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Resumo 

A técnica de Avanço da Tuberosidade Tibial (TTA) assenta no princípio da 

neutralização da força de cisalhamento tibiofemoral através da obtenção de um ângulo 

do ligamento patelar (ALP) de 90º, durante a extensão fisiológica completa do membro, 

por meio do avanço da tuberosidade tibial (TT), de modo a eliminar a subluxação cranial 

da tíbia (Montavon et al., 2002). Para o alcance desta meta geométrica é necessário um 

planeamento pré-cirúrgico criterioso, que deve aliar um método de determinação do 

declive da meseta tibial a uma técnica de mensuração do avanço, aplicados numa 

radiografia mediolateral do joelho (Cadmus et al., 2014). Atualmente, há estudos que 

suscitam dúvidas sobre a consistência das metodologias de planeamento pré-cirúrgicas 

convencionais usadas para a TTA (Hoffman, et al., 2006; Cadmus et al., 2014) o que 

levou alguns cirurgiões a abraçar uma alternativa redutora que se baseia na associação 

entre o peso corporal do cão e a caixa espaçadora a utilizar, explícita no formato de 

tabela (Palmer, 2011). Ora, este método é questionável do ponto de vista científico da 

TTA, no entanto, nunca foi testado a nível clínico. 

Este estudo teve como objetivo inicial comparar dois métodos de planeamento 

baseados no peso corporal do animal, com a metodologia de planeamento de 

referência.  

Foram analisados 21 cães sujeitos a TTA, intervencionados por dois cirurgiões, 

que utilizaram, cada um, as respetivas tabelas “peso - caixa espaçadora” como métodos 

de planeamento pré-cirúrgico. O autor aplicou, depois, o método de planeamento de 

referência – método da tangente comum – para calcular o avanço da TT necessário 

para os mesmos cães, segundo os pressupostos da técnica. Para além disso, foi aferido 

o ALP radiográfico pós-cirúrgico, de modo a avaliar os métodos de planeamento usados 

pelos cirurgiões. Por último, o autor mediu alguns parâmetros anatómicos da tíbia dos 

cães em estudo e investigou a sua relação com o avanço da TT. 

Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas entre o método de 

referência e os métodos baseados nos pesos (p < 0,05). Da mesma forma, ambos os 

grupos intervencionados apresentaram um ALP médio pós-cirúrgico aquém do objetivo 

para a neutralização da força de cisalhamento tibiofemoral, no entanto, o método 

Vezzoni adaptado foi o que mais se aproximou do ambicionado ALP de 90°. 

Por fim, foi demonstrado que, para este grupo amostral, 80% do avanço da TT, 

estimado pelo método de referência, pode ser explicado por parâmetros anatómicos 

inerentes à tíbia proximal do cão. 

Conclui-se, então, que os métodos de planeamento baseados no peso 

apresentam algumas limitações na estimativa do avanço da TT, pelo que o autor não 
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recomenda o seu uso em substituição dos métodos convencionais. Com este estudo o 

autor propõe um modelo matemático, composto por um par de medidas anatómicas, 

que é capaz de predizer a amplitude de avanço da TT de forma satisfatória (R2 ajustado 

= 0,80), sendo uma alternativa viável às tabelas “peso - caixa” para o planeamento pré-

cirúrgico da TTA. 

 

Palavras-chave: TTA; ALP; TT; planeamento pré-cirúrgico. 
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Abstract 

The Tibial Tuberosity Advancement (TTA) technique relies on the principle of 

tibiofemoral shear force neutralization by obtaining a 90º patellar tendon angle (PTA) 

during the complete physiological extension of the limb by advancing the tibial tuberosity 

(TT) in order to eliminate cranial subluxation of the tibia (Montavon et al., 2002). In order 

to reach this geometric goal, careful presurgical planning is necessary, which should ally 

a method to determine the slope of the tibial plateau to a technique to measure the 

advancement, applied in a mediolateral x-ray of the knee (Cadmus et al., 2014). 

Currently, there are studies that raise doubts about the consistency of the conventional 

presurgical planning methodologies used for TTA (Hoffman et al., 2006; Cadmus et al., 

2014), which has led some surgeons to embrace a reductive alternative based on the 

association between the dog's body weight and the cage to be used, explicit in a table 

format (Palmer, 2011). However, this method is questionable from the scientific point of 

view of TTA, nevertheless, it has never been tested at a clinical level. 

The objective of this study was to compare two methods based on the body 

weight of the animal with the reference planning methodology. 

Twenty-one dogs were submitted to TTA by two surgeons, the surgeons used 

their respective "body weight - cage" tables as presurgical planning methods. In a 

different way, the author applied the reference planning methodology – the common 

tangent method – to calculate the advance of the TT necessary for the same dogs, 

according to the assumptions of the technique. In addition, in the postsurgical period, the 

final radiographic PTA was measured in order to evaluate the planning methods used by 

the surgeons. In the final part of the study, the author measured some anatomical 

parameters of the tibia of the dogs under study and evaluated if these parameters were 

implicated with the progression of the TT. 

Statistically significant differences were found between the reference method and 

weight-based methods (p < 0.05). In the same way, both groups attained a mean 

postsurgical PTA higher than 90º, however, the adapted Vezzoni method was the one 

that came closer to a PTA of 90°. 

Finally, the author showed that, for this sample group, 80% of the TT advance, 

estimated by the reference method, can be explained by anatomical parameters inherent 

to the proximal tibia of the dog. 

In conclusion, weight-based planning methods presented some limitations 

estimating TT advancement, so the author does not recommend its use as a substitute 

for conventional methods. With this study the author created a mathematical model, 

composed of a pair of anatomical measures, that can satisfactorily predict the TT 
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advance amplitude (adjusted R2 = 0.80), being a viable alternative to the "body weight - 

cage" method for presurgical TTA planning. 

 

Key-words: TTA; PTA; TT; presurgical planning. 

  



 

xv 

 

Índice 

Declaração ................................................................................................................... v 

Agradecimentos ........................................................................................................... ix 

Resumo ....................................................................................................................... xi 

Abstract ...................................................................................................................... xiii 

Índice .......................................................................................................................... xv 

Índice de Figuras ....................................................................................................... xvii 

Índice de Tabelas ....................................................................................................... xix 

Índice de Gráficos ....................................................................................................... xix 

Índice de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos ................................................................ xx 

Introdução ..................................................................................................................... 1 

 

Capítulo I: Biomecânica do joelho canino 

1.1. Biomecânica do joelho canino saudável ............................................................. 5 

1.2. Anatomia funcional dos ligamentos cruzados ..................................................... 8 

1.3. Biomecânica do joelho canino com rutura do ligamento cruzado cranial .......... 10 

 

Capítulo II: Técnicas de osteotomia corretiva para o tratamento da rutura do 

ligamento cruzado cranial 

2.1. Modelos biomecânicos de osteotomias corretivas ............................................ 15 

2.1.1. Osteotomia de Nivelamento da Meseta Tibial ............................................ 15 

2.1.2. Avanço da Tuberosidade Tibial .................................................................. 17 

2.2. Estudos que testam o modelo biomecânico da técnica de Avanço da 

Tuberosidade Tibial ................................................................................................. 20 

2.3. Comparação das técnicas cirúrgicas ................................................................ 24 

2.3.1. Fatores de seleção para escolha da técnica cirúrgica ................................ 28 

 

Capítulo III: Planeamento pré-cirúrgico da técnica de Avanço da Tuberosidade 

Tibial 

3.1. O exame radiográfico no planeamento ............................................................. 33 

3.2. Definição da meseta tibial para demarcação do ângulo do ligamento patelar ... 34 

3.3. Técnicas de medição do avanço da tuberosidade tibial .................................... 40 

3.4. Peso do animal como indicador de caixa espaçadora apropriada .................... 42 

3.5. Outros fatores de variabilidade no planeamento da técnica.............................. 43 

3.5.1. Ângulo de flexão do joelho ......................................................................... 43 

3.5.2. Conformação da tuberosidade tibial e colocação da caixa espaçadora ..... 45 

3.5.3. Subluxação tibial ........................................................................................ 47 

3.5.3. Ângulo da meseta tibial .............................................................................. 48 



 

xvi 

 

3.6. Alterações ao método de planeamento em atenção a diferentes variantes da 

técnica cirúrgica ...................................................................................................... 50 

 

Capítulo IV: Descrição da técnica cirúrgica de Avanço da Tuberosidade Tibial e 

Variantes 

4.1. Descrição da técnica cirúrgica .......................................................................... 59 

4.2. Variantes da técnica de Avanço da Tuberosidade Tibial .................................. 61 

4.2.1. Técnica de Maquet Modificada .................................................................. 62 

4.2.2. Avanço da Tuberosidade Tibial – Rapid ..................................................... 63 

4.2.3. Procedimento de Maquet Modificado ......................................................... 66 

4.2.4. Avanço Circular da Tuberosidade Tibial ..................................................... 68 

 

Capítulo V: Estudo comparativo de distintos métodos para a técnica de Avanço 

da Tuberosidade Tibial 

5.1. Objetivos .......................................................................................................... 73 

5.2. Material e Métodos ........................................................................................... 74 

5.2.1. Protocolo de inclusão dos animais ............................................................. 74 

5.2.2. Metodologia radiográfica ............................................................................ 74 

5.2.3. Análise radiográfica pré e pós-cirúrgica ..................................................... 76 

5.2.4. Determinação da caixa espaçadora apropriada ......................................... 79 

5.2.5. Variantes cirúrgicas executadas ................................................................ 80 

5.2.6. Análise estatística ...................................................................................... 81 

5.3. Resultados ....................................................................................................... 83 

5.3.1. Caracterização da população..................................................................... 83 

5.3.2. Análise aos métodos de planeamento pré-cirúrgico ................................... 83 

5.3.3. Análise dos resultados pós-cirúrgicos ........................................................ 87 

5.3.4. Estudo da relação entre o avanço da TT, o peso corporal e outros 

parâmetros anatómicos ....................................................................................... 88 

5.4. Discussão ......................................................................................................... 90 

5.5. Conclusão ........................................................................................................ 96 

5.6. Perspetivas futuras ........................................................................................... 97 

 

Bibliografia ................................................................................................................ 98 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Fotografia ilustrativa da inclinação da meseta tibial………………………….... 6 

Figura 2: Ilustração dos seis graus de liberdade da articulação femorotibial………….. 8 

Figura 3: Ilustração do joelho normal e do joelho com rutura do LCCr………………… 10 

Figura 4: Esquematização das forças que atuam na articulação, antes e depois da 

TPLO, tal como Slocum teorizou…………………………………………………………… 16 

Figura 5: Esquematização das forças que atuam na articulação, antes e depois da TTA, 

tal como Tepic teorizou…………………………………………………………………....... 18 

Figura 6: Representação do braço de alavanca na articulação do joelho antes da 

intervenção cirúrgica, depois da TPLO e depois da TTA………………………………… 26 

Figura 7: Esquema das resultantes de forças após TTA (A) e após TPLO (B)……… 27 

Figura 8: Colocação de um marcador metálico de referência na radiografia do 

joelho………………………………………………………………………………………….. 34 

Figura 9: Referência aos pontos radiográficos utilizados na identificação da face 

articular medial da tíbia proximal……………………………………………………….….. 35 

Figura 10: Representação do uso do MPA para definir a meseta tibial………………. 35 

Figura 11: Ilustração da técnica de extensão utilizada para estimar o ponto anatómico 

caudal da meseta tibial……………………………………………………………………… 36 

Figura 12: Representação do uso do MTC para definir a meseta tibial……………….. 37 

Figura 13: MTC – representação dos círculos correspondentes a ambos os côndilos 

femorais na ausência de sobreposição……………………………………………………. 38 

Figura 14: Técnica de overlay transparente……………………………………………… 41 

Figura 15: Técnica de software de imagem………………………………………………. 42 

Figura 16: Representação dos três métodos para determinação do ângulo de flexão da 

articulação do joelho………………………………………………………………………… 44 

Figura 17: Ilustração das dimensões de um modelo de caixa espaçadora usado na 

TTA……………………………………………………………………………………………. 46 

Figura 18: Ilustração dos pontos de referência que determinam a conformação da 

TT……………………………………………………………………………………………… 47 

Figura 19: Ilustração da tíbia numa posição neutra e subluxada cranialmente 

…………………………………………………………………………………………………. 48 

Figura 20: Avanço necessário em função do AMT tendo em conta um avanço desejado 

baseado na técnica do overlay transparente…………………………………….............. 49 

Figura 21: Representação do método modificado de planeamento pré-cirúrgico da TTA 

segundo Kapler………………………………………………………………………………. 51 



 

xviii 

 

Figura 22: Representação do planeamento pré-cirúrgico da MMT…………………….. 52 

Figura 23: Representação esquemática das medidas de planeamento usadas no 

cálculo da CPF……………………………………………………………………………….. 54 

Figura 24: Planificação radiográfica do avanço da TT usando o método descrito por 

Ness…………………………………………………………………………………………… 55 

Figura 25: Preparação do animal na mesa de cirurgia…………………………………. 59 

Figura 26: Artrotomia para exploração da articulação do joelho……………………….. 59 

Figura 27: Técnica cirúrgica da TTA………………………………………………………. 60 

Figura 28: Técnica cirúrgica da TTA………………………………………………………. 61 

Figura 29: Radiografia pós-cirúrgica da MMT……………………………………………. 63 

Figura 30: Radiografia pós-cirúrgica – linha de osteotomia modificada……………….. 63 

Figura 31: Radiografia pós cirúrgica da TTA Rapid……………………………………… 64 

Figura 32: Estrutura da caixa espaçadora da TTA Rapid………………………………. 65 

Figura 33: Guia de perfuração usada na TTA Rapid……………………………………. 66 

Figura 34: Resultado cirúrgico da MMP…………………………………………………… 67 

Figura 35: Planeamento pré-cirúrgico da cTTA e radiografia pós-cirúrgica…………… 69 

Figura 36: Representação do MPA para a definição do declive da meseta tibial e 

subsequente estimação do avanço da TT………………………………………………… 77 

Figura 37: Representação do MTC para a definição do declive da meseta tibial e 

subsequente estimação do avanço da TT………………………………………………… 77 

Figura 38: Representação do modo de aferição do ALPTC……………………………… 77 

Figura 39: Ilustração esquemática do modelo de Inauen adaptado ao presente 

estudo…………………………………………………………………………………………. 78 

Figura 40: Fotografia ilustrativa da MMT realizada no HVC – 

Girona…………………………………………………………………………………………. 80 

Figura 41: Radiografia mediolateral do joelho pós-cirúrgica (MMT)……………………. 80 

Figura 42: Fotografia ilustrativa da TTA modificada realizada no HVC – 

Girona…………………………………………………………………………………………. 81 

Figura 43: Radiografia mediolateral do joelho pós-cirúrgica (TTA modificada)……….. 81 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1: Tabela de Vezzoni……………………………………………………………….. 43 

Tabela 2: Tabela da Securos………………………………………………………………. 43 

Tabela 3: Tabela de Vezzoni adaptada…………………………………………………… 79 

Tabela 4: Tabela da Securos adaptada…………………………………………………… 79 

Tabela 5: Caixas espaçadoras atribuídas aos cães em estudo, determinadas pelos 

métodos de planeamento pré-cirúrgico considerados…………………………………… 84 

Tabela 6: Resultado do teste de t student emparelhado entre MTC - MPA e MTC - 

Vezzoni………………………………………………………………………………………..  86 

Tabela 7: Resultado do teste de Wilcoxon entre MTC - Securos……………………… 86 

Tabela 8: Resultados pós-as duas variantes de TTA empregues……………………… 87 

Tabela 9: Estatística descritiva para as variáveis e resultados de regressão linear…. 89 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1: Diagrama de caixa obtido para os diferentes métodos de planeamento em 

estudo…………………………………………………………………………………………. 85 

  



 

xx 

 

Índice de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos 

AMT – Ângulo da meseta tibial 

ALP – Ângulo do ligamento patelar 

ALPPA – Ângulo do ligamento patelar definido pelo método dos pontos anatómicos 

ALPTC – Ângulo do ligamento patelar definido pelo método da tangente comum 

CPF – Fator de Posição da Caixa – Cage Position Factor 

cTTA – Avanço Circular da Tuberosidade Tibial – Circular Tibial Tuberosity 

Advancement 

CTWO – Osteotomia do Bordo Cranial da Tíbia – Cranial Tibial Wedge Osteotomy 

HVC – Hospital Veterinário Canis (Mas Xirgu) 

HVUTAD – Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

LCCr – Ligamento cruzado cranial 

LCCa – Ligamento cruzado caudal 

LCL – Ligamento colateral lateral 

LCM – Ligamento colateral medial 

MMP – Procedimento de Maquet Modificado – Modified Maquet Procedure 

MMT – Técnica de Maquet Modificada – Modified Maquet Tecnique 

MPA – Método dos pontos anatómicos 

MTC – Método da tangente comum 

OA – Osteoartrite  

TPLO – Osteotomia de Nivelamento da Meseta Tibial – Tibial Plateau Leveling 

Osteotomy 

TT – Tuberosidade Tibial 

TTA – Avanço da Tuberosidade Tibial – Tibial Tuberosity Advancement 

 

 



 

1 

 

Introdução 

A rutura do ligamento cruzado cranial (LCCr) é atualmente a principal causa de 

claudicação no cão e um dos grandes motivos de visita ao veterinário que resulta, 

frequentemente, em indicação para cirurgia ortopédica (Tuan & Farrel, 2015). Um 

estudo referente ao ano de 2003 estimou que os proprietários de animais de companhia 

nos Estados Unidos gastaram cerca de 1,32 biliões de dólares no tratamento da rutura 

do LCCr nesse mesmo ano. Isto demonstra que o impacto econónimo da rutura do LCCr 

em Medicina Veterinária tem uma enorme relevância e que pode, inclusivamente, ser 

equiparado ao impacto económico da rutura do ligamento cruzado anterior em Medicina 

Humana (Wilke et al., 2005). 

Nos últimos 50 anos, diversas técnicas cirúrgicas para o tratamento da 

instabilidade articular, causada pela rutura do LCCr, têm sido publicadas. Atualmente o 

foco do tratamento cirúrgico é baseado no conceito da criação de estabilidade dinâmica 

através da modificação da geometria óssea do joelho (Kim et al., 2008). Recentemente, 

a técnica de Avanço da Tuberosidade Tibial (TTA) foi introduzida neste contexto como 

uma alternativa menos invasiva à Osteotomia de Nivelamento da Meseta Tibial (TPLO). 

Apesar da TTA ter sido bem recebida na comunidade e a sua utilização ser já rotineira, 

tem havido um número crescente de publicações que questionam a sua lógica e 

resultados (Tepic & Torrington, 2014). Estes artigos abordam, especificamente, a 

questão da perpetuação de instabilidade articular no pós-cirúrgico que, alegadamente, 

sucede com relativa frequência, remetendo a responsabilidade para uma aparente 

inconsistência dos métodos de planeamento pré-cirúrgicos convencionais designados 

para o cálculo do avanço da tuberosidade tibial (TT) (Skinner et al., 2013; Tepic & 

Torrington, 2014). Esta onda de incerteza tem levado alguns veterinários a recorrer a 

métodos alternativos que fogem do pressuposto lógico do procedimento, enveredando 

por uma metodologia que associa o tamanho do animal com a amplitude do avanço da 

TT necessário a aplicar (Palmer, 2011). Este método não tem qualquer base científica 

e nunca foi testado a nível clínico. 

