição da 

tuberosidade tibial. Foi substituída a agulha de 1,2 mm por uma de 1,5 mm, resultando em 

sobrecorreção da transposição necessária, mas o animal recuperou. 

 

 

Figura 38: Imagens radiográficas do animal C: recidiva de luxação patelar 

medial (A) e osteotomia femoral corretiva adicional (B) (Imagens 
gentilmente cedidas por Dr. Jorge Leite). 

 

 A avulsão da crista tibial é a terceira CM mais descrita na literatura relativa à técnica 

clássica (Arthurs & Langley-Hobbs, 2007; Cashmore et al., 2014; Stanke et al., 2014). Na 

amostra operada pela técnica TTTT℗ não ocorreu nenhuma avulsão. A ausência desta 

complicação pode ser justificada pelas alterações da osteotomia em relação à técnica 

clássica de transposição tibial. A realização de um corte parcial, ao invés do corte completo 

descrito na clássica, permite um aumento da resistência às forças de tração exercidas pelo 

grupo muscular quadríceps femoral durante a locomoção (Petazzoni, 2015b). Esta 

osteotomia parcial já surge descrita como método alternativo na técnica clássica (Robins, 

1990; Vasseur, 2003; Piermattei et al., 2006), mas na técnica TTTT℗ o corte é realizado 

obliquamente e num plano mais caudal. A obliquidade da osteotomia e o aumento da 

secção transversa da porção óssea cranial à mesma permitem preservar uma porção óssea 

mais robusta na parte distal da crista tibial. Esta alteração promove um aumento de 
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resistência suficiente para impedir possíveis avulsões provocadas pelas forças de tração 

(Petazzoni, 2015b). 

No animal E (SRD, com 2,8 kg e LPM inicial grau II) ocorreu fratura da crista tibial. 

Intracirurgicamente, as agulhas posicionadoras para montagem do dispositivo TTTT℗ 

perfuraram a tíbia de forma bicortical, involuntariamente. O movimento de rotação da rótula 

medial para exercer força sobre a peça deslizante não funcionou, porque como reação a 

essa força havia instabilidade da agulha lateral, com movimento caudal pela perfuração 

feita. Essa agulha foi removida e colocada outra, com a cortical caudal novamente perfurada 

de forma involuntária. O dispositivo funcionou. Durante a colocação do implante como 

espaçador, a porção distal de união entre a crista osteotomizada e a diáfise tibial fraturou. 

Como possível causa para essa fratura, o cirurgião apontou a hipótese de, devido ao 

pequeno tamanho do osso e ao grande efeito volume do dispositivo nessas dimensões, o 

implante tenha sido colocado ligeiramente mais distal. Tendo sido essa a causa, o diâmetro 

do implante não ficou bem ajustado, provocando um aumento súbito de tensão no osso, que 

cedeu e fraturou. Eventualmente, a trepidação a introduzir o implante no sentido de 

aumentar a magnitude de transposição foi outro fator de fragilização do osso, num animal 

com dimensões da tuberosidade tibial tão reduzidas. Como resultado dessa fratura, a 

técnica TTTT℗ foi associada à técnica clássica, sendo mantida a agulha como espaçador e 

colocadas duas agulhas através da tuberosidade tibial para a fixar e evitar avulsão. 

Contudo, essas agulhas de fixação também perfuraram a cortical caudal, criando mais 

orifícios que, juntamente com os anteriores, funcionaram como pontos de fragilidade óssea, 

conduzindo a uma nova fratura de tíbia proximal ao fim de três dias. A fratura foi corrigida 

com recurso a placas e parafusos, que em simultâneo lateralizaram a tuberosidade tibial. 

 

 

Figura 39: Imagens radiográficas do animal E: imagem radiográfica 

pós-cirúrgica da 1ª cirurgia (A) e correção cirúrgica da fratura de tíbia 
proximal (B) (Imagens gentilmente cedidas por Dr. Jorge Leite). 
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Na TTT clássica, problemas pós-cirúrgicos associados aos implantes também 

surgem descritos entre as complicações mais comuns (Cashmore et al., 2014; Stanke et al., 