No meu período de estágio no Hospital Veterinário Canis (HVC) foi percetível 

esta realidade. Efetivamente, os dois ortopedistas do HVC, no caso de recorrerem à 

TTA para o tratamento de casos de rutura do LCCr, determinavam o avanço da TT com 

base no peso do animal, através de indicação presente em duas tabelas “peso - caixa 

espaçadora aconselhada”. Daqui surgiu o interesse de estudar esta metodologia. Neste 

sentido, com este trabalho pretendemos avaliar se as tabelas consultadas pelos 

cirurgiões implicados permitem obter resultados aproximados ao pressuposto da 

técnica. Assim sendo, o principal propósito desta dissertação é o de qualificar esta 
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metodologia alternativa, para tal, serão comparados os métodos dos pesos com a 

metodologia de referência, aplicada pelo autor às radiografias pré-cirúrgicas e será 

verificada, ainda, se a meta geométrica foi alcançada pelos cirurgiões nas radiografias 

pós-cirúrgicas. Adicionalmente, será estudada a relação entre o tamanho do animal, 

representado por parâmetros radiográficos da tíbia, e o avanço da TT, de forma a 

entender se é possível associar estas duas variáveis e criar um modelo preditivo para o 

avanço. 

Neste trabalho será apresentada uma revisão bibliográfica sobre a biomecânica 

do joelho canino, os modelos biomecânicos que suportam a TPLO e a TTA, o 

planeamento pré-cirúrgico da TTA e a respetiva descrição da técnica cirúrgica, 

permitindo ao leitor a contextualização teórica do estudo em questão.  
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1.1. Biomecânica do joelho canino saudável 

O joelho é uma articulação sinovial, diartródica, da qual fazem parte as 

articulações femorotibial e femoropatelar (Carpenter & Cooper, 2000; Moore et al., 

2016). O movimento da articulação ocorre em três planos: o plano sagital (flexão-

extensão), transverso (rotação interna e externa) e coronal (adução e abdução) (Fu et 

al., 2010). Esta motilidade é resultante da relação anatómica entre fémur distal, tíbia e 

fíbula proximais, patela, musculatura do membro pélvico, cápsula articular e ligamentos 

associados (Carpenter & Cooper, 2000; Moore et al., 2016). 

A função primária da articulação femorotibial é suportar e conduzir a carga axial 

ao longo do joelho. Por outro lado, a função da articulação femoropatelar é aumentar a 

eficiência da extensão em virtude da existência da patela, que age como um mecanismo 

de roldana, beneficiando o desempenho do músculo (m.) quadríceps femoral. A 

considerável força retropatelar desenvolvida durante o mecanismo da extensão também 

contribui para a estabilidade das articulações femorotibial e femoropatelar (Pozzi et al., 

2013). A articulação femorotibial e a articulação femoropatelar funcionam de forma 

solidária entre si, na medida em que o movimento de uma, envolve o movimento da 

outra (Evans & De Lahunta, 2013). 

A complexa mecânica articular do joelho é possível graças à combinação de 

mecanismos ativos que promovem o movimento, e de mecanismos passivos, de 

restrição, que impedem a sua motilidade. A estabilidade da articulação do joelho é 

dinâmica no que toca ao controlo muscular envolvido. No aspeto cranial da articulação 

do joelho, o m. quadríceps femoral e o ligamento patelar providenciam suporte. 

Caudalmente, são os músculos isquiotibiais (m. semimembranoso, m. semitendinoso e 

m. bíceps femoral), bem como os músculos poplíteo e gastrocnémio que fornecem o 

apoio (de Rooster et al., 2006). Para além disso, a articulação é estabilizada 

passivamente pelos ligamentos femorotibiais, sendo estes os colaterais (medial e 

lateral) e os cruzados (cranial e caudal) (Tashman et al., 2004; de Rooster et al., 2006).  

Os meniscos (medial e lateral), mesmo tendo um papel secundário na 

estabilidade da articulação, contribuem para uma melhoria na congruência entre as 

faces articulares da tíbia e do fémur, uma vez que aprofundam a superfície articular da 

tíbia, concedendo acomodação aos côndilos femorais. Atuam, também, como 

amortecedores de impacto e promovem a lubrificação da articulação (Carpenter & 

Cooper, 2000). 

O movimento da articulação do joelho na marcha do cão, durante a fase de 

balanço do membro, alcança um movimento flexão-extensão com uma variação angular 

entre 100º a 160º, uma rotação interna e externa que alcança 10º e movimento de 
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adução e abdução tibial que pode atingir, igualmente, 10º (Korvick et al., 1994; Fu et al., 

2010; Bertocci et al., 2016). Durante a fase de apoio do membro, o movimento flexão-

extensão encontra-se entre 120º a 145º (Fu et al., 2010; Brown et al., 2013; Bertocci et 

al., 2016). 

O movimento de flexão-extensão do joelho ocorre através de uma combinação 

de deslizamento e rolamento do fémur sobre a tíbia. Durante a flexão, o movimento de 

rolamento entre os côndilos é assimétrico, sendo o contacto femorotibial mais marcado 

na porção caudal do menisco lateral. Por conseguinte, todo menisco é forçado a deslizar 

caudalmente. Contudo, o menisco medial desliza menos que o lateral pois está 

firmemente aderido à cápsula articular e ao ligamento colateral medial (LCM), tornando-

-o menos móvel, o que o obriga a mover-se em conjunto com a tíbia, ficando sujeito a 

maior pressão pelo côndilo femoral. Esta diferença de movimentação dos meniscos 

também ocorre, igualmente, na extensão, desta feita com os côndilos a moverem-se 

cranialmente (Carpenter & Cooper, 2000; Briggs, 2004).  

A flexão do membro é acompanhada pela mudança da posição relativa entre as 

faces articulares da tíbia e do fémur no plano sagital, denotando-se uma translação 

cranial da tíbia (Pozzi & Kim, 2011; Kim et al., 2015). Isto contempla-se no rolamento 

caudal dos côndilos femorais, em relação à meseta tibial, devido à sua forma excêntrica. 

Do mesmo modo, durante o trote, na fase de suporte de peso há a tendência para que 

os côndilos femorais acompanhem a inclinação caudodistal da meseta tibial (Figura 1), 

provocando o desalinhamento dos ossos longos, situação que é marcada pela 

procedente contração do m. quadríceps femoral que gera uma força de tração cranial 

sobre a tíbia (Warzee et al., 2001; Kim et al., 2009; Kim et al., 2015). 

 

 

 

Tubérculo intercondilar medial 

Tubérculo intercondilar lateral 

Figura 1: Fotografia ilustrativa da inclinação caudodistal da 
meseta tibial. Destaque para os dois tubérculos da eminência 
intercondilar. (Fotografia obtida pelo autor e autorizada pelo 
HVUTAD). 
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Os movimentos de rotação são controlados pela geometria condilar e por 

determinadas estruturas ligamentares que restringem a amplitude dos movimentos. À 

medida que a articulação flete, os pontos de inserção femoral e tibial do ligamento 

colateral lateral (LCL) aproximam-se, promovendo o relaxamento do ligamento. Isto 

permite que haja uma translação caudal do côndilo femoral lateral o que resulta numa 

rotação interna da tíbia em relação ao fémur. Contrariamente, à medida que a 

articulação estende, o LCL tensiona e, ao mesmo tempo, ocorre a translação cranial do 

côndilo femoral lateral, causando a rotação externa da tíbia relativamente ao fémur. Este 

movimento denomina-se de “mecanismo de rosca” (“screw-home mechanism”) (de 

Rooster, 2001).  

É importante referir que, numa articulação do joelho estável, os ligamentos 

colaterais são considerados como a estrutura primária de contenção lateral quando o 

movimento do joelho é restringido, impedindo abdução – LCM – e adução – LCL – 

excessivas (Monahan et al., 1984). Segundo Kim et al. (2015), há o aumento da abdução 

com o aumento da flexão do membro. Os autores conjeturaram que esta relação se 

deve à inclinação caudodistal abrupta da meseta tibial do cão. De maneira que, quando 

a tíbia sofre uma rotação interna durante a flexão, é possível que o côndilo femoral 

lateral esteja posicionado na parte mais distal e posterior do côndilo tibial lateral, 

enquanto que o côndilo femoral medial se articula no aspeto mais proximal e anterior do 

côndilo medial da tíbia. Logo, isto provoca um desnivelamento entre as faces articulares, 

o que cria abdução (Kim et al., 2015). 

Posto isto, podemos concluir que a articulação do joelho não funciona apenas 

como uma simples dobradiça. É importante entender a cinética do joelho nos seus seis 

graus de liberdade, reconhecendo que há seis possíveis movimentos em três dimensões 

distintas (Figura 2), para assim, não resumir a problemática da rutura do ligamento 

cruzado cranial (LCCr) apenas à instabilidade craniocaudal (Korvick et al.,1994; Pozzi 

& Kim, 2011). A falta de neutralização de forças e correção da instabilidade articular, 

passível de ocorrer após uma osteotomia corretiva, pode conduzir a um stress mecânico 

anormal nas superfícies articulares e levar ao aparecimento e progressão de osteoartrite 

(OA), entre outros problemas (Chailleux et al., 2007, Pozzi & Kim, 2011). 
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1.2. Anatomia funcional dos ligamentos cruzados 

Os ligamentos cruzados têm funções especificas que estão diretamente 

relacionadas com a sua localização anatómica e orientação dentro da articulação do 

joelho, como tal, é importante perceber a sua disposição espacial dentro da articulação 

(de Rooster et al., 2006). 

O LCCr origina-se no aspeto axial do côndilo femoral lateral, muito próximo do 

bordo articular. Estende-se na diagonal e atravessa o espaço articular inserindo-se na 

área intercondilar cranial da meseta tibial (Carpenter & Cooper, 2000; Vasseur, 2003). 

Este apresenta duas componentes distintas, a craniomedial e a caudolateral. Foram 

assim denominadas com base na sua zona de inserção na meseta tibial. A componente 

craniomedial permanece em tensão durante todas as fases do movimento, desde a 

extensão completa à total flexão do joelho, enquanto que a componente caudolateral 

relaxa durante a flexão e apresenta-se sob tensão durante a extensão (de Rooster, 

2001; Canapp, 2007). 

O ligamento cruzado caudal (LCCa) origina-se na face lateral do côndilo femoral 

medial e estende-se caudodistalmente inserindo-se no bordo lateral da incisura poplítea, 

ao nível do côndilo lateral da tíbia (Carpenter & Cooper, 2000; Jerram & Walker, 2003; 

Vasseur, 2003; Evans & De Lahunta, 2013). Tal e qual o seu homólogo cranial, o LCCa 

tem dois componentes, contudo, são dificilmente distinguíveis, sendo muitas vezes 

inseparáveis (de Rooster, 2001). A componente cranial apresenta-se tensa em flexão e 

laxa em extensão, o inverso ocorre com a componente caudal (Carpenter & Cooper, 

2000; Vasseur, 2003). 

A hiperextensão é limitada pelo contacto do LCCr com a parede óssea da fossa 

intercondilar. O LCCr é o limitador primário da hiperextensão da articulação onde a 

componente craniomedial e, especialmente, a caudolateral, se encontram sob tensão 

Figura 2: Ilustração dos seis graus de liberdade da articulação femorotibial 
(adaptado de Pozzi & Kim, 2011). 
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no grau de extensão máximo fisiológico. A hiperflexão da articulação do joelho 

normalmente não ocorre por causa do contacto entre os músculos isquiotibiais e o m. 

gastrocnémio (de Rooster, 2001). 

Para além das suas funções limitadoras, o LCCr tem uma relevância acrescida 

ao providenciar um efeito estabilizador à articulação durante toda a amplitude de 

movimento, resistindo a forças que, de outra forma, causariam a translação cranial da 

tíbia sobre o fémur e, ainda, opondo-se a forças que causariam uma exagerada rotação 

interna da tíbia durante a flexão da articulação (de Rooster et al., 2006). 

Um aumento do ângulo de flexão da articulação do joelho é acompanhado por 

um aumento de rotação interna da tíbia sobre o fémur, atingindo o máximo de rotação 

no auge de flexão (Korvick et al., 1994). A rotação interna é levada a cabo pelos 

músculos flexores em associação com os ligamentos cruzados, sendo permitida pelo 

relaxamento do LCL que possibilita o movimento caudal do côndilo femoral lateral (Kim 

et al., 2015). À medida que o membro flete, os ligamentos cruzados não só se envolvem 

um no outro, como também se entrelaçam sobre si mesmos. Este acréscimo de tensão 

sob os ligamentos cruzados acaba por limitar a rotação interna fisiológica da tíbia.  Por 

outro lado, durante a fase de apoio do membro, com a articulação a 140° de flexão, o 

colapso da articulação é prevenido pela própria torção dos ligamentos cruzados. Em 

extensão, os ligamentos colaterais, lateral e medial, são estabilizadores primários contra 

a rotação externa, ficando ambos sob tensão. Os ligamentos cruzados, outrora 

entrelaçados sobre si mesmos na flexão da articulação, dissociam-se gradualmente 

com o aumento do ângulo de extensão, não oferecendo qualquer efeito limitante na 

rotação externa (de Rooster, 2001). 

De maneira oposta, o LCCa é o principal estabilizador da articulação do joelho 

contra a translação caudal da tíbia. Além disso, é limitador secundário da hiperextensão 

e ajuda a restringir, para além da rotação interna, a rotação no plano coronal, aquando 

da flexão da articulação (Vasseur, 2003). 

Os movimentos articulares excessivos não são apenas prevenidos pelas 

restrições impostas pelos ligamentos, mas também pelo complexo sistema de arcos 

reflexos que envolve os grupos musculares à volta do joelho (Vasseur, 2003). 
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1.3. Biomecânica do joelho canino com rutura do ligamento 

cruzado cranial 

Quando um cão suporta peso nos seus membros posteriores, as forças criadas 

pelo contacto com o solo sofrem oposição através da contração dos músculos 

extensores (m. quadríceps femoral e m. gastrocnémio) (Slocum & Slocum, 1993; 

Canapp, 2007). Esta combinação de forças gera compressão entre os côndilos femorais 

e a meseta tibial. Em concordância com alguns parâmetros geométricos, como o ângulo 

de flexão da articulação e o ângulo da meseta tibial (AMT), gera-se uma força resultante 

com uma componente que tende a conduzir a articulação numa direção craniocaudal, 

originando, em situações muito específicas, translação cranial da tíbia (Slocum & 

Slocum, 1993; Ramirez et al., 2015). Esta translação é impedida por componentes 

ativos, como os músculos flexores da articulação, e por componentes passivos, como o 

ligamento cruzado cranial, o menisco medial, a cápsula articular e outras estruturas 

ligamentares (Slocum & Slocum, 1993; Korvick et al., 1994). No entanto, o equilíbrio 

entre estes componentes nem sempre é perfeito e, portanto, muitas vezes os músculos 

flexores (músculos isquiotibiais e m. poplíteo) não são capazes de contrariar a 

translação cranial da tíbia, sujeitando o LCCr, de forma intermitente, a um stresse 

mecânico acrescido (Slocum & Slocum, 1993; de Rooster et al., 2006). Desta forma, 

quando a força de translação cranial da tíbia excede a resistência elástica do LCCr, há 

rutura parcial ou completa do mesmo (Figura 3) (Canapp, 2007). 

Por conseguinte, a rutura do LCCr compromete a normal motilidade da 

articulação, estando esta sujeita a sucessivos ciclos de translação cranial da tíbia 

durante o apoio de peso, intervalada com a redução desta translação durante a 

Figura 3: Ilustração do joelho normal e do joelho com rutura do 
LCCr, onde está em evidência a translação cranial da tíbia 
(adaptado de Schulz, 2013). 
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suspensão do membro (Tashman et al., 2004; Mostafa et al., 2010; Hayes et al., 2013). 

Esta variação no alinhamento femorotibial tem maior destaque durante a fase de apoio 

de carga com remetida responsabilidade para a contração dos músculos quadríceps 

femoral e gastrocnémio, reconhecidos como antagonistas do LCCr (Tashman et al., 

2004; Ramirez et al., 2015).  A contração por parte dos músculos extensores tem o 

intuito de contrariar as forças de reação do solo que, em caso de rutura do LCCr, 

superam a força empreendida pelos músculos flexores (Korvick et al., 1994; Tashman 

et al., 2004).  

Presumivelmente, na falta de suporte oferecido pelo LCCr, a contração do m. 

quadríceps femoral causa subluxação cranial da tíbia num ângulo de flexão de 0º a 45º. 

É sabido que há contração do m. quadríceps femoral na fase de apoio do membro 

quando a articulação está fletida num ângulo que vai de 40º a 60º. Ora, este intervalo 

engloba parte da fração em que o m. quadríceps femoral provoca a subluxação cranial 

da tíbia. Com isto, podemos depreender que a fase de apoio do membro é dependente 

do LCCr. Por outro lado, durante a fase de suspensão, a articulação é fletida para lá de 

60º, por isso não há força motriz capaz de provocar subluxação cranial da tíbia na 

ausência do LCCr (Korvick et al., 1994). Portanto, a fase de suspensão é independente 

do LCCr (Korvick et al., 1994; Tashman et al., 2004). 

Segundo um estudo in vivo realizado por Tashamn et al. (2004) em joelhos com 

rutura do LCCr, foram registadas diferenças nos valores médios de translação cranial 

da tíbia na ordem dos 10 mm relativamente a joelhos normais. Quanto à rotação interna, 

no que lhe concerne, não evidenciou uma alteração consistente com a rutura do LCCr 

(Tashman et al., 2004). Para o impedimento deste movimento axial, acredita-se que o 

m. quadríceps femoral apresente uma função mais preponderante do que o LCCr (Pozzi 

& Kim, 2011). No mesmo estudo, foi demonstrado que a instabilidade no plano coronal 

da articulação do joelho sofre um aumento significativo com a rutura do LCCr 

relativamente ao joelho normal. Efetivamente, o alcance do movimento de 

adução/abdução duplicou, de 3º para 6º de angulação, dois meses após a transeção 

experimental do LCCr (Tashman et al., 2004). Desta forma, especula-se que com a 

rutura do LCCr haja alteração das pressões de contacto entre as superfícies articulares 

do fémur e da tíbia, o que contribui para inúmeras alterações patológicas, tais como 

sinovite, OA e lesão meniscal, influenciando, ulteriormente, a estabilidade articular 

(Tashman et al., 2004; Canapp, 2007). Com a rutura do LCCr, estima-se que a força 

sobre a porção cranial do menisco medial aumente para o dobro e que haja, também, 

um stresse adicional sobre a porção caudal do menisco medial (Messmer et al., 2001).  

Num estudo elaborado por Shahar e Banks-Sills (2004), tendo por base um 

modelo analítico da locomoção do cão, é sugerido que o LCCa, na presença do LCCr 
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intacto, não se encontra tensionado, em momento algum, durante a fase de apoio do 

membro. Contudo, na presença do LCCr ruturado, o LCCa apresenta-se tensionado 

durante os dois terços iniciais da fase de apoio. Para além disso, o LCL, que só se 

mostra ativo durante 60% a 90% da fase de apoio quando o LCCr está intacto, fica 

tensionado durante toda a fase de apoio na presença do LCCr ruturado (Shahar e 

Banks-Sills, 2004). 

Como forma de adaptação, os cães com LCCr deficiente tendem a reduzir 

drasticamente a carga sobre o membro afetado. Para isso, carregam o membro numa 

posição mais fletida durante a locomoção. Especula-se que isto possa ser feito de uma 

forma consciente, de modo evitar a extensão da articulação e o apoio de carga, que 

levaria à subluxação cranial da tíbia (Korvick et al., 1994). Como alternativa, propõe-se 

que o aumento do ângulo de flexão possa ser explicado pela inibição da contração do 

m. quadríceps femoral, reflexo da acumulação excessiva de fluido intra-articular (Korvick 

et al., 1994). Este reflexo foi, previamente, evidenciado no joelho humano. Apesar disto, 

estas adaptações parecem não ser suficientes para prevenir a subluxação cranial da 

tíbia durante a fase de apoio do membro (Korvick et al., 1994). 

Em suma, uma rutura do LCCr leva a uma complexa remodelação da motilidade 

articular do joelho afetando o padrão de movimentos nos seus três planos (Korvick et 

al., 1994, Tashman et al., 2004). 

Um correto entendimento desta matéria é imperativo, de modo a reconstruir a 

biomecânica da articulação. Portanto, a meta dos métodos reconstrutivos não se deve 

cingir, apenas, à correção da instabilidade existente, mas também se deve comprometer 

em mimetizar a normal cinemática da articulação (de Rooster, 2001).
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CAPÍTULO II  

Técnicas de osteotomia corretiva para o tratamento da rutura 

do ligamento cruzado cranial 
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2.1. Modelos biomecânicos de osteotomias corretivas 

O tratamento cirúrgico tem como objetivo reestabelecer a estabilidade mecânica 

da articulação, seja ela estática ou dinâmica, neutralizando as forças de cisalhamento 

tibiofemorais que ocorrem aquando da rutura do LCCr (Boudrieau, 2009). Para o 

tratamento da rutura do LCCr existem três grupos de técnicas cirúrgicas: 

extracapsulares, intracapsulares e osteotomias corretivas (Tuan & Farrel, 2015). Nesta 

revisão faremos apenas alusão às osteotomias corretivas, mais especificamente à 

Osteotomia de Nivelamento da Meseta Tibial – Tibial Plateau Leveling Osteotomy 

(TPLO) e à técnica de Avanço da Tuberosidade Tibial – Tibial Tuberosity Advancement 

(TTA).  

Slocum e Devine, em 1983, introduziram o conceito de estabilização dinâmica 

através da Osteotomia do Bordo Cranial da Tíbia – Cranial Tibial Wedge Osteotomy 

(CTWO), cujo objetivo é eliminar a subluxação cranial da tíbia durante o suporte de peso 

através da redução do declive da meseta tibial (Slocum & Devine, 1983). 

Posteriormente, surgiu a TPLO e, depois desta, seguiram-se muitas outras técnicas e 

combinações das mesmas, o que mudou o foco no tratamento da rutura do LCCr para 

o conceito da criação de estabilidade dinâmica através da modificação da geometria 

articular (Kim et al., 2008). Mais recentemente, surgiu a TTA que, diferentemente do 

conceito de Slocum, tem como objetivo a neutralização dinâmica da instabilidade 

craniocaudal conseguida pela alteração do alinhamento do ligamento patelar em relação 

à meseta tibial (Tepic et al., 2002). 

 

2.1.1. Osteotomia de Nivelamento da Meseta Tibial 

Slocum e Slocum (1993) propõem a TPLO, com base no modelo ativo da 

articulação do joelho, para o tratamento da rutura do LCCr, com o objetivo de restaurar 

a estabilidade dinâmica da articulação. Slocum deixou de parte o modelo tradicional do 

joelho, que apenas reconhece a articulação como um sistema articulado bidimensional, 

onde apenas é permitido um grau de liberdade de movimento e somente entram em 

consideração estruturas envolventes à articulação. O modelo foi, então, revitalizado e 

passou a reconhecer um conjunto de forças criado por músculos e pela sustentação de 

peso. Assumiu o total das forças compressivas como uma força paralela ao eixo 

funcional da tíbia que, por via da compressão das faces articulares e dependendo do 

grau de inclinação caudodistal da meseta tibial, se desdobra em duas componentes, 

uma perpendicular e outra paralela à meseta tibial. A última é reconhecida como força 

de cisalhamento femorotibial que, na presença de um LCCr ruturado, se torna 
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responsável pela subluxação cranial da tíbia, a qual depende da magnitude da força de 

compressão e do grau de inclinação da meseta tibial (Slocum & Slocum, 1993). A 

inclinação da meseta tibial é quantificada através do AMT, que é definido como o ângulo 

formado entre a linha reta que demarca o declive da meseta tibial e a perpendicular ao 

eixo longitudinal da tíbia, definido pela linha que liga o centro do tálus ao ponto médio 

entre os tubérculos medial e lateral da eminência intercondilar da tíbia. Se o AMT for 

reduzido a zero, isto é, se a meseta tibial for perpendicular à força compressiva 

tibiofemoral que decorre paralelamente ao eixo longitudinal da tíbia, as componentes 

ortogonais da força tornam-se nulas, eliminando a subluxação cranial da tíbia sobre o 

fémur (Figura 4) (Slocum & Devine, 1983). 

Assim sendo, o objetivo da TPLO passa pelo nivelamento da meseta tibial em 

relação ao eixo longitudinal da tíbia. Todavia, clinicamente, o foco não é atingir um AMT 

igual a 0°, mas sim, de ~5°. É concebida esta margem sabendo que os músculos 

isquiotibiais, agonistas do LCCr, contribuem para compensar a ligeira força de 

cisalhamento cranial remanescente (Slocum & Slocum, 1993).  

A TPLO consiste na osteotomia radial da tíbia proximal, seguindo-se a rotação 

caudodistal do fragmento proximal, de forma a obter a inclinação da meseta tibial 

idealizada (Slocum & Slocum, 1993). Após a rotação do fragmento ósseo, a direção da 

força de cisalhamento passa a ser caudal quando o membro é obrigado a suportar peso. 

Especula-se que, após a TPLO, o LCCa seja o responsável pelo controlo da translação 

Figura 4: Esquematização das forças que atuam na articulação, antes e depois da TPLO, tal 
como Slocum teorizou. (A) Explanação do vetor representativo do total de forças 
compressivas sobre a articulação (seta magenta) e das suas componentes ortogonais (setas 
amarelas). De realçar que o vetor é paralelo ao eixo longo da tíbia. (B) Depois da TPLO o 
vetor de forças (seta magenta) é perpendicular à meseta tibial, sendo evidente que a força 
de cisalhamento se torna nula, o que elimina o impulso cranial da tíbia (adaptado de Kim et 
al., 2008). 

Pré-op Pós-op 
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caudal da tíbia (Warzee et al., 2001; Shahar & Milgram, 2006). Desta feita, é importante 

que não se exceda a rotação planeada de forma a evitar uma futura lesão do LCCa 

(Warzee et al., 2001; Reif et al., 2002). 

Apesar das guidelines do procedimento serem claras quanto ao grau de 

inclinação almejado, não há unanimidade em relação ao AMT ideal. Um estudo baseado 

num modelo computacional demonstrou que um AMT de 5° reduz, apenas, a força de 

cisalhamento cranial, não a eliminando por completo (Shahar & Milgram, 2006). Por 

outro lado, um estudo ex vivo demonstrou que a subluxação cranial é neutralizada com 

eficiência a um AMT médio de 6,5° (Warzee et al., 2001). Em contrapartida, Robinson 

et al. (2006) provaram não haver diferenças estatisticamente relevantes entre valores 

de AMT de 0° e 14° relativamente às forças de reação ao solo respetivas. Tal variação 

pode ser sugestiva de que o AMT ótimo varia entre diferentes raças, ou mesmo entre 

indivíduos. Por outro lado, uma articulação cronicamente afetada pode nem requerer a 

rotação estipulada, uma vez que a fibrose periarticular pode contribuir substancialmente 

para a estabilidade articular (Piermattei et al., 2006). Atualmente, a recomendação 

reiterada na bibliografia passa pelo alcance de um AMT final entre 6° a 6,5° (Lazar et 

al., 2005; Chailleux et al., 2007; Kim et al., 2008; Fitzpatrick & Solano, 2010). 

 

2.1.2. Avanço da Tuberosidade Tibial 

A TTA baseou-se num procedimento cirúrgico, aplicado na Medicina Humana, 

originalmente descrito pelo Doutor Paul Maquet em 1976, que tinha como objetivo 

diminuir a pressão retropatelar em pacientes com artrite e condromalácia da patela. 

Maquet especulou que ao avançar a inserção do ligamento patelar provocaria um 

aumento no efeito de alavanca do m. quadríceps femoral, aumentando a sua eficiência, 

uma vez que se reduziria a força necessária à extensão do membro durante a marcha. 

Consequentemente, as forças presentes entre a patela e o fémur diminuiriam (Maquet, 

1976). 

Distintivamente, a premissa da TTA foi alicerçada num modelo de análise de 

forças articulares implementado na avaliação da biomecânica da articulação do joelho 

humano por Nisell et al. (1986). Este modelo demonstrou que a força compressiva 

tibiofemoral que atua durante o apoio de carga tem, aproximadamente, a mesma 

orientação e magnitude que a força do ligamento patelar (Nisell et al., 1986; Tepic et al., 

2002). Atente-se que a força do ligamento patelar tem origem na ação do m. quadríceps 

femoral, sendo este preponderante neste modelo, admitindo que sem a sua intervenção 

não haveria extensão da articulação, nem suporte de peso (Boudrieau, 2009).  
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Deste modo, a força compressiva é originada por um jogo de forças, no qual há 

uma força de reação ao solo que é contrariada pela contração muscular dos músculos 

quadríceps femoral e gastrocnémio. A força total resultante parte da meseta tibial, 

paralela ao ligamento patelar e é dividida nas suas duas componentes ortogonais, uma 

paralela e outra perpendicular à meseta tibial (Figura 5). A força paralela, designada de 

força de cisalhamento tibiofemoral, pode estar dirigida cranialmente ou caudalmente 

conforme o ângulo de flexão ou extensão do joelho (Apelt et al., 2007; Boudrieau, 2009). 

Esta força, que resulta na subluxação cranial da tíbia, é máxima com a articulação em 

extensão total e à medida que a articulação flete, esta força, direcionada cranialmente, 

decresce até atingir a neutralidade num ponto de flexão onde o ligamento patelar se 

encontra perpendicular à meseta tibial (Dennler et al., 2006). Posto isto, foi proposto que 

a magnitude e direção da força de cisalhamento tibiofemoral fosse determinada pelo 

ângulo entre o ligamento patelar e a meseta tibial – ângulo do ligamento patelar (ALP) 

(Nisell et al., 1986; Tepic et al., 2002). 

Para o modelo humano, Nisell et al. (1986) objetivaram que a força de 

cisalhamento tibiofemoral seria neutralizada a um ângulo de flexão do joelho de ~100º, 

denominando esse marco de ponto de crossover. Montavon, Damur e Tepic (2002) 

fizeram o paralelismo para a Medicina Veterinária, assumindo que a mesma ideia 

poderia ser aplicada ao cão. Ora, sabendo que a força de cisalhamento tibiofemoral é 

determinada pelo ângulo entre o ligamento patelar e a meseta tibial, admite-se que 

Pré-op Pós-op 

Figura 5: Esquematização das forças que atuam na articulação, antes e depois da TTA, tal 

como Tepic teorizou. (A) Explanação do vetor representativo do total de forças compressivas 

sobre a articulação (seta magenta) e das suas componentes ortogonais (setas amarelas). De 

realçar que o vetor é, aproximadamente, paralelo ao ligamento patelar. (B) Depois da TTA o 

ligamento patelar torna-se perpendicular à meseta tibial o que, por conseguinte, converte a 

força compressiva e suas componentes numa única força perpendicular à meseta tibial, 

eliminando o impulso cranial da tíbia (adaptado de Kim et al., 2008). 
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existe uma translação cranial da tíbia quando o ALP > 90º, uma translação caudal 

quando o ALP < 90º e uma neutralização da força de cisalhamento tibiofemoral quando 

o ALP = 90º (Montavon et al., 2002; Dennler et al., 2006; Apelt et al., 2007).  

Foi, então, idealizada a TTA, cujo o objetivo, mediante o avanço da tuberosidade 

tibial (TT), é o de obter um ALP ≤ 90º durante a extensão fisiológica completa do joelho 

(~135º), conseguindo uma neutralização da força de cisalhamento ou uma reorientação 

caudal da mesma, com vista a eliminar a subluxação cranial da tíbia e restaurar a 

estabilidade da articulação (Tepic et al., 2002). O ângulo completo de extensão 

fisiológica do joelho foi determinado por inúmeras análises cinemáticas e reflete a 

angulação da articulação prevista na fase intermédia de apoio do membro durante o 

ciclo de marcha (DeCamp et al., 1993; Hottinger et al., 1996; Schaefer et al., 1998; 

Montavon et al., 2004). Este é de extrema importância porque a técnica da TTA é 

sustentada, precisamente, por uma avaliação radiográfica da disposição do ligamento 

patelar relativamente à meseta tibial em que é fulcral ajustar a articulação do joelho a 

135° de angulação. 

Porém, este modelo está longe de ser perfeito, ficando aquém do que se passa 

in vivo, dado que Tepic et al. (2002) deixaram de parte dois fenómenos: a redundância 

muscular e a co-contração dos músculos agonistas do LCCr (músculos isquiotibiais). A 

redundância muscular não foi ponderada uma vez que é de extrema dificuldade 

considerar todos os grupos musculares envolvidos na estabilização da articulação do 

joelho, sabendo que cada um deles é composto por mais de um músculo cujos vetores 

de força têm direções e magnitudes distintas. Quanto à exclusão da co-contração, 

descrita como o sinergismo existente entre os músculos isquiotibiais e o LCCr, capaz 

de reduzir a translação cranial e a rotação interna da tíbia, não é, de todo, problemática, 

pois o facto de não ter sido considerada lança um cenário de instabilidade articular ainda 

mais crítico (More et al., 1993; Kyon Pharma Inc., 2009). 

O procedimento cirúrgico da TTA implica realizar uma osteotomia longitudinal 

subjacente à TT no seu plano frontal, deslocando-a cranialmente até à obtenção do ALP 

pretendido. Este avanço é preservado com a colocação de uma caixa espaçadora de 

tamanho apropriado na região proximal da linha de osteotomia, prevenindo o colapso 

da mesma. É, também, aplicada uma placa de osteossíntese que fixa a TT à diáfise 

proximal da tíbia, de maneira a agir como uma banda de tensão, favorecendo a 

dissipação das forças de tração exercidas na crista tibial pelo ligamento patelar e m. 

quadríceps femoral (Montavon et al., 2002; Lafaver et al., 2007). 
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2.2. Estudos que testam o modelo biomecânico da técnica de 

Avanço da Tuberosidade Tibial 

Apelt e colaboradores (2007) conduziram um estudo ex vivo onde pretendiam 

avaliar o efeito da TTA na instabilidade craniocaudal da articulação com o LCCr ruturado 

quando exposta a uma carga axial. O estudo concluiu que a força de cisalhamento 

tibiofemoral direcionada cranialmente pode ser neutralizada através da TTA se o ALP 

alcançado for < 90,3º ± 9,0. Este resultado valida o modelo da TTA, visto que um ALP 

médio de 90,3º não é estatisticamente diferente do ponto de referência (90º) 

apresentado pelos pressupostos da técnica (Apelt et al., 2007).  

Hoffman et al. (2011) defenderam também o modelo da TTA através de um 

estudo ex vivo onde confirmaram que a neutralização da força de cisalhamento num 

joelho com rutura do LCCr, exposto a cargas axiais elevadas (50% do peso corporal), 

dependia forçosamente da obtenção de um ALP na ordem dos 86º. 

Estudos ex vivo recorrem ao uso de carga axial sobre a articulação do joelho 

que, por regra, é superior a 30% do peso corporal, de forma a replicar as forças de 

reação ao solo presentes em atividades diárias como subir escadas (Protopapadaki et 

al., 2007; Durant et al., 2008). 

Um outro estudo ex vivo, semelhante aos anteriores, pretendeu não só avaliar a 

capacidade da TTA no controlo da subluxação cranial da tíbia, mas também verificar se 

a força imprimida pelo m. quadríceps femoral, ainda que simulada, ajudaria também ao 

processo. O estudo concluiu que a TTA reduz a subluxação cranial da tíbia num joelho 

com rutura do LCCr, contudo não houve diferenças significativas na amplitude da 

subluxação num joelho com o LCCr ruturado, com ou sem força aplicada pelo m. 

quadríceps femoral (10% peso corporal). Isto sugeriu que a pequena quantidade de 

força empregue no estudo não contribuiu, por si só, para o controlo da subluxação 

cranial da tíbia (Miller et al., 2007). 

Brown e colaboradores (2014), através de um modelo computacional auxiliado 

por plataformas de forças e pela análise cinemática, pretenderam aferir se a variação 

de parâmetros morfológicos teria influência na carga suportada pelas estruturas 

ligamentares (LCCr, LCCa, LCM, LCL) e que alterações ocorreriam na translação e 

rotação da tíbia, quer numa articulação do joelho com o LCCr intacto, quer numa 

articulação com o LCCr ruturado. O estudo concluiu que a translocação cranial do ponto 

de inserção do ligamento patelar não tem nenhum efeito sobre a carga suportada pelas 

estruturas ligamentares num joelho com o LCCr intacto. Por outro lado, num joelho com 

o LCCr ruturado a carga sobre os ligamentos diminui com a translocação cranial do 

ponto de inserção do ligamento patelar. Ao mesmo tempo, pelo mesmo processo, 
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também se verificou a eliminação da subluxação cranial da tíbia, o que valida o modelo 

(Brown et al., 2014). 

Noutros estudos ex vivo foram avaliados os mecanismos de contacto articular, 

que são parte fulcral nas articulações que suportam carga. Estes demonstraram que, 

numa articulação do joelho com o LCCr ruturado, a instabilidade articular provoca um 

deslocamento caudal do contacto femorotibial, uma redução na área de contacto 

femorotibial e um aumento das pressões de contacto máximas. Concluíram que a TTA 

elimina a instabilidade craniocaudal da articulação e consequentemente restaura o 

alinhamento femorotibial do joelho, preservando a adequada distribuição de forças de 

contacto em diferentes ângulos de flexão (90º, 135º e 145º) (Kim et al., 2009; Kim et al., 

2010; Hoffman et al., 2011). Para além disto, a TTA reduz a força retropatelar em 20% 

e a pressão retropatelar em 15%. Isto deve-se ao aumento da amplitude do vetor de 

força (moment arm) representativo do ligamento patelar, o que facilita a extensão do 

membro, resultando na redução da carga imprimida sobre a patela (Guerrero et al., 

2011). 

Por outro lado, num estudo in silico, foi apurado que a TTA melhora a 

biomecânica da articulação comparativamente a uma articulação com rutura do LCCr. 

Contudo, a TTA não foi capaz de restaurar a biomecânica a parâmetros equivalentes 

aos de uma articulação normal. Comparativamente, numa articulação com o LCCr 

intacto, a TTA diminuiu a carga suportada pelo LCCa, mas sobrecarregou os ligamentos 

colaterais, medial e lateral. Segundo o mesmo estudo, a TTA é competente no controlo 

da translação cranial da tíbia, porém, não estabiliza por inteiro a rotação interna da 

mesma (Brown et al., 2015). Como consequência, a rotação interna excessiva pode 

contribuir para o desenvolvimento de luxação patelar medial no pós-cirúrgico da TTA 

como foi documentado por alguns casos clínicos. Esta situação pode ser ainda mais 

crítica se tivermos em conta que após a TTA as forças de contacto femoropatelares 

diminuem, o que altera a mobilidade da patela em direção mediolateral, provocando a 

alteração do alinhamento coronal do ligamento patelar (Hoffman et al., 2006; Lafaver et 

al., 2007). Desta forma, a TTA reduz eficazmente a subluxação cranial da tíbia, no 

entanto, não permite restaurar a biomecânica normal do membro na sua totalidade 

(Voss et al., 2008; Brown et al., 2015). 

É preciso ter precaução quando se correlacionam situações clínicas com 

estudos experimentais, como os referidos anteriormente. Os modelos in silico e ex vivo 

só podem ser entendidos como uma mera aproximação de certas condições clínicas, 

uma vez que apresentam inúmeras limitações, tais como: menor complexidade 

estrutural do modelo, menor número de variáveis em estudo, simplificação das forças 
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musculares envolvidas, natureza estática do modelo, entre outras (Apelt et al., 2007; 

Brown et al., 2015). 