2014). Os mais frequentes são causados por uma escolha inadequada ou insuficiente de 

implantes, migração dos mesmos ou desconforto do animal pelo atrito destes com os 

tecidos moles (Harasen, 2006; Cashmore et al., 2014; Petazzoni, 2015b). Nesta amostra, o 

uso de apenas uma agulha como espaçador pela técnica TTTT℗ foi suficiente e adequado, 

sem registo de qualquer complicação por quantidade insuficiente ou escolha inadequada de 

implantes. Com esta técnica, surgiram 2 casos de complicação por migração do implante, 

correspondendo a 28,75% das CM. A ocorrência foi semelhante em ambos. Os animais F e 

G (SRD, com 13 kg e LPM inicial grau II; Pinscher, com 3,1 kg e LPM inicial grau I) 

apresentaram sinais clínicos compatíveis com dor e desconforto no membro operado, o que 

levou os proprietários a entrar em contacto com o local referenciador. Foi realizada uma 

radiografia mediolateral de tíbia e detetada a incorreta localização da agulha. Em ambos os 

casos fora, involuntariamente, perfurada a cortical caudal da tíbia durante o procedimento 

cirúrgico. Nas primeiras semanas pós-cirúrgicas esse erro intracirúrgico não causou 

complicações porque a pressão exercida pela crista tibial contra a agulha estabilizava-a. 

Contudo, quando o osso cicatrizou, a agulha deixou de estar sujeita a pressão e foi 

migrando caudalmente de forma gradual, acabando por causar incómodo ao animal. A 

revisão cirúrgica destes dois casos resumiu-se a um procedimento rápido para remoção do 

implante solto. Ambos ficaram assintomáticos logo após a cirurgia. 

 

 

Figura 40: Imagem radiográfica do animal F: 

migração do implante (Imagem gentilmente 
cedida por Dr. Jorge Leite). 

  

 Com a interpretação individual destas complicações, pretende-se também 

determinar possíveis fatores que predisponham à sua ocorrência.  
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De acordo com Stanke e Gibbons, existem fatores que aumentam significativamente 

o risco de complicações pós-cirúrgicas na técnica clássica, com referência a uma 

probabilidade de incidência de CM 5,5 vezes superior em cães de grande porte 

comparativamente às raças toy (Gibbons et al., 2006; Stanke et al., 2014). Também 

segundo Arthurs e Langley-Hobbs, na técnica clássica de TTT o peso é um fator de risco, 

com maior taxa total de complicações, maior taxa de complicações maiores e também a 

maior número de recidivas de LP em animais com peso corporal acima dos 20 kg (Arthurs & 

Langley-Hobbs, 2007). Nesta nova técnica, os resultados preliminares obtidos são opostos, 

com uma superior taxa de complicações maiores em cães de pequeno porte. Quatro das 

sete (57,14%) complicações maiores registadas ocorreram em cães com peso corporal 

inferior a 3,5 kg. Segundo estes resultados, podemos considerar o peso como um fator de 

risco. Esse aumento da taxa de complicações em cães de porte pequeno pode ser 

justificado pela menor espessura e maior fragilidade das corticais ósseas, bem como pela 

maior precisão e rigor necessários na realização da técnica. 

Dentro dos 7 casos de complicações maiores, o diâmetro das agulhas foi bem 

distribuído. Não foi encontrada qualquer associação entre o diâmetro da agulha utilizada e a 

ocorrência de complicações maiores.  

Em seis das sete complicações maiores foi involuntariamente perfurada a cortical 

caudal da tíbia. Não há registo de todos os procedimentos nos quais esse erro intracirúrgico 

ocorreu. Contudo, em ambos os casos em que ocorreu migração do implante, a cortical 

caudal foi involuntariamente perfurada durante a cirurgia, criando um canal caudal que 

permitiu a migração gradual da agulha após a diminuição de pressão sobre a mesma. De 

acordo com estes resultados, podemos considerar este erro como um fator de risco para a 

ocorrência de migração pós-cirúrgica do implante. 

 

 As 7 complicações maiores registadas foram secundárias a decisões cirúrgicas mais 

conservadoras e a erros técnicos do cirurgião. 

 

Além disso, estes resultados preliminares pretendiam também tentar concluir se esta 

técnica é segura e eficaz em animais jovens (ainda com as placas de crescimento ativas) e 

bilateralmente exequível no mesmo procedimento cirúrgico em animais com LPM bilateral, 

bem como a variação da taxa de CM nestes casos.  