Os estudos anteriores corroboram o modelo teórico da TTA, porém outros 

trabalhos levantam questões pertinentes e discutem alguns tópicos basilares do modelo. 

Num estudo levado a cabo por Skinner e colaboradores (2013), 21 / 30 dos cães sujeitos 

a TTA apresentaram subluxação tibiofemoral persistente no pós-cirúrgico, tendo esta 

sido avaliada com o membro em apoio de carga. É importante destacar que neste 

estudo o ALP médio foi reduzido para 89° no pós-cirúrgico. Por este motivo, é sugestivo 

que o ponto de crossover se identifique com um ALP inferior a 90°, ou pode ainda 

significar que este ponto varia entre cães, conforme a raça ou conformação anatómica 

(Skinner et al., 2013). Para este efeito, Colborne et al. (2005) elaboraram uma análise 

sobre as diferenças na ativação dos músculos flexores e extensores do joelho no 

Labrador Retriever e no Galgo Inglês. Constataram que a força exercida pelos músculos 

flexores no Galgo Inglês era o dobro daquela produzida pelos músculos flexores do 

Labrador (Colborne et al., 2005). É de ressalvar que os músculos flexores são 

responsáveis pela força ativa que contraria a subluxação cranial da tíbia, auxiliando a 

força passiva criada pelo LCCr (Slocum & Slocum, 1993). Ora, isto mostra que o avanço 

recomendado em alguns cães pode ser suficiente para compensar a rutura do LCCr, 

enquanto que noutros cães pode ser insuficiente (Skinner et al., 2013). Para além disto, 

a inserção de alguns dos músculos estabilizadores, como o m. sartório, o m. grácil e o 

m. semitendinoso, são seccionadas durante a intervenção cirúrgica, sendo possível que 

após a cirurgia estas inserções não recuperem na sua totalidade (Tuan & Farrel, 2015). 

Por outro lado, 90% dos cães sujeitos a TTA no estudo de Skinner et al. (2013) foram 

também submetidos a meniscectomia do menisco medial o que pode ter contribuído 

para a subluxação da articulação (Skinner et al., 2013), uma vez que o menisco é 

reconhecido como um estabilizador importante da articulação do joelho (Pozzi et al., 

2006).  

De modo geral, apesar da subluxação cranial da tíbia ser frequentemente 

documentada no apoio de carga após TTA, os resultados funcionais de acordo com a 

avaliação da plataforma de forças e do parecer dos proprietários são, na maioria dos 

casos, indicativos de uma melhoria do estado clínico (Skinner et al., 2013). Estudos 

retrospetivos referem que 83% a 93% dos proprietários mostram-se satisfeitos com o 

resultado clínico da TTA, categorizando-o de bom a excelente (Hoffman et al., 2006; 

Lafaver et al., 2007; Stein & Schmoekel, 2008; MacDonald et al. 2013). Atendendo ao 

relato dos proprietários, a recuperação total da atividade física situa-se nos seis meses 

segundo Hoffman et al. (2006) e nos 8,4 meses segundo Lafaver et al. (2007). 
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Voss et al. (2008) avaliaram as forças de reação ao solo através da medição do 

Pico de Forças Vertical (Peak Vertical Forces) no pré e pós-cirúrgico da TTA, com 

recurso a plataforma de forças. Desta forma, compararam os resultados com um grupo 

de controlo, aparentemente sem qualquer problema ortopédico. Com efeito, o Pico de 

Forças Vertical registado foi significativamente maior comparativamente ao do período 

pré-cirúrgico, contudo, foi consideravelmente mais baixo do que o do grupo de controlo. 

Este resultado apesar de pôr de parte o cenário de retorno completo da funcionalidade 

normal, demonstra que há uma melhoria substancial depois da TTA. Segundo o autor, 

esta é alcançada aos seis meses pós-cirúrgico, o que é manifestamente célere (Voss et 

al., 2008). 

Os resultados funcionais no acompanhamento pós-cirúrgico de estudos clínicos 

revelam-se animadores. No estudo de Lafaver et al. (2007) é registado, no final do 

período médio de reavaliação (13,5 semanas), uma ausência de claudicação em 74,5% 

dos casos, uma persistência de claudicação ligeira em 23,5% e, ainda, uma claudicação 

moderada a grave em 3%. Outro dos parâmetros a ter em conta é o tempo de 

consolidação óssea aferido através de análise radiográfica. Os estudos de Hoffman et 

al. (2006) e Lafaver et al. (2007) parecem concordar nesse capítulo, apontando para um 

tempo médio de completa consolidação óssea de nove semanas após cirurgia. 

Importante frisar que, em ambos os estudos, foi colocado no espaço deixado pela 

osteotomia e em redor da caixa espaçadora, aloenxerto (Lafaver et al., 2007) e 

autoenxerto de osso esponjoso proveniente do fémur distal (Hoffman et al., 2006). Este 

fator juntamente com a técnica cirúrgica aplicada e variáveis inerentes ao próprio cão 

têm impacto na consolidação óssea, pelo que é importante analisar estas questões com 

critério (Martinez & Walker, 1999).  

MacDonald et al. (2013) publicaram resultados clínicos a longo prazo, baseados 

no acompanhamento aos seis e aos 12 meses após cirurgia, que mostram melhorias na 

claudicação e no ganho de massa muscular, contudo, revelam que houve uma 

diminuição da amplitude de movimento do joelho, que foi atribuída a uma redução da 

atividade física no período de convalescença, sendo por isso extremamente 

aconselhável que seja promovida uma reabilitação com a ajuda de profissionais 

competentes na área. 

Os primeiros estudos clínicos realizados reportaram taxas de complicações 

maiores entre os 14,9% e os 21% (Hoffman et al., 2006; Lafaver et al., 2007). Estudos 

relativamente recentes avançam com taxas de complicações maiores entre os 9,3% e 

os 11,4% (Steinberg et al., 2011; Wolf et al., 2012). Esta melhoria justifica-se, não só 

pelo facto de os estudos mais recentes trabalharem com uma amostra mais volumosa, 

mas também, estará relacionada seguramente com o aumento da experiência dos 
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cirurgiões ao longo dos anos (Wolf et al., 2012). No estudo realizado por Hoffman et al. 

(2006) houve um total de 54 complicações em 65 casos cirúrgicos, o que sugere que há 

uma curva de aprendizagem íngreme associada à técnica cirúrgica e, indubitavelmente, 

este número elevado de complicações seria evitável com mais experiência (Hoffman et 

al., 2006; Steinberg et al., 2011). As complicações são classificadas como maiores ou 

menores, sendo o critério diferenciador a necessidade de revisão cirúrgica no caso das 

maiores, e o tratamento conservativo no caso das menores (Steinberg et al., 2011). No 

entanto, algumas complicações não se enquadram neste critério de inclusão em boa 

parte dos estudos, o que pode ter levado a alguma disparidade nos resultados (Lafaver 

et al., 2007; Steinberg et al., 2011). Uma fratura pós-cirúrgica ou a falência de um 

implante que não motivem intervenção cirúrgica são algumas das complicações que são 

classificadas como maiores, mas que fogem à definição original (Lafaver et al., 2007). 

Em síntese, nas complicações maiores incluem-se fraturas da TT, falência dos 

implantes, luxação patelar medial, lesão do menisco, lesão do LCCa devido a avanço 

excessivo da TT e claudicação persistente sem causa aparente. Nas complicações 

menores incluem-se edema, hematoma, infeção e deiscência de sutura (Lafaver et al., 

2007; Steinberg et al., 2011; Wolf et al., 2012). 

Proot et al. (2013) tentaram estabelecer a curva de aprendizagem 

especificamente para a TTA usando a Técnica de Soma Acumulada, que se trata de um 

método de análise estatístico que permite estimar o número de procedimentos requerido 

para se alcançar um nível aceitável de competência técnica. O estudo incluíu um único 

praticante avaliado em 167 procedimentos cirúrgicos, tendo sido registada uma taxa de 

complicações de 9%. A curva de aprendizagem foi estimada em 22 procedimentos 

cirúrgicos (Proot et al., 2013). 

 

2.3. Comparação das técnicas cirúrgicas 

Um estudo retrospetivo elaborado por Christopher et al. (2013) comparou um 

grupo de 32 cães sujeitos a TTA com um outro grupo de 152 cães submetidos à TPLO. 

Os autores pretenderam recolher o parecer do proprietário relativamente à progressão 

na melhoria da função do membro (> 1 ano). Primeiramente, utilizaram uma escala 

analógica visual baseada na atribuição de pontos de 0 - 100 consoante a melhoria 

percecionada pelo proprietário. Concluiram que não houve diferenças significativas 

entre as duas técnicas, com a atribuição de ~89 valores à TTA e de ~93 valores à TPLO. 

Depois remataram com uma avaliação através de uma escala por categorias, 

caracterizando a melhoria da função do membro como: completa, aceitável ou 

inaceitável. Desta comparação, a TPLO obteve melhores resultados do que a TTA, com 



CAPÍTULO II 
Técnicas de osteotomia corretiva 

25 
 

uma completa recuperação a ser reportada em 77% dos casos de TPLO e, apenas, 44% 

na TTA. Apesar destes resultados, é necessário ter em conta que a escala analógica 

visual é mais fiável do que a avaliação por categoria e sendo assim, considera-se que 

as duas técnicas reúnem o mesmo grau de consenso (Christopher et al., 2013). 

Um estudo recente, tendo por base 59 cães com rutura do LCCr, dos quais 30 

foram sujeitos a TTA, sendo os restantes 29 submetidos à TPLO, pretendeu testar as 

forças de reação ao solo no período pós-cirúrgico e assim tirar ilações sobre as técnicas. 

As forças de reação ao solo mostraram uma melhoria pronunciada no índice de simetria 

pélvico dos cães submetidos a TTA duas semanas após a cirurgia, contudo, avaliações 

aos seis e aos 12 meses pós-cirúrgicos revelaram índices de simetria significativamente 

maiores nos cães submetidos à TPLO. Partindo do princípio que a TTA foi proposta 

como uma alternativa menos invasiva à TPLO, seria de esperar que houvesse um 

retorno mais rápido à funcionalidade normal, o que se veio a confirmar. Por outro lado, 

a TPLO mostrou melhores resultados a longo prazo, especialmente em cães com um 

AMT superior a 28º (Murphy et al., 2014). 

Estudos clínicos sobre a TPLO reportam taxas de complicações de 26 - 34%. 

Destacam-se como complicações mais frequentes as fraturas de tíbia, falência de 

implantes, tendinite patelar, lesão meniscal subsequente e infeções (Priddy et al., 2003; 

Pacchiana et al., 2003; Kergosien et al., 2004; Carey et al., 2005; Mattern et al., 2006; 

Stauffer et al., 2006). As fraturas da TT ocorrem, estatisticamente, em 3 - 7% dos casos 

de TPLO (Pacchiana et al., 2003; Priddy et al., 2003; Stauffer et al., 2006). Em 

contrapartida, estudos clínicos sobre a TTA reportam taxas de complicações de 11 - 

59% (Hoffman et al., 2006; Lafaver et al., 2007; Steinberg et al., 2011; Wolf et al., 2012). 

A TTA aparenta restaurar os padrões de contacto femorotibial e normalizar a 

distribuição das pressões, enquanto que na TPLO parece haver uma diminuição da área 

de contacto articular (12%) e uma mudança da distribuição das pressões para 

compartimentos caudais da articulação (Kim et al., 2008; Pozzi et al., 2008). Estas 

alterações põem em risco a integridade do menisco medial, bem como contribuem para 

a degeneração da cartilagem articular (Pozzi et al., 2008). Kim et al. (2008) sugerem 

que a alteração da biomecânica da articulação por parte da TPLO pode predispor à 

progressão de OA e o inverso se passa com a TTA, especulando que o desenvolvimento 

de OA não é tão marcado, uma vez que a geometria da articulação é preservada (Kim 

et al., 2008; Kim et al., 2009).  

Contudo, a lesão meniscal parece ser mais relevante na TTA, sendo uma das 

principais razões postuladas para um resultado, a longo prazo, menos satisfatório (Tuan 

& Farrel, 2015). Presume-se que após a TTA possa persistir um certo grau de lassidão 

passiva na articulação do joelho, que não é contrabalançada adequadamente pelas 
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forças musculares. Esta instabilidade aliada a uma eventual subsistência da força de 

cisalhamento cranial provoca uma subluxação cranial da tíbia, especialmente lesiva 

para o menisco medial (Boudrieau, 2009). Alguns estudos referem que a lesão meniscal 

subsequente à cirurgia é superior na TTA comparado com a TPLO (Hoffmann et al., 

2006; Lafaver et al., 2007; Stein & Schmoekel, 2008; Wolf et al., 2012; Christopher et 

al., 2013; MacDonald et al., 2013; Krotscheck et al., 2016). Christopher et al. (2013) 

relatam uma taxa de lesão meniscal subsequente de 27,8% na TTA, da mesma forma, 

Lafaver et al. (2007) apresentam uma taxa de 21,7%. 

Foi admitido que a rotação da meseta tibial na TPLO impõe um grau de stress 

elevado sob o ligamento patelar. Por outro lado, na TTA o stresse sob o ligamento é 

amenizado (Carey et al., 2005; Kowaleski et al., 2005; Boudrieau, 2009). Na bibliografia 

há inúmeros relatos de espessamento do ligamento patelar e tendinite patelar seguidas 

de TPLO (Paachiana et al., 2003; Carey et al., 2005; Stauffer et al., 2006). Este 

fenómeno explica-se na modificação da amplitude do braço de alavanca do ligamento 

patelar depois da osteotomia. O braço de alavanca do ligamento patelar é a menor 

distância entre o ponto de contacto femorotibial e o ligamento patelar (Figura 6) 

(Boudrieau, 2009). Pensa-se que no caso da TPLO o braço de alavanca é encurtado 

em 10% comparativamente com a articulação intacta, enquanto que na TTA o braço de 

alavanca pode alongar em 10% (Figura 6) (Kowaleski & McCarthy, 2004; Kowaleski et 

al., 2005).  

Considera-se que um braço de alavanca mais curto requer mais força para 

mover um objeto do que um braço mais longo. Neste caso, a força em questão é a do 

Figura 6: Representação do braço de alavanca na articulação do joelho antes de intervenção 
cirúrgica (A) (seta amarela), depois da TPLO (B) e depois da TTA (C). (B) Depois da TPLO o 
braço do ligamento patelar (seta azul) encurta por causa dos milímetros de osso removido 
pela largura de corte da lâmina da serra. (C) Depois da TTA o braço do ligamento patelar 
(seta verde) alonga (adaptado de Boudrieau, 2009). 

Pós-op 

Pré-op 

Pré-op 

A B C 

Pós-op 
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m. quadríceps femoral que é imprimida através do ligamento patelar com ação sobre a 

TT. Como tal, é requerida uma força maior para promover a extensão da articulação no 

caso da TPLO, comparativamente à TTA (Boudrieau, 2009). Este aumento da força 

requerida pelo ligamento patelar pode ser a responsável pela inflamação do mesmo. 

Um estudo avaliou o aspeto radiográfico do ligamento patelar após TPLO e documentou 

um espessamento moderado a severo do ligamento patelar a dois meses do pós-

cirúrgico em 79,8% dos cães intervencionados. Independentemente do resultado, 

apenas uma pequena percentagem manifestou sinais clínicos relacionados com 

tendinite patelar (Carey et al., 2005). 

O modelo de forças de Slocum não foi ainda comprovado por nenhum estudo 

biomecânico. Não obstante a sua competência na redução da subluxação cranial da 

tíbia, trata-se de um modelo estático que não atende ao papel relevante e incontornável 

do m. quadríceps femoral na estabilidade articular do joelho. Posto isto, pode-se alegar 

que o modelo proposto por Tepic para a TTA pode, também, explicar o mecanismo da 

TPLO. Efetivamente, quer pelo avanço da TT, quer pela rotação da meseta tibial 

consegue-se obter um ALP capaz de anular a força de cisalhamento cranial. De realçar 

que a TPLO parece sobrecorrigir o ponto de crossover comparativamente à TTA (Figura 

7) (Boudrieau, 2009). 

O LCCa torna-se o estabilizador primário da articulação, quer depois da TTA, 

quer depois da TPLO. De um ponto de vista teórico, a TTA permite uma correção mais 

próxima do ponto neutro, não sobrecarregando o LCCa. No caso da TPLO há uma 

reorientação caudal da força de cisalhamento promovida pela rotação da meseta tibial, 

Figura 7: Esquema das resultantes de forças após TTA (A) e após TPLO (B). (A) Ponto neutro 
alcançado – ALP de 90º obtido através da TTA. (B) Resultante das forças compressivas 
paralela ao ligamento patelar; componente horizontal da força resultante direcionada 
caudalmente – evidência da tendência para sobrecorrigir, por parte da TPLO (adaptado de 
Boudrieau, 2009). 

A B 
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submetendo, assim, o LCCa a uma tensão excessiva (Kim et al., 2008). Embora o 

aumento de tensão tenha sido demonstrado em estudos ex vivo (Warzee et al., 2001), 

não há indícios de casos clínicos cuja sintomatologia pós-cirúrgica se deva a um 

estiramento ou rutura do LCCa (Kim et al., 2008). Contraditoriamente, foi diagnosticada 

um caso de uma rutura parcial do LCCa, quatro meses após TTA, sendo atribuída 

responsabilidade ao excessivo avanço da TT (Damur, 2005). 

 

2.3.1. Fatores de seleção para escolha da técnica cirúrgica 

Fatores anatómicos e conformacionais específicos podem ajudar a direcionar 

quais os casos se adequam a determinada técnica cirúrgica em detrimento de outra. 

Estes incluem as deformidades angulares e de torsão do membro, a presença de 

luxação patelar, a excessiva inclinação da meseta tibial, o ponto de inserção do 

ligamento patelar e ainda o tamanho do animal (Boudrieau, 2009). 

Cães com uma inserção alta do ligamento patelar, submetidos a TPLO, correm 

o risco de sofrer potências fraturas da TT, uma vez que é mais provável que a rotação 

do segmento ósseo possa colocar o nível da meseta tibial abaixo da inserção do 

ligamento patelar, não havendo, assim, suporte suficiente para assegurar a integridade 

da TT. Diferentemente, em casos de inserção baixa, a TTA pode aumentar a 

predisposição a fraturas visto que é necessário recorrer a placas de menores 

dimensões, o que ocasiona um desfasamento entre as posições relativas da caixa 

espaçadora e da placa, deixando a TT suscetível. Em suma, é sugerido que casos com 

inserção alta do ligamento patelar sejam conduzidos para a TTA, enquanto que casos 

com baixa inserção do ligamento patelar sejam mais adequados à TPLO (Boudrieau, 

2009). 

Casos em que exista uma inclinação excessiva da meseta tibial não são 

conduzidos para TTA, pois o procedimento requer um ALP de 90º o que, em alguns 

destes casos, exige um avanço da TT desmesurado, impossível de oferecer com os 

implantes existentes no mercado. Além disso, um AMT exagerado reflete uma 

deformação conformacional evidente que deve ser corrigida. A TTA não resolve este 

problema de má-formação, ao passo que a TPLO consegue corrigir parte destes casos. 