Foram operados unilateralmente 6 cães com as placas de crescimento ainda ativas. 

Nenhum destes sofreu complicações maiores. De acordo com esta taxa de CM de 0% nos 

animais em crescimento desta amostra, esta técnica é segura em animais jovens. Contudo, 

é necessário ter em conta que apenas foram operados 6 casos de animais em crescimento 

dentro da amostra total de 116, o que representa um valor pouco significativo. 
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Dos 32 animais que apresentavam LPM bilateral, 14 foram operados bilateralmente 

no mesmo procedimento cirúrgico. Nenhum destes sofreu complicações maiores. A 

literatura relativa à técnica clássica descreve que a recuperação e as taxas de complicações 

pós-cirúrgicas em cães sujeitos a um procedimento bilateral são semelhantes às descritas 

nos unilaterais (Clerfond et al., 2014; Gallegos et al., 2016; Fullagar et al., 2017). Neste 

estudo, a taxa de CM em procedimentos bilaterais foi de 0%. De acordo com esta taxa, a 

técnica TTTT℗ é segura e bilateralmente exequível. Contudo, são necessários mais 

estudos, com maior número de animais, para resultados mais conclusivos e significativos. 

 

 

 

3.4.1. Limitações do estudo 

 

O facto de ser um estudo retrospetivo limita a recolha de informações, com alguns 

casos excluídos por apresentarem registos incompletos. 

A metodologia de trabalho do cirurgião, que não possui um centro de cirurgia e se 

dirige a várias clinicas e hospitais referenciadores para realizar os procedimentos cirúrgicos, 

também influencia a recolha de dados. É uma área vasta e com muita dispersão de 

informação. Esses fatores dificultam o controlo do sucesso e das complicações cirúrgicas, 

sendo que o contacto direto do cirurgião com os proprietários dos cães apenas ocorreu em 

situações de complicações maiores. 
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3.5. Conclusão 

 

 Embora relativamente recente, os resultados de 116 casos operados com a técnica 

TTTT℗ revelaram uma taxa de complicações maiores inferior a metade da taxa da técnica 

clássica de transposição da tuberosidade tibial (6,03%, comparativamente aos 13-18,5% da 

clássica). 

 Todas as complicações maiores relatadas surgiram consequentes a erros técnicos 

do cirurgião ou a decisões cirúrgicas mais conservadoras. 

 Segundo os resultados obtidos, a perfuração da cortical caudal da tíbia e o peso 

corporal dos animais são fatores que aumentam o risco de complicações maiores nesta 

técnica. Cães com peso corporal inferior a 3,5 kg devem ser considerados um grupo de 

risco, devido ao tamanho, espessura e fragilidade dos seus ossos, e maior detalhe técnico 

exigido. 

Não ocorreram complicações maiores em nenhum dos cães operados com placas de 

crescimento ainda ativas. De acordo com esta taxa de CM de 0% nos animais em 

crescimento desta amostra, esta técnica é segura em animais jovens. Também não foram 

registadas quaisquer complicações maiores em animais operados a ambos os joelhos no 

mesmo procedimento cirúrgico. Além desta taxa de CM de 0%, o aumento de tempo 

cirúrgico e o risco de infeção são outros fatores a ter em conta. O tempo médio para a 

realização desta técnica foram quarenta minutos, sendo o dobro se a cirurgia for bilateral. 

Esse período, acompanhado de uma correta antibioterapia, não interfere com o risco de 

infeção, pois equivale a uma duração comum de um procedimento ortopédico. Assim, desde 

que o animal se apresente anestesicamente estável, a técnica TTTT℗ é segura e 

bilateralmente exequível no mesmo procedimento. 

 

 Com base neste estudo retrospetivo de 116 casos, a técnica TTTT℗ é um 

procedimento seguro, com resultados consistentes e promissores. 

 

 Os resultados obtidos são limitados por ser um estudo retrospetivo. Devem ser 

realizados mais estudos, com maior número de animais, para obtenção de resultados mais 

significativos. Os futuros estudos devem ter como foco a redução de erros intracirúrgicos, a 

diminuição da taxa de complicações maiores, e a obtenção e interpretação da taxa de 

complicações menores, com o objetivo de aumentar o sucesso cirúrgico. 
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Notas adicionais 

 

Esta é a primeira versão do dispositivo TTTT℗. As dificuldades intracirúrgicas 

inerentes ao seu tamanho único estão atualmente a ser registadas de forma a permitir o 

aperfeiçoamento de futuras versões.  