Embora não existam estudos publicados sobre o limite da inclinação da meseta tibial 

para a escolha da técnica cirúrgica, a experiência clínica de alguns autores contraindica 

a realização da TTA em casos cujo AMT > 30º (Boudrieau, 2009). Para além disto, um 

estudo prospetivo sugeriu que o resultado da TTA é pior em cães com um AMT > 28° 

comparativamente ao resultado obtido para a TPLO (Murphy et al., 2014). 
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Casos com rutura do LCCr acompanhada simultaneamente por luxação patelar 

com necessidade de transposição lateral ou medial da crista tibial são indicados para a 

TTA clássica, uma vez que a transposição desejada pode ser feita ao mesmo tempo 

que o avanço da TT. Durante o procedimento cirúrgico da TTA clássica é possível 

modelar os implantes, nomeadamente, a placa e a caixa espaçadora, de forma a 

promover a transposição (Boudrieau, 2009) 

No entanto, em casos de luxação patelar coincidentes com deformidades 

angulares ou torsionais significativas, a TTA não é de todo a mais indicada. Nestes 

casos a TPLO seria a predileta, já que esta possibilita a realização simultânea de 

osteotomias transversas da tíbia tendo em vista obter o perfeito alinhamento das 

estruturas ósseas (Boudrieau, 2009). 

A limitação da TTA e da TPLO no que se refere ao tamanho do animal está 

inerente às dimensões dos implantes disponíveis (Boudrieau, 2009). Ambos os 

procedimentos têm sido executados em cães de pequeno e grande porte (Pacchiana et 

al., 2003; Priddy et al., 2003; Hoffman et al., 2006; Stauffer et al., 2006; Lafaver et al., 

2007).
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Planeamento pré-cirúrgico da técnica de Avanço da 
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3.1. O exame radiográfico no planeamento 

O exame radiográfico tem uma importância capital no planeamento da TTA, 

como tal é necessário que a sua captação siga determinada metodologia para que, 

assim, se possa medir com efetividade todos as referências para o cálculo do avanço 

da TT. 

É exigida a realização de uma radiografia mediolateral com o joelho estendido a 

135° de angulação, tendo atenção para não criar subluxação cranial da tíbia. Este 

ângulo é baseado num estudo que compreende um modelo do joelho criado através da 

análise cinemática da marcha do cão, o qual espelha a fase de apoio do membro com 

suporte de peso (Hottinger et al., 1996). É a partir desta disposição da articulação do 

joelho que se faz o planeamento pré-cirúrgico com o objetivo de restaurar a estabilidade 

articular. 

Lonner et al. (1996) conduziram um estudo no Homem onde se abordou as 

alterações no alinhamento axial do joelho na imagem radiográfica, em função da rotação 

do membro ou flexão do joelho. Com efeito, constataram que o posicionamento altera 

os índices de alinhamento (Lonner et al., 1996; Caylor et al., 2001). Como tal, o 

posicionamento do membro influencia a aparência radiográfica, sendo preponderante 

que as articulações do joelho e do tarso estejam paralelas e em contacto direto com o 

chassi radiográfico, de forma a que haja uma íntima sobreposição dos côndilos femorais 

(Reif et al., 2004).  

Outro dos aspetos a ter em conta é a centralização do feixe radiográfico no 

espaço articular femorotibial, sendo importante que se ajuste a colimação de forma a 

visualizar toda a parte proximal do fémur, assim como o tarso (Reif et al., 2004). Os 

valores calculados no planeamento podem sofrer alterações caso o feixe não esteja 

centrado na articulação. Foi demonstrado que se o membro for colocado numa posição 

cranioproximal ao feixe há a sobrestimação do avanço da TT, da mesma forma que, se 

o membro for colocado numa posição caudodistal há a subestimação do avanço 

necessário da TT (Reif et al., 2004; Comerford, 2005).  

Para se proceder à medição do avanço da TT, com devida minúcia, é fulcral 

quantificar o grau de magnificação das imagens radiográficas, de modo a determinar o 

fator de correção (Diószegi, 2014). Para tal, deve-se colocar um objeto metálico perto 

da tíbia, ao nível da articulação e paralelo ao chassi radiográfico (Figura 8) (Harrington, 

2011). O grau de magnificação equivale à percentagem da diferença entre o 

comprimento real do objeto e o comprimento medido na imagem radiográfica (Diószegi, 

2014). 
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3.2. Definição da meseta tibial para demarcação do ângulo do 

ligamento patelar 

O sucesso da TTA, à semelhança de outras osteotomias corretivas, como a 

TPLO, depende do alcance de metas geométricas, por sua vez, dependentes de um 

planeamento pré-cirúrgico preciso e consistente (Cadmus et al., 2014). Primeiro, é 

necessário a definição pré-cirúrgica da inclinação da meseta tibial, por via de uma 

imagem radiográfica (Caylor et al., 2001; Schwandt et al., 2006). A definição radiográfica 

da meseta tibial é um pré-requisito para a obtenção do ALP, que por sua vez, é um 

elemento basilar no planeamento pré-cirúrgico da TTA, necessário na medição do 

avanço requerido da TT (Cadmus et al., 2014). 

Foram descritos até à data, dois métodos para definição da meseta tibial, o 

método dos pontos anatómicos (MPA) e o método da tangente comum (MTC) ao ponto 

de contacto femorotibial (Cadmus et al., 2014). Os métodos de identificação da meseta 

tibial diferem na forma de demarcação da linha que estipula a sua inclinação (Reif et al., 

2004). O MPA é caracterizado pelo desenho de uma linha desde um ponto marcado na 

margem articular cranial da meseta tibial medial, definido por um pequeno declive, até 

ao ponto marcado na margem caudal da meseta tibial, reconhecido como o local de 

inserção do LCCa (Figuras 9 e 10) (Caylor et al., 2001; Dennler et al., 2006). 

Figura 8: Colocação de um marcador metálico de referência na radiografia do joelho. De 
referir que este se encontra elevado em relação à mesa, de modo a estar à altura da 
articulação (segundo Harrington, 2011). (Radiografia gentilmente cedida pelo HVC – Girona). 
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Alguns estudos demonstraram que a identificação dos pontos anatómicos na 

meseta tibial pode ser suscetível a demarcações erróneas quando na presença de 

doença articular degenerativa grave (Reif et al., 2004; Ritter et al., 2007). Nestes casos 

é comum observarem-se sinais de OA ao redor dos côndilos tibiais, caracterizada pela 

presença de osteófitos, o que torna difícil a identificação dos pontos anatómicos de 

referência usados na determinação da meseta tibial (Reif et al., 2004; Ritter et al., 2007).  

Segundo Ritter et al. (2007), a região caudal da meseta tibial é significativamente 

mais focada por osteofitose do que a região cranial. Para além disso, os osteófitos 

presentes na zona cranial parecem não alterar significativamente a definição do ponto 

anatómico cranial, uma vez que se originam numa zona craniodistal a este ponto 

anatómico de referência (Ritter et al., 2007). Dado que o ponto anatómico caudal da 

meseta tibial pode ser completamente mascarado em casos graves de osteofitose, foi 

criada uma técnica que auxilia na marcação deste ponto de referência, designada de 

técnica de extensão (Figura 11) (Ritter et al., 2007). Esta técnica consiste em delinear 

duas linhas, a primeira com início no córtex caudomedial tibial, continuando 

proximalmente para além da superficie articular, e uma outra linha que segue a margem 

articular da tíbia proximal e que continua caudalmente até intercetar a primeira linha. O 

Figura 9: Referência aos pontos 
radiográficos utilizados na identificação da 
face articular medial da tíbia proximal. A seta 
amarela indica o pequeno declive que 
corresponde ao ponto cranial da meseta 
tibial. A seta verde indica o local de inserção 
do LCCa que corresponde ao ponto caudal da 
meseta tibial (segundo Caylor et al., 2001). 
(Radiografia gentilmente cedida pelo HVC – 
Girona). 

Figura 10: Representação do uso do 
MPA para definir a meseta tibial. A meseta 
tibial é definida por uma linha que une os 
pontos correspondentes aos limites 
cranial e caudal da sua margem articular. 
O ALP de 90° é estabelecido ao estender-
se uma linha perpendicular sobre a linha 
que define a meseta tibial desde o ponto 
de inserção do ligamento patelar na face 
cranial da patela (adaptado de Cadmus et 
al., 2014). 



CAPÍTULO III 
Planeamento pré-cirúrgico da técnica de Avanço da Tuberosidade Tibial 

36 
 

ponto de interceção representa o ponto anatómico caudal da meseta tibial (Ritter et al., 

2007). 

Foi conjeturado que a formação de osteófitos na região caudal pode ter origem 

num stresse articular acrescido, por causa da subluxação cranial da tíbia, durante o 

suporte de peso (Ritter et al., 2007). Adicionalmente, alguns estudos demonstraram uma 

produção consistente de osteófitos na região de inserção da cápsula articular, o que 

pode explicar a prevalência superior da osteofitose na região caudal comparativamente 

à região cranial da meseta tibial (Marshall, 1969; Gilbertson, 1975). 

No MPA, a linha convencionalmente marcada em representação da meseta tibial 

é estática e não é afetada pela convexidade dos côndilos tibiais, nem é modificada pela 

flexão e extensão do joelho (Dennler et al., 2006; Schwandt et al., 2006). Face a esta 

limitação do MPA foi, então, proposto o MTC ao ponto de contacto femorotibial. O ponto 

de contacto femorotibial é destacado na radiografia mediolateral como o ponto de 

contacto da condilartrose do joelho, definido pelo desenho de dois círculos. Um círculo 

em representação da superfície articular dos côndilos femorais, delineado na sua face 

articular, e o outro a demarcar a área de contacto da meseta tibial. De seguida, é traçada 

uma linha que une o centro destes dois círculos e logo depois é delineada uma segunda 

linha perpendicular à anterior, dentro do espaço articular. A segunda linha representa, 

então, a tangente comum aos dois círculos (Figura 12) (Dennler et al., 2006; Cadmus et 

al., 2014). Para a aplicação deste método é necessária a captação exata de uma 

radiografia mediolateral do joelho a 135º de extensão, com o máximo de superposição 

Figura 11: Ilustração da técnica de extensão utilizada para estimar o ponto anatómico caudal 
da meseta tibial. Este ponto está localizado na interceção (círculo e ponto brancos) de duas 
linhas: uma (linha curvilínea horizontal preta) que representa a margem articular da tíbia 
proximal, e outra (linha curvilínea vertical preta) que delimita o córtex caudal da tíbia (segundo 
Ritter et al., 2007). (Radiografia gentilmente cedida pelo HVC – Girona). 
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dos côndilos femorais, o que exige que o foco radiográfico seja centrado no espaço 

articular femorotibial (Dennler et al., 2006). 

Caso ambos os côndilos femorais sejam visíveis, não sendo por isso 

coincidentes, devem ser desenhados dois círculos, um em cada côndilo, delimitando as 

suas faces articulares. De seguida, os centros destes círculos são unidos por uma linha 

e é demarcado o seu ponto médio, que é usado como um centro para o planeamento 

conseguinte (Figura 13) (Harrington, 2011; Diószegi, 2014). O rigor na demarcação dos 

côndilos femorais é crucial neste método, pelo que os círculos se devem centrar sobre 

a borda da fossa intercondilar e incluir toda a superfície côndilar suscetível ao suporte 

de peso (Harrington, 2011). 

Este método tem a capacidade de representar a superficie articular do joelho de 

uma forma mais dinâmica e por isso mais realista, pois tem em consideração o 

movimento, no sentido caudal, dos côndilos femorais sobre a superfície convexa dos 

côndilos tibiais durante a flexão do joelho (Dennler et al., 2006; Schwandt et al., 2006). 

O ALP de 90° é estabelecido ao estender-se uma linha reta perpendicular à linha que 

define a meseta tibial, fruto de qualquer um dos métodos acima referidos, com início no 

ponto de origem do ligamento patelar na face cranial da patela (Cadmus et al., 2014). 

Figura 12: Representação do uso do MTC para definir a meseta tibial. São desenhados dois 
círculos, um que define a margem articular do côndilo femoral medial e outro que define a 
margem articular da meseta tibial. Junto a estes é traçada uma tangente comum 
perpendicular a uma linha que une os seus centros. O ALP de 90° é estabelecido ao estender-
se uma linha perpendicular sobre a linha que define a meseta tibial desde o ponto de inserção 
do ligamento patelar na face cranial da patela (adaptado de Cadmus et al., 2014). 
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Num estudo ex vivo, elaborado por Bismuth et al. (2014), foram comparados os 

métodos de definição da meseta tibial (MPA e MTC) com a demarcação anatómica do 

ALP em cadáver, de modo a tentar perceber qual dos métodos seria o mais válido para 

a aferição do ALP. O MPA e o MTC levaram a uma sobrestimação e a uma 

subestimação deste ângulo, respectivamente, registando, em ambos os casos, pobre 

concordância com a demarcação anatómica (Bismuth et al., 2014). 

Numa análise comparativa que contrapunha os dois métodos de definição da 

meseta tibial, Cadmus et al. (2014) constataram que o uso dos pontos anatómicos 

conduzia a avanços maiores relativamente à tangente comum no planeamento pré-

cirúrgico da TTA. Isto foi fundamentado pelo facto de o MTC amortecer o efeito que o 

ângulo de flexão do joelho tem no ALP, pois incorpora a anatomia dos côndilos femorais 

na medição do ALP (Cadmus et al., 2014). Da mesma forma, foi demonstrado, num 

outro estudo, que o MPA é mais influenciado pelo ângulo de flexão do joelho, 

apresentando maior variabilidade de resultados, do que o MTC, uma vez que o último 

tem em consideração a migração do ponto de contacto femorotibial consoante a 

translação craniocaudal dos côndilos femorais, que advém da flexão e extensão da 

articulação (Schwandt et al., 2006; Hoffman et al., 2011). 

Hoffman et al. (2011), através de um estudo ex vivo, demonstraram que para se 

atingir o ponto de neutralização da força de cisalhamento, a média do ALP medido 

através do MPA (ALPPA) é significativamente maior do que aquela obtida através da 

tangente comum (ALPTC), quando aplicada uma carga de peso equivalente a 30% do 

peso corporal, a 135° ou a 145° de flexão da articulação do joelho. Contudo, a uma 

carga de 50% de peso corporal, a diferença entre as médias do ALP não é significativa. 

Ainda assim, é seguro afirmar que há uma maior variação do ALP quando calculado 

Figura 13: MTC – representação dos círculos correspondentes a ambos os côndilos femorais 
na ausência de sobreposição. Delineamento final da técnica (segundo Harrington, 2011). 
(Radiografia gentilmente cedida pelo HVC – Girona). 
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através do MPA. No mesmo estudo, Hoffmann e colaboradores tentaram determinar se 

estas diferenças poderiam ser clinicamente relevantes. Para isso, compararam os 

valores limiares do ALP, de ambos os métodos, com o valor referência de 90°, 

pressuposto pela teoria que suporta a TTA. Chegaram à conclusão que os valores do 

ALP determinados pelo MTC aproximam-se mais dos 90° e, como tal, este método foi 

reconhecido como o mais relevante, a nível clínico, para a determinação do avanço da 

TT (Hoffman et al., 2011). 

Um estudo elaborado por Millet et al. (2013) pretendeu determinar a 

concordância entre os dois métodos de definição da meseta tibial na aceção do ALP e 

no avanço da TT requerido através da confiabilidade intra e inter-observador. A 

concordância entre os métodos foi baixa, sendo que o ALPTC registou uma confiabilidade 

intra-observador moderada e uma confiabilidade inter-observador pobre, por outro lado, 

o ALPPA foi associado a uma boa confiabilidade intra-observador e a uma confiabilidade 

inter-observador moderada. As medições dos avanços da TT obtiveram resultados de 

confiabilidade similares aos resultados do ALP. O MTC produziu avanços 

recomendados e valores de ALP menores do que o MPA (Millet et al., 2013). Como tal, 

o MPA demonstrou ser mais confiável e, embora a confiabilidade não implique validade, 

a falta de confiabilidade limita a validade geral do método. Segundo isto, o MPA foi 

sugerido como o método que melhor se adequa ao cálculo do avanço da TT (Millet et 

al., 2013). A baixa confiabilidade inter-observador do MTC, obtida neste estudo, entra 

em conflito com os dados alcançados por Hoffman et al. (2011). Esta discrepância pode 

ser explicada pelo facto do último estudo ter utilizado cadáveres como população de 

amostra e empregue um único observador que aplicou ambos os métodos no ponto de 

neutralidade das forças (ponto de crossover), encontrado após inúmeros avanços 

sequenciais da TT, até à supressão do impulso cranial da tíbia. Diferentemente, Millet e 

colaboradores (2013) elaboraram um estudo in vivo, através da análise de radiografias 

pré-cirúrgicas de cães com rutura do LCCr e, contrariamente, utilizaram diferentes 

observadores com níveis de experiência distintos.  

Da mesma forma, Skinner e colaboradores (2013) empregaram o MTC na 

medição do ALP no pré e pós-cirúrgico da TTA. Constataram que, em 70% dos cães 

sujeitos a TTA cujo avanço aplicado coincidiu com um ALP de 89°, não se registou uma 

normalização da estabilidade femorotibial no plano sagital, tendo sido percetível a 

persistência de subluxação tibiofemoral no período pós-cirúrgico. Porém, todos os cães 

do estudo ganharam um grau de mobilidade aceitável. À luz deste resultado, surgem, 

também, algumas dúvidas perante a eficácia da TTA aliada ao uso da tangente comum 

aplicada a 135° de angulação (Skinner et al., 2013).  
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No entanto, o MTC obteve bons resultados noutros estudos e é, atualmente, o 

método recomendado, por muitas entidades, para o planeamento pré-cirúrgico da TTA 

(Dennler et al., 2006; Schwandt et al., 2006; Boudrieau, 2009, 2011; Harrington, 2011; 

Hoffmann et al., 2011). 

Ainda assim, existe muita divergência no que toca a este tópico, não sendo 

consensual qual dos dois métodos deva ser, indubitavelmente, utilizado. Deste modo, é 

importante que estudos futuros abordem esta temática de forma a tornar o planeamento 

da TTA num processo mais consentâneo entre cirurgiões. 

 

3.3. Técnicas de medição do avanço da tuberosidade tibial 

Para além dos métodos de identificação da meseta tibial, existem também 

diferentes técnicas de medição que aliadas aos métodos anteriormente descritos 

projetam o avanço da TT requerido na TTA (Cadmus et al., 2014). 

Cadmus et al. (2014) aliaram os dois métodos de definição da meseta tibial a 

duas técnicas de medição do avanço comummente usadas na prática clínica: o overlay 

transparente e a simulação da TTA através de software de imagem.  

Na avaliação individual das técnicas de medição, o uso do software de imagem 

levou a avanços superiores comparativamente à técnica do overlay transparente. Isto 

sucede porque, no caso do overlay (Figura 14), o avanço é feito relativamente a uma 

linha perpendicular à meseta tibial, independentemente do método de definição da 

meseta, quando na realidade o avanço não é perpendicular à meseta tibial. É preciso 

ter em conta que o plano de osteotomia na crista tibial é oblíquo em relação à meseta 

e, por isso, o avanço da crista tibial é efetuado de forma curvilínea e com uma orientação 

craniodistal. Estudos concluíram, então, que técnica do overlay transparente leva a uma 

subestimação do avanço (Etchepareborde et al., 2011a; Cadmus et al., 2014; Neville-

Towle et al., 2017). Para além disso, é de assinalar que esta técnica oferece avanços 

predefinidos o que significa que muitas vezes a medição do avanço é estimada para o 

número mais próximo correspondente à linha que contacta com a TT, não sendo, 

portanto, muito preciso (Cadmus et al., 2014). 
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Por outro lado, a técnica do software de imagem é uma plataforma virtual que 

possibilita simular o processo cirúrgico, com capacidade para perspetivar uma linha de 

osteotomia e, a partir desta prever a translação proximal da crista tibial e simular a 

colocação da caixa espaçadora (Figura 15), o que permite ultrapassar a variável descrita 

anteriormente. Assim sendo, o uso do software parece ser uma técnica de planeamento 

mais precisa (Cadmus et al.2014). 

Cadmus et al. (2014) pretenderam testar se os vários métodos de planeamento 

pré-cirúrgico comumente usados na prática clínica levariam a avanços distintos e, por 

consequência, à escolha de caixas diferentes. Registaram recomendações distintas em 

86% das radiografias avaliadas, mesmo com uma metodologia bem definida de 

processos de medição e captação de imagem. Contudo, o estudo utilizou apenas um 

observador e teve como base uma amostra pequena (n = 14), pelo que seria necessário 

um estudo de maior escala, com introdução de variabilidade inter e intra-observador 

para determinar a reprodutibilidade e repetibilidade de cada método e técnica de 

planificação para poder tecer, finalmente, uma nota categórica sobre o assunto (Cadmus 

et al., 2014). 

Figura 14: Técnica de overlay transparente. À esquerda está representado um template para 
planeamento pré-cirúrgico (Kyon, Zurique, Suiça) (adaptado de Harrington, 2011). À direita é 
demonstrada a aplicação da ténica de overlay transparente sobre uma radiografia. Neste 
caso a técnica foi aliada ao MPA para medir o avanço da TT (adaptado de Cadmus et al., 
2014). 
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3.4. Peso do animal como indicador de caixa espaçadora 

apropriada 

A TTA é baseada no conceito lógico e científico de atingir um ALP de 90º, durante 

o apoio de carga, e há evidência suficiente, ex vivo, que comprova esta ideia (Palmer, 

2011). Contudo, como descrito anteriormente, alguns investigadores levantaram 

dúvidas sobre a consistência dos métodos de planeamento atualmente usados 

(Hoffman et al., 2011; Millet et al., 2013; Bismuth et al., 2014; Cadmus et al., 2014), o 

que levou alguns veterinários a optarem por uma metodologia de planeamento pré-

cirúrgico pouco ortodoxa, argumentando que os métodos convencionais que estimam o 

avanço da TT não são fiáveis (Ness, 2014). 

Hoffman et al. (2011) e Millet et al. (2013) compararam os dois métodos de 

definição da meseta tibial (MPA e MTC) em relação à correção do ALP e subsequente 

avanço necessário, observando grande variabilidade e baixa confiabilidade entre 

métodos. 

Cadmus et al. (2014) pretenderam testar se os vários métodos de planeamento, 

comummente usados em clínica e assentes no conceito científico estruturante da TTA, 

levariam à escolha de caixas espaçadoras diferentes. O estudo resultou em sugestões 

divergentes em 86% das radiografias avaliadas (Cadmus et al., 2014). 

Figura 15: Técnica de software de imagem. Representação do resultado do planeamento da 
TTA através do software OrthoPlanTM. De realçar que o espaço da osteotomia é medido ao 
nível no qual será colocada a caixa espaçadora (adaptado de Cadmus et al., 2014). 
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Posto isto, foi considerado um método mais simplista que se baseia na 

correlação pré-estabelecida entre o peso do animal e a quantidade de avanço da TT 

necessária. Deste modo, alguns veterinários escolhem a caixa espaçadora baseando-

se no tamanho do animal, determinado pelo peso corporal ou por uma avaliação visual 

subjectiva, colocando os animais em diferentes patamares (Palmer, 2011). Várias 

tabelas foram publicadas, ilustrando esta correlação, que tem como base, 

exclusivamente, a experiência pessoal dos veterinários que as elaboraram, Vezzoni 

(2010) (Tabela 1); Securos Inc. (2011) (Tabela 2). Não há, ainda, estudos publicados 

sobre resultados cirúrgicos que tiveram por base este método de planeamento. 

 

Intervalo de Pesos Caixa aconselhada 

10 lb – 20 lb 3 mm 

21 lb – 60 lb 6 mm 

61 lb – 120 lb 9 mm 

>121 lb 12 mm 

 

3.5. Outros fatores de variabilidade no planeamento da técnica 

O pré-requisito para uma TTA eficiente é a obtenção de um ALP ≤ 90° durante o 

apoio do membro. Assim sendo, qualquer variável que afete o desfecho geométrico 

pode conduzir a um resultado funcional inconsistente. Estudos recentes demonstraram 

a recorrente presença de instabilidade femorotibial após a TTA o que, invariavelmente, 

culminou na especulação de que a quantidade de avanço necessário não tem vindo a 

ser consistentemente alcançada. Além da variabilidade inerente às diferentes 

metodologias de planeamento, há inúmeras outras fontes de potenciais erros durante a 

idealização de uma TTA que podem gerar um avanço inadequado da TT (Tuan & Farrell, 

2015). 

 

3.5.1. Ângulo de flexão do joelho 

O ângulo de flexão do joelho tem grande influência no planeamento pré-cirúrgico 

da TTA e isso deve-se ao facto de existir uma relação linear entre o ALP e a angulação 

Intervalo de Pesos Caixa aconselhada 

<15 kg 3 mm 

15 Kg – 30 Kg 6 mm 

30 Kg – 40 Kg 9 mm 

40 Kg – 50 kg 12 mm 

> 50 Kg 15 mm 

Tabela 1: Tabela de Vezzoni (Vezzoni, 
2010). 

Tabela 2: Tabela da Securos (Securos 
Inc., 2011). 

lb – libras. 1 lb = 0,45 Kg. 
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do joelho, na qual o ALP aumenta linearmente com o aumento da extensão do joelho 

(Dennler et al., 2006). Se durante o planeamento, o joelho for orientado a 135° de flexão 

através de um método inapropriado, isto é, um método não cinemático, o ângulo de 

flexão resultante pode não ser o almejado, estando o joelho mais fletido ou mais 

estendido do que o necessário (Bush et al., 2011). Bush et al. (2011) analisaram três 

métodos que auxiliam no posicionamento radiográfico ideal e concluíram que o método 

dos eixos longos é consideravelmente o menos fiável dos três, sendo os outros dois o 

método da eminência e o método cinemático (Figura 16). 

Este estudo comprovou que, em média, o ângulo de flexão determinado pelo 

método dos eixos longos difere em 18° comparativamente ao ângulo determinado pelo 

método cinemático e em 15° comparativamente ao ângulo determinado pelo método da 

eminência. Os ângulos formados pelo método da eminência e pelo método cinemático 

diferem em 3°, não sendo esta diferença considerada significativa. Depreendeu, 

também, que o ângulo de flexão determinado pelo método dos eixos longos sobrestima 

o avanço da TT em 5 mm e em 4 mm, comparativamente ao método cinemático e ao 

método da eminência, respetivamente. Estes achados sugerem que o uso dos eixos 

longos na determinação do ângulo de flexão poderá resultar num avanço excessivo da 

Figura 16: Representação dos três métodos para determinação do ângulo de flexão da 
articulação do joelho. (A) Método dos eixos longos do fémur e da tíbia: cruzamento de duas 
linhas que têm como referência pontos médios nas diáfises dos respetivos ossos; (B) Método 
da eminência: linha que une o grande trocânter do fémur, o ponto médio entre os tubérculos 
medial e lateral da eminência intercondilar da tíbia e o ponto médio da articulação tibiotársica; 
(C) Método cinemático: linha que une o grande trocânter do fémur, o ponto médio entre o 
centro do côndilo femoral lateral e a cabeça da fíbula e o ponto médio da articulação 
tibiotársica (adaptado de Bush et al., 2011). 
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TT (Bush et al., 2011). Contudo, outros investigadores demonstraram que uma 

modificação de 20° no ângulo de flexão altera o ALP em apenas 3,8°, o que pode não 

ter grande influência no avanço da TT (Schwandt et al., 2006; Bielecki et al., 2014). Na 

prática clínica ainda não foi possível provar a superioridade de qualquer um dos 

métodos (Palmer, 2011). 

 

3.5.2. Conformação da tuberosidade tibial e colocação da caixa 

espaçadora  

Outra fonte de erro é a discrepância entre o nível em que é medido o avanço e 

o nível em que este é, de facto, aplicado. A largura de uma caixa espaçadora 

corresponde ao comprimento do seu limite superior e é concordante com a quantidade 

de avanço que é capaz de conferir à TT (Tuan & Farrell, 2015). Contudo, o avanço da 

TT só é equivalente à largura da caixa se o limite superior da mesma for posicionado ao 

nível do ponto de inserção do ligamento patelar. Está descrito que a caixa deve ser 

posicionada 2 a 3 mm abaixo da extensão proximal da tíbia para que seja possível 

conferir um avanço próximo do desejável (Lafaver et al., 2007; Tuan & Farrell, 2015). A 

porção proximal da TT pode ficar fragilizada caso se ultrapassem estes 3 mm, uma vez 

que uma porção considerável da TT fica sem suporte a nível caudal, aumentando, 

assim, o risco de fratura (Tuan & Farrell, 2015).  

O nível do ponto de inserção do ligamento patelar varia entre cães, no entanto 

este encontra-se, regra geral, mais perto do limite inferior da caixa espaçadora. Ora, a 

caixa tem uma conformação trapezóide, sendo mais curta no seu limite inferior (Meeson 

et al., 2018). Como tal, alguns fabricantes dispõem de tabelas que devem ser 

consultadas, de modo a ter em consideração o comprimento do limite inferior da caixa 

(Figura 17) (Harrington, 2011).  
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No entanto, em cães cujos pontos de inserção do ligamento patelar são muito 

distais e mesmo tendo em consideração o comprimento do limite inferior da caixa, há 

sempre uma forte probabilidade de se subestimar o avanço requerido (Tuan & Farrel, 

2015). Posto isto, a conformação da TT tem uma indubitável influência na TTA (Meeson 

et al., 2018). Na TTA clássica, pelo facto de se permitir que a TT migre proximalmente 

alguns milímetros, há uma certa compensação deste erro, porém, uma translação 

proximal excessiva da TT incorre no risco de fratura (Tuan & Farrell, 2015; Meeson et 

al., 2018). Um estudo recente, corroborou esta hipótese, demonstrando que uma 

translação proximal da TT entre 3 a 6 mm provoca uma redução, não linear, do ALPTC e 

do ALPPA no pós-cirúrgico, pelo que é um fator a considerar no planeamento pré-

cirúrgico (Neville-Towle et al., 2017).  

Meeson et al. (2018) conduziram um estudo em que que todos os cães da sua 

amostra, submetidos a TTA clássica, obtiveram um avanço da TT efetivo menor do que 

o previsto. A percentagem média do avanço subestimado foi de 15,5%. Concluíram que 

esta diferença entre o avanço esperado e o efetivo se justifica pela forma da caixa e 

pela sua posição relativa à TT e, ainda, é associada à própria conformação da TT. Neste 

estudo a conformação da TT é representada pelo ângulo (a) na imagem radiográfica 

(Figura 18). À medida que o ângulo (a) aumenta, ou seja, à medida que a inserção do 

ligamento patelar progride distalmente, a quantidade de avanço subestimado aumenta. 

Regra geral, com o aumento de 1° no ângulo (a), há o subsequente aumento do avanço 

subestimado em 0,45%. Através da análise dos resultados foi possível formular uma 

equação matemática capaz de compensar o efeito da variação da altura do ponto de 

inserção do ligamento patelar, [% de avanço adicional requerido = 0,38 + (0,45 * ângulo 

a)], de forma a atingir o avanço correto (Meeson et al., 2018). 

 

Figura 17: Ilustração das dimensões de um modelo de caixa espaçadora usado na TTA, com 
destaque para a exposição das dimensões do limite inferior das caixas (em mm) (adaptado 
de Harrington, 2011). 
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3.5.3. Subluxação tibial 

Bielecki et al. (2014) avaliaram a influência da subluxação tibial na medição do 

avanço da TT na TTA através de um estudo ex vivo. Observaram um decréscimo 

substancial na medição do avanço da TT com o aumento do grau de subluxação. 

Adicionalmente, alertaram para o perigo que, muitas vezes, a subluxação não é 

nitidamente evidente nas radiografias pré-cirúrgicas, o que, a nível clínico, é 

potencialmente deletério, podendo resultar na escolha de uma caixa espaçadora 

demasiado pequena que leva, depois, a uma instabilidade articular persistente no pós-

cirúrgico (Bielecki et al., 2014). Apelt e colaboradores (2007) estudaram a relação entre 

a subluxação cranial da tíbia e o ALP, com a articulação sujeita a uma carga axial de 

30% do peso corporal e a 135° de angulação. Após a excisão experimental do LCCr, 

obtiveram, em média, uma translação cranial da tíbia de 11 mm, sendo que o ALP 

mudou de 106º para 80º. Com isto, demonstraram que há uma variação na medição do 

ALP em reflexo da alteração da posição relativa da tíbia sobre o fémur. Da mesma 

forma, de Rooster e van Bree (1999) demonstraram que a translação femorotibial 

craniocaudal passível de ocorrer em joelhos com rutura do LCCr, torna inviável qualquer 

método de planeamento pré-cirúrgico que dependa da relação espacial entre fémur e 

tíbia (de Rooster & van Bree, 1999; Ness, 2016). 

Figura 18: Ilustração dos pontos de referência que determinam a conformação da TT. (A) 
Ponto mais cranial da TT; (B) Ponto mais cranial da meseta tibial; (C) Ponto mais caudal da 
meseta tibial; (<a) Ângulo formado por BAC (segundo Meeson et al., 2018). (Radiografia 
gentilmente cedida pelo HVC – Girona). 
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Posto isto, é importante reafirmar a necessidade do posicionamento correto da 

articulação sem indícios de subluxação cranial da tíbia aquando da captação de 

radiografias pré-cirúrgicas (Lafaver et al., 2007).  

Normalmente ao exame radiográfico do joelho, com rutura do LCCr, caso haja 

uma manipulação cuidadosa do membro, não são evidentes sinais de subluxação, pois 

há o cuidado para não precipitar a translação cranial da tíbia sobre o fémur. No entanto, 

se a subluxação cranial for detetada na radiografia, sem o membro ter sido 

excessivamente manipulado, há a forte possibilidade de ter ocorrido rutura meniscal, o 

que serve de alerta para que se proceda à exploração da articulação (Figura 19) 

(Piermattei et al., 2006). 

 

3.5.3. Ângulo da meseta tibial 

Etchepareborde et al. (2011a) elaboraram um estudo em resposta à comum 

subestimação do avanço necessário da TT por parte da técnica do overlay transparente 

e demonstraram que existe uma relação entre a subestimação do avanço e o ângulo da 

meseta tibial. Constataram que quanto maior for o AMT, maior a diferença entre o 

avanço desejado e o avanço necessário da TT (Figura 20) (Etchepareborde et al., 

2011a). Assim sendo, este achado pode ajudar a explicar o porquê de a TTA não ser 

considerada a técnica ideal para o tratamento de casos cujo AMT > 30º (Boudrieau, 

2009).  

Figura 19: Ilustração da tíbia numa posição neutra (A) e subluxada cranialmente (B). (A) 
Tíbia numa posição neutra – linha delineada desde a fabela até ao limite caudal do côndilo 
femoral, a fabela encontra-se alinhada com a fíbula. (B) Subluxação tibial cranial significativa 
– a fabela não se encontra alinhada com a fíbula, de acordo com a linha anteriormente 
referida (adaptado de Piermattei et al., 2006). 
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Atendendo aos resultados do estudo, a maior discrepância calculada foi de 5,8 

mm para um avanço desejado de 12 mm, num caso com um AMT extremo de 59°. 

Importante referir, também, que quando o AMT < 31°, o ALP final encontrou-se dentro 

do intervalo de 90° a 95°. Este último dado revela que, de facto, há maior exatidão entre 

o ALP calculado no planeamento pré-cirúrgico e o ALP final, quando o AMT não 

ultrapassa os 30º (Etchepareborde et al., 2011a). 

Este estudo considerou uma conjugação de aspetos singular que pode explicar 

a existência da relação entre a subestimação do avanço da TT e o AMT, sendo que, de 

outra forma, possivelmente não se verificaria (Meeson et al., 2018). Os autores não 

consideraram a translação proximal da TT e assumiram que o limite superior da caixa 

se encontrava sempre ao nível do ponto de inserção do ligamento patelar, para além 

disto, assumiram que a osteotomia seria estritamente paralela ao eixo da tíbia 

(Etchepareborde et al., 2011a). Ora, isto nem sempre se verifica, pelo que a relação 

entre a subestimação do avanço da TT e o AMT não é clara. Meeson et al. (2018) 

abordaram esta problemática não encontrando qualquer relação entre os dois fatores. 

 

Figura 20: Avanço necessário em função do AMT tendo em conta um avanço desejado 
baseado na técnica do overlay transparente. As quatro curvas correspondem aos quatro 
tamanhos de caixa espaçadora disponíveis para estudo. Como exemplo, com um AMT de 
49°, se o overlay lê 6 mm, deve ser usada uma caixa de 9 mm ao nível da TT, de modo a 
atingir o avanço necessário (adaptado de Etchepareborde et al., 2011a). 
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3.6. Alterações ao método de planeamento em atenção a 

diferentes variantes da técnica cirúrgica 

Diversas alterações à metodologia padrão de planeamento pré-cirúrgico foram 

projetadas no passado recente, como forma de adaptação a uma variação da técnica 

de TTA, a Técnica de Maquet Modificada - Modified Maquet Technique (MMT), com o 

objetivo de obter resultados pós-cirúrgicos mais satisfatórios. 

A MMT é uma técnica que visa simplificar a TTA pois preserva a crista tibial 

distal, requerendo um número inferior de implantes o que, por consequência, torna o 

procedimento cirúrgico menos complexo (Etchepareborde et al., 2011b). 

O planeamento pré-cirúrgico desta técnica é todo ele semelhante ao original, 

pois é determinado por um método de definição da meseta tibial e pela medição do ALP 

(Pillard et al., 2017). Já a osteotomia da crista tibial na MMT difere da TTA clássica, pois 

preserva a parte distal da mesma, não permitindo que haja translação proximal da crista 

tibial, produzindo um deslocamento da TT de padrão distinto. Por outro lado, tem, 

também, efeito na posição relativa da patela, sujeitando-a a uma translação distal 

(Pillard et al., 2017). 

Muitas das modificações efetuadas ao método de planeamento padronizado 

respondem não só à problemática do planeamento da MMT, bem como expõem, 

também, algumas das fragilidades originais do método com impacto na TTA clássica. 

Primeiro, Etchepareborde et al. (2011a) modificaram a direção do avanço da TT, 

passando a medi-lo numa direção cranial, perpendicular ao eixo mecânico da tíbia e não 

paralelamente à linha que demarca o declive da meseta tibial, com o intuito de se 

aproximar do avanço conferido pela trajetória curvilínea que sucede na realidade 

(Etchepareborde et al., 2011a). Posteriormente, Kapler et al. (2015) descreveram um 

método modificado de planeamento que, para além de contar com uma mudança na 

direção do avanço da TT, antecipa, também, a translação distal da patela resultante do 

avanço da TT na MMT. Neste método, a linha perpendicular à meseta tibial começa a 

ser traçada, aproximadamente, 3 mm distal ao ponto de inserção proximal do ligamento 

patelar e prolonga-se no encalço do ligamento até ao nível da TT (Figura 21) (Kapler et 

al., 2015). 
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Os métodos descritos por Etchepareborde e Kapler são mais apropriados para 

a planificação da MMT por resultarem da evolução do método original. Contudo, estudos 

indicam que estes métodos falham em reduzir o ALP para os 90° requeridos (Kapler et 

al., 2015; Pillard et al. 2016; Pillard et al., 2017). 

Num estudo, levado a cabo por Pillard et al. (2017) são considerados alguns 

fatores que podem explicar o porquê de os métodos anteriormente descritos falharem 

na determinação do avanço necessário para corrigir o ALP e, através desta análise, 

recriou-se um novo método capaz de colmatar as falhas apontadas.  