Por parte do cirurgião Dr. Jorge Leite foram registadas algumas limitações técnicas 

em cães com peso corporal abaixo dos 3,5 kg ou acima dos 30 kg, e em animais em 

crescimento. O dispositivo tem um tamanho único, não sendo compatível com a grande 

variação de tamanhos nesta espécie. 

Em cães com peso inferior a 3,5 kg, são apontados alguns problemas de 

proporcionalidade do dispositivo em relação à dimensão da tíbia e da tuberosidade tibial. A 

barra roscada e a pala central deslizante fazem um grande efeito volume em comparação 

com o tamanho ósseo, dificultando a visualização e manipulação cirúrgica. O diâmetro das 

agulhas de posicionamento é outro problema apontado. O mínimo utilizado são agulhas de 

2,0 mm (em cães até 10 kg), porque abaixo de 1,8 mm estas são menos resistentes do que 

o osso e, consequentemente dobram durante a tentativa de transposição. 

Outra limitação que afeta tanto os cães de pequeno porte como os que estão em 

crescimento é a colocação da agulha lateral de posicionamento. A agulha medial é 

introduzida numa superfície plana com mais osso. Contudo, a agulha lateral é introduzida 

numa superfície côncava (caudal à fossa extensora, na qual passa o tendão do músculo 

extensor digital longo), com uma base óssea muito pequena em animais destas dimensões. 

Esta agulha fica colocada quase tangencial ao osso, com suporte lateral insuficiente para 

resistir durante a transposição, acabando por ceder e cortar através do osso. Como solução 

intracirúrgica, o Dr. Jorge introduz esta agulha antes da medial, para garantir que fica bem 

introduzida no osso (mesmo que bicortical), sem risco de coincidir com a medial. 

Em animais jovens, as principais limitações surgem associadas à presença de placas 

de crescimento ativas. A osteotomia deve ser realizada mais caudalmente, sobre a 

cartilagem vertical que separa a apófise (placa de crescimento da crista tibial) e a fise 

proximal (placa de crescimento longitudinal proximal), para garantir que não interfere com 

nenhuma das duas. Além disso, a osteotomia deve ser mais longa distalmente (com 

proporções de 70%-90% ao invés de 60%-80%). Esta alteração tem o objetivo de garantir 

que a pala deslizante fica encostada a uma porção superior da crista tibial, e não só à 

tuberosidade tibial, para que não haja o risco de fazer a transposição pelas placas de 

crescimento em vez de pelas linhas de osteotomia. Esta alteração nas proporções torna 
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menos robusta a conexão entre a crista osteotomizada e a restante tíbia, mas essa 

instabilidade é compensada pela grande espessura do periósteo nos cães jovens. 

Em cães de grande porte, com peso superior a 35 kg, a peça deslizante tem 

tendência a dobrar, por apresentarem uma crista tibial maior, que exerce maior resistência. 

Como solução intracirúrgica, o Dr. Jorge tem adaptado a osteotomia, tornando-a mais longa, 

o que resulta numa conexão menos robusta e mais frágil, que permite uma transposição 

mais fácil. A criação de peças deslizantes mais grossas torná-las-ia mais resistentes em 

cães com este porte. 

 

O desgaste das porcas consequente à grande reutilização do dispositivo é outra 

falha apontada. 

 

Neste estudo não foram incluídos os casos de gatos porque, até ao momento, o Dr. 

Jorge apenas realizou 8 procedimentos. Nestes 8 casos operados, apenas houve registo de 

uma infeção, que resulta numa taxa preliminar de 12,5% para complicações pós-cirúrgicas 

em gatos. Essa taxa é inferior à que surge descrita na literatura relativa à técnica clássica 

(26%) (Rutherford et al., 2015). Contudo, o número de casos é muito reduzido para que os 

resultados obtidos sejam significativos. São necessários mais estudos nesta espécie. Além 

disso, apesar da técnica descrita ser realizável, as diferenças anatómicas na tíbia do gato 

comparativamente à do cão são razão suficiente para uma adaptação da técnica e 

dispositivo TTTT℗ para esta espécie. 
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