Como a crista tibial é avançada numa trajetória curvilínea relativamente ao eixo 

de osteotomia, interpretar o avanço na perpendicular ao eixo mecânico ou à crista tibial 

pode ser uma fonte de erro. Uma das conclusões retiradas do estudo ratifica que o eixo 

da osteotomia raramente é paralelo ao eixo mecânico da tíbia ou à crista tibial. Posto 

isto, o novo método passa a determinar o avanço segundo uma linha perpendicular a 

um plano de osteotomia idealizado, esquematizado na radiografia de planeamento pré-

cirúrgico (Figura 22) (Pillard et al., 2017). 

Outra das problemáticas abordadas no estudo resume-se à translação 

craniodistal da patela causada pela preservação da parte distal da crista tibial fruto de 

uma osteotomia incompleta, característica inerente da MMT (Pillard et al., 2017). De 

ressalvar que, na TTA clássica, a translação proximal da TT é permitida de forma a 

preservar o normal posicionamento da patela (Hoffman et al., 2011). Claro está que uma 

incongruência entre a patela e o sulco femoral correspondente pode ser responsável 

por resultados inconsistentes (Hoffman et al., 2011). Portanto, da mesma forma que o 

Figura 21: Representação do método modificado de planeamento pré-cirúrgico da TTA 
segundo Kapler (adaptado de Kapler et al., 2015). 



CAPÍTULO III 
Planeamento pré-cirúrgico da técnica de Avanço da Tuberosidade Tibial 

52 
 

método modificado de Kapler et al. (2015) introduz determinados passos para antecipar 

a translação da patela, Pillard et al. (2017) apresentam uma solução alternativa que se 

crê aperfeiçoada. Segundo os resultados do estudo, a linha perpendicular à meseta tibial 

deve começar a ser traçada aproximadamente a 5 mm distal ao ponto de inserção 

proximal do ligamento patelar (Figura 22) e não a 3 mm como sugeriram Kapler e 

colaboradores (2015), pois foi com esta medida que houve melhor concordância entre 

as medidas de avanço calculadas e o verdadeiro avanço obtido (Pillard et al., 2017). 

Esta medida foi ainda corroborada pelo valor médio de translação patelar registado no 

estudo (5,5 mm) (Pillard et al., 2017). Contudo, é aceite que esta variável possa 

depender do porte do cão e do comprimento do ligamento patelar em causa, o que a 

torna suscetível a alteração. Sendo assim, a distância apropriada na qual se começa a 

descrever a linha será mais curta em cães de raça pequena e maior em cães de raça 

gigante. O mesmo se aplica conforme a interpretação do avanço da TT necessário, 

sendo esta variável mais curta para avanços da TT mais pequenos e maior para 

avanços de maior ordem (Pillard et al., 2017).  

Uma vez que a crista tibial não sofre translação proximal na MMT, o 

posicionamento da caixa espaçadora é proximal ao nível de medição do avanço. Por 

isso, o avanço ao nível da TT é menor do que o esperado, o que contribui para a 

diferença entre o avanço desejado e o efetivo (Pillard et al., 2017). Estando a translação 

Figura 22: Representação do planeamento pré-cirúrgico da MMT. Há três aspetos distintos 
a destacar: a linha roxa exibe a medida (5 mm) que antecipa a translação craniodistal da 
patela; a linha branca apresenta a osteotomia planificada descrita por Brunel et al. (2013); a 
linha laranja representa o avanço desejado da TT, traçada sobre uma linha perpendicular à 
osteotomia planificada que atravessa o ponto de inserção do ligamento patelar (adaptado de 
Pillard et al., 2017). 
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da crista tibial fora de hipótese, o erro pode ser corrigido baixando a caixa espaçadora 

ao nível da TT como descrito por Burns e Boudrieau (2008). Contudo, é necessária a 

colocação de um bloco de osso esponjoso proximal à caixa, de forma a oferecer suporte 

à porção proximal da crista tibial que fica desprotegida. Mesmo assim, esta abordagem 

aumenta, drasticamente, o risco de fratura na crista tibial (Burns & Boudrieau, 2008).  

Portanto, para colmatar a discrepância entre o nível de medição do avanço e o 

nível de aplicação do limite superior da caixa, Pillard e colaboradores (2017) criaram o 

Fator de Posição da Caixa - Cage Position Factor: CPF = (OL - 3) / (OL - H), sendo OL 

o comprimento da osteotomia planificada e H a distância entre o ponto mais proximal da 

osteotomia idealizada e o ponto de cruzamento entre a osteotomia e uma linha 

perpendicular à mesma, cujo trajeto intercepta a TT . Através desta fórmula é possível 

executar uma correção do avanço medido, pondo em consideração o nível em que a 

caixa é aplicada e o nível no qual é medido o avanço, relativamente à osteotomia 

idealizada, tendo, também, em apreciação o próprio comprimento da osteotomia (Figura 

23) (Pillard et al., 2017). De realçar que a osteotomia planificada é orientada desde um 

ponto imediatamente cranial ao côndilo tibial medial até a um ponto localizado a uma 

distância equivalente a 150% do comprimento da crista tibial (Brunel et al., 2013; Pillard 

et al., 2017). Por fim, o avanço desejado é calculado multiplicando a distância do avanço 

da TT medido, pelo resultado do CPF (Pillard et al., 2017). O novo método descrito 

obteve excelentes resultados, com valores de ALP pós-cirúrgicos na ordem dos 90 ± 1°, 

o que sugere que este é um método fiável para determinar a magnitude requerida para 

o avanço da TT, quando se procede a uma MMT. 
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Para o cálculo do avanço da TT no caso do Procedimento de Maquet Modificado 

- Modified Maquet Procedure (MMP) a Orthomed Ltd. (Huddersfield, UK) criou um 

método específico. Originalmente descrito por Ness, o novo método serve-se, 

exclusivamente, da anatomia tibial (Figura 24) e descarta a necessidade de posicionar 

a articulação do joelho a 135° de flexão, pelo que exclui este fator de variabilidade (Ness, 

2016).  

No primeiro ensaio clínico da técnica, no qual se utilizou o método de 

planeamento pré-cirúrgico em causa, foram obtidos resultados satisfatórios (Ness, 

2016). O retomar a uma função completa foi registado em 20 / 26 (77%) dos cães e uma 

função aceitável foi assinalada em 2 / 26 (7,7%). Quanto aos restantes casos não foi 

possível avaliá-los, uma vez que dois deles se encontravam a recuperar de uma cirurgia 

similar ao membro contralateral e os outros dois faleceram por razões não relacionadas 

com o estudo. De realçar que nenhuma das complicações registadas foi atribuída a uma 

sobrestimação ou subestimação do avanço da TT e, por isso, o método foi reconhecido 

como um método eficiente. 

Figura 23: Representação esquemática das medidas de planeamento usadas no cálculo da 
CPF. OL representa o comprimento da osteotomia planificada. H representa a distância entre 
o ponto mais proximal da osteotomia idealizada e o ponto de cruzamento entre a osteotomia 
e uma linha perpendicular à mesma, cujo trajeto intercepta a TT. O valor “3” corresponde à 
distância (em mm) que separa a caixa espaçadora da margem proximal da meseta tibial 
(adaptado de Pillard et al., 2017). 
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Contudo, segundo um estudo conduzido por Kapler et al. (2015), este método 

parece subestimar o tamanho da caixa espaçadora necessário a um avanço da TT 

apropriado quando se procede à MMP (Kapler et al., 2015). 

 

 

Figura 24: Planificação radiográfica do avanço da TT usando o método descrito por Ness. 

Primeiramente, é necessário definir a meseta tibial pelo MPA (A-B) e marcar o eixo longo da 

tíbia (C-D) (Caylor et al., 2001; Ness, 2016). De seguida, é marcado o ponto F localizado na 

zona mais cranial da TT, na qual se insere o ligamento patelar. Depois é delineada uma linha 

(C-E), que perfaz um ângulo de 135° com o eixo longo da tíbia (C-D). Subsequentemente, as 

linhas F-G, F-I e F-L são desenhadas paralelamente e perpendicularmente às linhas 

existentes. Posteriormente, é delineada uma linha que atravessa o ponto H, ponto de 

interseção entre a linha F-G com a meseta tibial (A-B), descrevendo uma trajetória paralela à 

linha F-I, intercetando a linha F-L no ponto M. A distância F-M é o avanço da TT desejado 

(adaptado de Ness, 2016). 
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CAPÍTULO IV  
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4.1. Descrição da técnica cirúrgica 

O cão é posicionado em decúbito dorsal. O membro afetado é assepticamente 

preparado e é providenciado um campo cirúrgico medial no membro desde o meio da 

coxa até ao tarso (Figura 25) (Lafaver et al., 2007). 

A exploração da articulação do joelho é aconselhada antes da estabilização 

cirúrgica. Desta feita, é realizada a técnica de artrotomia (Figura 26) ou artroscopia, de 

modo a avaliar os danos presentes nos ligamentos cruzados e nos meniscos, assim 

como, para aferir a presença de doença articular degenerativa (Piermattei et al., 2006; 

Lafaver et al., 2007). As partes lesionadas do LCCr são desbridadas e qualquer rutura 

meniscal é tratada por meniscectomia parcial ou total (Lafaver et al., 2007). Caso haja 

presença de osteófitos periarticulares volumosos procede-se, de imediato, à sua 

remoção, de modo a prevenir a irritação mecânica da membrana sinovial (Piermattei et 

al., 2006). A articulação é depois encerrada e dá-se início à TTA. 

A exposição do aspeto craniomedial da crista tibial é feita através da incisão do 

pes anserinus que congrega a inserção do músculo sartório e do músculo semitendinoso 

e, ainda, a aponevrose do grácil. O acesso é feito com a incisão a começar a 1,5 cm 

caudalmente à parte mais cranial da TT, seguindo uma direção próximo-distal, 

paralelamente à crista tibial, até à diáfise da tíbia, terminando na imediação da veia e 

nervo safeno (Lafaver et al., 2007; Botte, 2013). O periósteo é tracionado cranialmente, 

através de um elevador de periósteo, expondo a margem cranial de toda a crista tibial 

(Lafaver et al., 2007). Deve localizar-se a inserção do ligamento patelar e deve ser 

Figura 26: Artrotomia para exploração da 
articulação. (Fotografia obtida pelo autor e 
autorizada pelo HVC – Girona). 

Figura 25: Preparação do animal na mesa 
de cirurgia. (Fotografia obtida pelo autor e 
autorizada pelo HVC – Girona). 
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colocado um pino de Steinmann através da bolsa infrapatelar, ao nível do tubérculo de 

Gerdy, isto para criar uma referência a nível cranial de forma a definir o trajeto da 

osteotomia (Botte, 2013). Uma guia de broca de oito oríficios deve ser posicionada 

paralelamente à margem cranial da crista tibial, com o primeiro orifício alinhado ao nível 

da inserção do ligamento patelar na TT (Figura 27A). O número de orifícios perfurados 

deve ser aquele correspondente ao tamanho da placa determinado no planeamento pré-

cirúrgico. Primeiramente, devem ser perfurados o primeiro e o último orifícios e 

seguidamente devem ser seguros por pinos, de modo a alinhar e fixar a guia para que 

logo sejam perfurados os restantes orifícios. Momentos antes à perfuração dos orifícios, 

a orientação da placa deve ser verificada, de modo que a sua porção final fique 

ligeiramente adiantada em relação ao eixo axial da tíbia, com vista a assegurar que 

depois do avanço/rotação da TT os orifícios dos parafusos distais da placa fiquem sobre 

a parte central da tíbia. A placa é dobrada na zona entre o “garfo” e os orifícios 

destinados aos parafusos para corresponder à forma da crista tibial e da tíbia proximal 

(Lafaver et al., 2007). 

A osteotomia começa na parte terminal da crista tibial, sendo esta perpendicular 

ao plano sagital da tíbia. Numa fase inicial, a osteotomia prolonga-se até 2/3 (dois 

terços) da sua distância final, onde são abrangidos quer o córtex medial, quer o córtex 

lateral, todavia, é apenas incluído o córtex medial no restante trajeto (Figura 27B). 

Seguidamente, é colocado o “garfo” designado na placa correspondente e ambos são 

fixados na crista tibial nos orifícios previamente perfurados. Isto requer que o “garfo” 

seja percutido com um martelo, de forma a forçar a sua introdução no osso. Depois 

disto, a osteotomia da porção proximal da TT é completada (Lafaver et al., 2007).  

A crista tibial, juntamente com a placa, é movida cranialmente usando um 

osteótomo ou um T-handle correspondente à largura da caixa selecionada. A caixa 

espaçadora é introduzida no lugar da osteotomia na sua zona proximal, distando 2 a 3 

mm da margem proximal da meseta tibial. A caixa é segura na sua margem caudal, por 

A B 

Figura 27: Técnica cirúrgica da TTA. (A) Posicionamento e fixação da guia de broca de oito 
orifícios. (B) Realização da osteotomia a começar na parte terminal da crista tibial (adaptado 
de Lafaver et al., 2007). 
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um parafuso de 2,4 mm, inserido no corpo da tíbia, direcionado caudodistalmente 

(Figura 28A). As “orelhas” da caixa, correspondentes aos orifícios dos parafusos, podem 

ser moldadas, de modo a adaptarem-se à superfície tibial. Seguidamente, a placa é 

fixada distalmente na tíbia com os parafusos de tamanho apropriado (2,7 mm ou 3,5 

mm) (Figura 28A) (Lafaver et al., 2007). É permitida à crista tibial que migre alguns 

milímetros proximalmente para assegurar que a posição da patela permaneça inalterada 

(Figura 28B) (Lafaver et al., 2007; Vezzoni, 2010; Botte, 2013). Finalmente, o parafuso 

cranial da caixa é inserido na TT com orientação cranioproximal. O membro é testado 

para confirmar a ausência de impulso cranial da tíbia (Lafaver et al., 2007). 

Um substituto ósseo é colocado dentro da osteotomia. Dentro das fontes de 

enxerto ósseo incluem-se o autoenxerto, retirado do cão sujeito à cirurgia ou aloenxerto 

ósseo congelado, comercialmente disponível (Lafaver et al., 2007).  

O encerramento da incisão é, inicialmente, executado pela aposição da 

aponevrose dos músculos da coxa ao periósteo da crista tibial, de modo a cobrir os 

implantes. A restante incisão é, depois, encerrada por camadas (Lafaver et al., 2007). 

Por fim, é aplicado um penso de Robert-Jones que permanece durante os primeiros 

cinco/sete dias (Botte, 2013). 

 

4.2. Variantes da técnica de Avanço da Tuberosidade Tibial 

A TTA foi criada pela empresa Suiça Kyon em 2004, contudo o seu instrumental 

cirúrgico não foi patenteado, ao contrário do que aconteceu com a TPLO na sua génese. 

Desde aí, diversas companhias têm vindo a desenvolver variantes da TTA com 

modificações na técnica cirúrgica, no instrumental e no sistema de implantes, com o 

objetivo de reduzir a diligência técnica da TTA convencional (Tuan & Farrel, 2015). 

Figura 28: Técnica cirúrgica da TTA. (A) A caixa espaçadora está segura por um parafuso de 
2,4 mm inserido na “orelha” caudal, direcionado caudodistalmente. O orifício distal da placa 
irá ser perfurado para que lá se coloque um parafuso de 2,7 mm ou 3,5 mm.(B) Conclusão da 
técnica cirúrgica. De realçar que a crista tibial migrou alguns milímetros proximalmente 
(adaptado de Lafaver et al., 2007). 

A B 
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4.2.1. Técnica de Maquet Modificada 

No início dos anos 70, Maquet descreveu a técnica da TTA para o tratamento 

comum da osteoartrite femoropatelar e da condromalácia patelar no Homem (Maquet, 

1976). Este procedimento considera que o avanço da TT aumenta a eficiência do 

mecanismo extensor do m. quadríceps femoral, o que por oposição promove a 

diminuição da ativação do mesmo, resultando numa redução das forças de contacto 

femoropatelares responsáveis pela perpetuação da condição (Maquet, 1976). 

Uma modificação da TTA clássica baseada na técnica de Maquet foi projetada e 

denominada de Técnica de Maquet Modificada (Lafaver et al., 2007). A MMT foi 

desenvolvida com o objetivo de preservar ao máximo a integridade dos tecidos moles e 

a vascularização envolvente, bem como de acelerar a cicatrização óssea, reduzindo o 

número de implantes (Etchepareborde et al., 2011b). Para tal, não são usadas a placa 

de fixação e o “garfo” originalmente utilizados na técnica convencional. No seu lugar é 

preservado o istmo cortical distal na osteotomia, que une a crista tibial à diáfise da tíbia. 

Desse modo, previamente à osteotomia, é perfurado na extensão final da linha de corte, 

um orifício, que se denomina de orifício de Maquet (Figura 29) (Etchepareborde et al., 

2011b). O objetivo deste orifício é o de redistribuir o stresse mecânico por uma área 

maior minimizando o risco de fratura na zona de dobradiça no córtex distal, bem como 

o de prevenir fraturas de diáfise da tíbia (Samoy et al., 2014). Este procedimento 

cirúrgico é usado na MMP e na TTA Rapid, ambas baseadas na MMT (Tuan & Farrell, 

2015). Etchepareborde et al. (2011b) especularam que ao manter a TT unida 

distalmente ao resto da tíbia na TTA, as forças envolvidas seriam suportadas e não 

haveria a necessidade do uso de uma placa óssea de fixação. 

Dependendo do critério do cirurgião, a união entre a crista tibial e a diáfise pode 

ser suportada por um fio de cerclage ou, simplesmente, escolher não adicionar qualquer 

tipo de suporte (Etchepareborde et al., 2011b). A premissa do fio de cerclage é a de 

transformar as forças de afastamento, que se manifestam sobre a crista tibial quando o 

membro apoia no solo, em forças opostas, passando a comprimir a crista tibial contra a 

metáfise da tíbia (Piermattei et al., 2006).  

Outro dos aspetos que contribui para o suporte e consequente estabilização da 

TT é o facto de haver uma maior preservação do periósteo durante o procedimento 

cirúrgico da MMT. Efetivamente, diversos autores reportam fraturas da crista tibial 

depois da TTA sem significativa avulsão da TT (Lafaver et al., 2007; Voss et al., 2008; 

Stein et al., 2008). Ora, isto demonstra a importância na manutenção da integridade dos 

tecidos moles no procedimento cirúrgico. Desta feita, a MMT preza em aumentar, ainda 
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mais, a estabilidade da crista tibial ao reduzir ao mínimo a divisão dos tecidos moles 

que envolvem a crista tibial (Etchepareborde et al., 2011b).  

Brunel e colaboradores (2013) ao analisarem casos clínicos retrospetivos 

denotaram uma frequência significativa de fissuras e fraturas na zona de dobradiça no 

córtex distal da tíbia, ao nível do orifício de Maquet. Consequentemente, desenharam 

uma osteotomia alternativa na tentativa de amortizar o problema. Criaram uma 

osteotomia mais prolongada, com uma curvatura a nível distal e sem o orifício de Maquet 

(Figura 30). Desenvolveram-na através de um estudo ex vivo e demonstraram que esta 

era capaz de resistir a cargas unidirecionais equivalentes a seis vezes o peso corporal. 

Para além disso, concluíram que para o mesmo ângulo de abertura das peças ósseas, 

uma osteotomia mais longa permite um maior avanço à TT. Isto acontece porque ao 

manter a osteotomia paralela ao córtex cranial da tíbia, na sua porção distal há uma 

redução da rigidez da dobradiça, aumentando, assim, o avanço máximo alcançado. Pela 

mesma ordem de ideias, possibilita uma maior concordância entre o avanço esperado 

e o avanço alcançado (Brunel et al., 2013).  

 

 

 

 

 

4.2.2. Avanço da Tuberosidade Tibial – Rapid 

A TTA Rapid foi introduzida com o intuito de tornar o procedimento cirúrgico da 

TTA mais simples e expedito, pois requer menor número de implantes (Samoy et al., 

2014). O princípio da TTA Rapid é muito semelhante à MMT e o planeamento é idêntico 

ao utilizado na TTA convencional, contudo diferem no procedimento e no instrumental 

cirúrgico utilizado (Samoy et al., 2014). 

Figura 29: Radiografia pós-
cirúrgica da MMT (adaptado 
de Etchepareborde et al., 
2011b). 

Figura 30: Radiografia pós-
cirúrgica – linha de 
osteotomia modificada 
(adaptado de Brunel et al., 
2013). 
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A TTA Rapid usa apenas uma caixa espaçadora ao invés de utilizar todos os 

outros implantes convencionais da técnica clássica, sendo estes a placa de fixação e o 

“garfo” (Figura 31). A principal razão prende-se com o facto de a osteotomia ser baseada 

na MMT, na qual o córtex distal se mantém intacto, permitindo à TT resistir à força de 

distracção do m. quadríceps femoral, não havendo necessidade de aplicar a placa óssea 

de fixação (Samoy et al., 2014). 

Por outro lado, a caixa espaçadora usada nesta técnica é mais alta 

comparativamente à utilizada na técnica convencional, pelo que existe mais espaço para 

incluir um maior número de orificios de parafuso de osso cortical no seu modelo (Figura 

32A), conferindo-lhe uma fixação mais firme e suprimindo, assim, a necessidade da 

placa e do “garfo” (Samoy et al., 2014). 

A caixa foi, também, concebida para otimizar o crescimento ósseo, estimulando-

o através da sua construção em “favo de mel” (Figura 32B), para além disso, as faces 

laterais desta estrutura possuem relevo, pelo que são capazes de imprimir fricção sobre 

a superfície óssea da osteotomia, o que confere uma maior segurança à sua 

implantação (Figua 32C) (Samoy et al., 2014). 

Esta técnica apresenta uma solução para outra problemática da TTA clássica, 

que se resume pela necessidade de deixar espaço suficiente na porção cranial da crista 

tibial, de modo a incorporar a placa, o “garfo” e o parafuso cranial da caixa espaçadora. 

Isto é ainda mais complexo quando se lida com um cão de pequeno porte, por causa do 

tamanho relativo entre os implantes e as reduzidas dimensões da crista tibial. Logo, o uso 

isolado de um implante e respetivos parafusos ultrapassa este problema (Samoy et al., 2014). 

 

 

 

Figura 31: Radiografia pós-cirúrgica da TTA Rapid (adaptado de Samoy et al., 2014). 
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Tal como na MMT, a técnica de osteotomia estende-se até o orifício de Maquet, 

que é previamente perfurado, 2 a 4 mm caudal ao córtex cranial da tíbia, para assim ser 

utilizada como ponto de ancoragem para a guia de osteotomia. Para um maior rigor foi 

desenvolvida uma guia de perfuração específica que determina o ponto proximodistal 

ideal para a perfuração do orifício de Maquet (Figura 33) (Samoy et al., 2014). 

O diâmetro do orifício de Maquet varia entre 2 e 3 mm (Samoy et al., 2014). Um 

orifício de 3 mm distribui melhor as forças através da região da osteotomia, mas cria um 

maior defeito ósseo (Black, 1988). Embora o orifício de 3 mm possa ser usado em todos 

os casos, é aconselhado o de 2 mm em raças de pequeno porte, uma vez que um orifício 

maior predispõe a fraturas no córtex cranial da tíbia (Samoy et al., 2014). 

Num estudo de avaliação da técnica, publicado por Samoy e colaboradores 

(2014), foram apresentados resultados clínicos bastante satisfatórios do período pós-

cirúrgico, em que apenas 2 / 50 cães apresentaram complicações maiores, os restantes 

48 obtiveram um excelente desenlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Estrutura da caixa espaçadora da TTA Rapid. (A) Em evidência o número de 
orifícios de parafuso de osso cortical, superior ao da TTA clássica; (B) Estrutura concebida 
em “favo de mel”; (C) Desenho esquemático em 3D da unidade em titânio, constituinte da 
estrutura em “favo de mel” (adaptado de Samoy et al., 2014). 
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4.2.3. Procedimento de Maquet Modificado 

No início desta década, foi desenvolvida uma técnica semelhante à MMT que se 

designou de Procedimento de Maquet Modificado (Ness, 2014). A MMP em comparação 

com a MMT difere singularmente na introdução de uma cunha porosa de titânio (50% 

de porosidade) em substituição da caixa convencional, no espaço deixado pela 

osteotomia (Imwinkelried, 2007; Ness, 2014).  

A cunha porosa foi criada respeitando o módulo de Young (módulo de 

elasticidade), atendendo a parâmetros como o tamanho dos poros e a rigidez do 

material constituinte. Como tal, a cunha porosa foi conceptualizada segundo 

características ótimas, de modo a conferir suporte estrutural ideal e, ao mesmo tempo, 

ser capaz de oferecer um ambiente propício à cicatrização óssea através de uma 

osteocondução eficiente (Ness, 2016). Foi comprovado que a cunha porosa é superior 

à sua homóloga (caixa espaçadora) no que toca a aspetos de biocompatibilidade e 

dinâmica de forças (Etchepareborde et al., 2014). 

Outra das inovações desta técnica é o uso de uma agulha de Kirschner como 

mecanismo de fixação adicional, que é colocada a partir da TT, atravessando a cunha 

porosa por um orifício próprio, sendo depois ancorada no córtex caudal tibial (Ness, 

2014). 

Figura 33: Guia de perfuração utilizada na TTA Rapid. (A) O braço vertical da guia de 
perfuração possui uma serie de orifícios numerados que correspondem à largura da caixa 
desejada. Uma agulha de Kirschner de 1,2 mm é inserida na bolsa infrapatelar distal. 
Dependendo da largura da caixa escolhida, a guia acopla-se à crista tibial, fazendo-a passar 
pela agulha através do orifício correspondente ao tamanho de caixa escolhido. Isto resulta na 
determinação do ponto ótimo reservado à perfuração do orifício de Maquet. O braço 
horizontal da guia possui uma escala milimétrica que é usada para determinar a espessura 
cortical da porção cranial da tíbia. Para o efeito, é colocado um pino de 1 mm no orifício 
respetivo. (B) Utilização intracirúrgica da guia de perfuração (adaptado de Samoy et al., 
2014). 
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Depois do avanço da TT, as forças implicadas na crista tibial são consideráveis 

e, por conseguinte, há a tendência para que a sua porção distal se desloque 

cranialmente (Ness, 2014). Visto isto, um controlo efetivo desta força disruptiva é 

essencial. Para tal, alguns cirurgiões usam um fio de cerclage de 1,2 mm, disposto num 

padrão em oito na porção distal da osteotomia, de modo a criar tensão (Figura 34). 

Outros cirurgiões optam por um grampo de titânio como alternativa mais simples (Ness, 

2014). 

Trabalhos subsequentes de revisão da MMT demonstraram que quando se 

procedia à modificação da técnica com recurso a implantes, como placa e parafusos, 

havia um aumento das taxas de complicação. Optou-se, assim, por implantes menos 

invasivos, uma vez que na altura seria considerado inapropriado deixar a osteotomia 

sem suporte. Isto influenciou o uso da agulha e do fio/grampo como mecanismo de 

fixação na MMP. Por outro lado, o trabalho de Etchepareborde et al. (2011b) em relação 

à MMT, mostrou que uma osteotomia sem qualquer tipo de fixação pode ser almejada. 

No entanto, o comprimento da mesma osteotomia deve de ser relativamente maior do 

que aquele proposto por Maquet (Brunel et al., 2013, Ness, 2014). 

Um estudo clínico levado a cabo por Ness (2016) avaliou a MMP, no qual sujeitou 

seis cães à técnica cirúrgica da MMP original e intervencionou 20 cães com uma ligeira 

modificação na técnica. Esta modificação passou por colocar o orifício que recebe o fio 

de cerclage a 10 mm, em direção caudodistal ao orifício de Maquet, sendo que, 

originalmente, este orifício encontra-se na diáfise da tíbia, caudalmente à osteotomia 

(Ness, 2016). Às quatro semanas no pós-cirúrgico, a função do membro foi avaliada 

como aceitável em 24 / 26 (92%) dos cães e inaceitável em 2 / 26 (8%) dos cães. Estes 

dois casos pertenciam ao grupo da técnica original e contraíram, ambos, fraturas 

semelhantes da diáfise proximal da tíbia (Ness, 2016). 

Figura 34: Resultado cirúrgico da MMP. É visível a aplicação do fio de cerclage disposto num 
padrão em oito na porção distal da osteotomia (adaptado de Ness, 2014). 
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4.2.4. Avanço Circular da Tuberosidade Tibial  

Uma outra variante da TTA é a osteotomia de Avanço Circular da Tuberosidade 

Tibial – Circular Tibial Tuberosity Advancement (cTTA) que combina a osteotomia radial 

da TPLO com os princípios de alinhamento de forças da articulação do joelho aplicados 

na TTA (Petazzoni, 2010; Rovesti et al., 2013). 

O procedimento cirúrgico consiste numa osteotomia circular da TT, seguida da 

sua rotação cranial, acabando por ser fixada por uma placa óssea (Rovesti et al., 2013). 

A principal vantagem desta técnica é o facto de não haver a necessidade do uso de 

caixa espaçadora o que possibilita o contacto continuado entre a TT e a metáfise tibial 

promovendo uma melhor cicatrização óssea (Petazzoni, 2010; Rovesti et al., 2013). 

Para além disso, pelo facto de a osteotomia ser realizada numa porção do osso onde o 

apoio de peso é menor e onde a influência dos movimentos articulares se encontra 

diminuída, há a promoção de maior estabilidade articular o que, também, contribui para 

uma cicatrização óssea acelerada (Rovesti et al., 2013). 

Contudo, uma vez que a cTTA é um procedimento relativamente recente há 

ainda falta de instrumental especializado. Ainda se recorre ao uso de placas 

comummente utilizadas noutras cirurgias ortopédicas para a fixação da osteotomia na 

cTTA. Embora estas placas sejam eficientes em estabilizar a osteotomia, não são ideais, 

pois o seu design não foi pensado especificamente para lidar com as caraterísticas 

únicas do procedimento cirúrgico da cTTA. Portanto, há a necessidade da criação de 

uma placa com design optimizado para a cTTA (Rovesti et al.,2013; Wright et al., 2014).  

Quer a cTTA, quer as diferentes variantes de TTA são baseadas no mesmo 

princípio biomecânico e, por isso, o planeamento cirúrgico é feito de forma semelhante 

(Hinds, 2016). Portanto, no planeamento recorre-se a um dos métodos de definição da 

meseta tibial e, através de um software de planeamento, perspetiva-se o avanço da TT 

necessário para que o ALP seja igual a 90º. 

Como tal, na cTTA o avanço é calculado com recurso a um círculo, selecionado 

das ferramentas do software, que corresponde às dimensões da serra oscilante usada 

na osteotomia radial, sendo que a escolha é baseada no tamanho do cão a operar 

(Hinds, 2016). De momento, estão disponíveis para este efeito, serras de 18, 21, 24, 27 

e 30 mm (Hinds, 2016). O círculo é adaptado à porção cranial da tíbia, onde a nível 

proximal é colocado atrás da inserção do ligamento patelar e a nível distal deve englobar 

a porção terminal da crista tibial. Deve, também, abranger caudalmente, mais ou menos, 

1/3 da largura da tíbia (Figura 35) (Hinds, 2016). 
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Após a colocação do círculo, o avanço é medido através de uma linha que une 

o ponto de interseção proximal do círculo com o aspeto cranial da tíbia, ao ponto de 

interseção proximal do círculo com a linha do ligamento patelar desejada (Hinds, 2016). 

 

Figura 35: Planeamento pré-cirúrgico da cTTA e radiografia pós-cirúrgica (adaptado de 

Petazzoni, 2010). 

Pós-Cirúrgico  
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5.1. Objetivos 

Este estudo tem como princiais objetivos: 

 

1. Comparar os métodos de planeamento pré-cirúrgico baseados nas tabelas 

de peso com o método considerado de referência para a TTA – MTC. 

 

2. Avaliar o resultado pós-cirúrgico obtido na população em estudo, 

relativamente à meta pressuposta para a TTA. 

 

3. Conhecer a relação entre peso corporal, o ALP dos cães avaliados e o 

avanço da TT pretendido. 

 

4. Estudar a associação entre parâmetros anatómicos do joelho canino e o 

avanço da TT pretendido, com vista a melhorar o planeamento pré-cirúrgico 

da TTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 
Estudo comparativo de distintos métodos para a técnica de Avanço da Tuberosidade Tibial  

74 
 

5.2. Material e Métodos 

Este estudo teve por base os casos de rutura de LCCr acompanhados no 

Hospital Veterinário Canis (HVC), em Girona. Para a sua resolução, dois cirurgiões  

credenciados praticam duas variantes da técnica de TTA. Os dois optam pelo método 

de seleção da caixa espaçadora aconselhada de acordo com o peso, no formato de 

tabela, como método de planeamento pré-cirúrgico. Os cirurgiões seguem, no entanto, 

tabelas distintas, sendo uma a de “Vezzoni” (Vezzoni, 2010) e outra a da “Securos” 

(Securos Inc., 2011). Estas tabelas foram elaboradas com base na experiência pessoal 

de outros veterinários reputados na área de ortopedia veterinária.  

 

5.2.1. Protocolo de inclusão dos animais 

Este estudo teve como alvo uma amostra de 21 animais de espécie canina 

(Canis familiaris) que apresentavam rutura do LCCr. Os animais deram entrada no HVC 

em Girona, entre oito de janeiro e oito de maio de 2018. 

Os cães incluídos neste estudo foram diagnosticados com rutura do LCCr 

através de uma conjugação de fatores como: historial de claudicação ligeira a moderada 

do membro afetado com pioria após exercício; observação de rotação externa do 

membro afetado com o animal em estação e numa posição sentada (“sitting test”); teste 

de gaveta e/ou teste de compressão tibial positivos durante o exame ortopédico; 

presença de efusão articular (“fat pad sign”) e/ou osteoartrite no joelho afetado ao exame 

radiográfico (Muir, 2011). Para além disso, cães com um click audível durante a marcha 

e durante o teste de gaveta positivo (sinal indicativo de rutura meniscal), foram 

apontados para a realização de artrotomia exploratória como forma de diagnóstico e 

tratamento.  

Casos com evidência radiográfica de subluxação tibial ou qualquer patologia 

concomitante como, por exemplo, a luxação patelar, foram excluídos da amostra. De 

entre os casos admitidos foi reconhecido um animal com sinais radiográficos severos 

de osteoartrite. No entanto, como os entesiofitos presentes não eram impeditivos para 

o desenrolar do estudo, o animal integrou a amostra.  

 

5.2.2. Metodologia radiográfica 

Durante o período de estágio foram captadas radiografias mediolaterais, pré- e 

pós-cirúrgicas, dos membros dos cães que preenchiam os critérios acima descritos. Os 

cães, após induzida a anestesia, foram colocados em decúbito lateral com o membro 
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afetado em contacto com a mesa. Foi assegurada que, quer a articulação do joelho, 

quer o tarso se encontravam paralelos e em contacto direto com a mesa radiográfica, 

de maneira a que os côndilos femorais ficassem sobrepostos na imagem radiográfica 

(Reif et al., 2004). Alguns cães apresentavam já uma atrofia muscular do grupo 

quadríceps e dos músculos glúteos bastante marcada, pelo que se recorreu ao uso de 

esponjas colocados sob o grande trocânter do fémur, de modo a compensar a atrofia e, 

assim, obter uma melhor sobreposição côndilar.  

O feixe radiográfico foi centrado sobre a articulação do joelho visando evidenciar 

a eminência intercondilar, proximal à meseta tibial e obter a sobreposição dos côndilos 

femorais (Reif et al., 2004; Dennler et al., 2006). O chassi radiográfico de 35,40 x 43,00 

cm foi colocado na gaveta da mesa radiográfica. Foram efetuadas duas exposições 

radiográficas quer no pré, quer no pós-cirúrgico, com o objetivo de incluir o membro, 

desde o trocânter maior do fémur até à articulação tibiotársica. Quando isto não foi 

possível devido ao tamanho do animal e ao espaço limitado na mesa radiográfica, optou-

se por incluir o máximo possível do fémur, e a tíbia na sua totalidade. As imagens 

radiográficas foram processadas através do aparelho digital Fujifilm FCR Capsula X 

(modelo: CR-IR 357, Tóquio, Japão). Para posterior tratamento, as imagens foram 

guardadas em formato JPEG. 

Foi utilizado um goniómetro convencional de plástico para obter um 

posicionamento do joelho a 135° de flexão. Para tal, um dos braços do goniómetro foi 

sobreposto à diáfise do fémur direcionado para o grande trocânter do fémur, enquanto 

que o outro foi sobreposto à diáfise da tíbia direcionado para maléolo da tíbia, ao mesmo 

tempo o centro do goniómetro foi centrado sobre a articulação do joelho, 

aproximadamente, no ponto correspondente à eminência intercondilar da tíbia. Durante 

o processo de posicionamento do membro foram também utilizados laços de corda para 

conter o membro contralateral numa posição mais avançada de modo a não interferir 

com a captação da imagem radiográfica do membro em estudo, tendo sempre cuidado 

para não exercer tração em demasia de forma a evitar a torção das estruturas ósseas a 

radiografar, o que prejudicaria as medições subsequentes (Bush et al., 2011). 

Foi posicionado um marcador de metal de 50 mm ao nível da articulação do 

joelho, em cada imagem, com o intuito de calcular a magnificação radiográfica. Como 

as radiografias foram captadas de um modo padronizado foi reconhecida a mesma 

percentagem de magnificação para todas. 
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5.2.3. Análise radiográfica pré e pós-cirúrgica 

As medições do avanço da TT para a obtenção de um ALP de 90º nas 

radiografias pré-cirúrgicas e a aferição do ALP final nas radiografias pós-cirúrgicas 

foram executadas pelo autor, após deliberação conjunta com os orientadores para 

seleção dos pontos de referência radiográficos a respeitar. As radiografias foram 

impressas em folha de papel A4 para que se procedesse às medições com recurso a 

instrumentos de medição, como régua, esquadro, transferidor e compasso.  

A determinação radiográfica do ângulo de flexão articular foi feita através do 

método dos eixos longos, como descrito por Dennler et al. (2006) e ilustrado por Bush 

et al. (2011), aplicado na radiografia impressa com auxílio de instrumentos de medição 

(régua e transferidor). Devido aos casos em que foi apenas possível incluir metade do 

fémur foi utilizada uma adaptação do método concebida por Diószegi (2014), em que o 

eixo do fémur passa a ser determinado por uma linha que atravessa o osso na 

longitudinal unindo dois pontos médios da diáfise, um a 25% e outro a 50% do 

comprimento do osso femoral. Desta forma, apenas foram incluídas as radiografias dos 

animais que apresentavam um ângulo de flexão do joelho de 135 ± 10°. Das duas 

radiografias realizadas a cada cão, foi selecionada a que mais se aproximou dos 135°. 

Neste trabalho foram efetuadas as medições do avanço da TT nas radiografias 

pré-cirúrgicas através do MPA e do MTC. O MPA foi definido por uma linha desenhada 

desde um ponto marcado na margem articular cranial da meseta tibial medial, destacado 

por um pequeno declive, até ao ponto marcado na margem caudal da meseta tibial 

(Figura 36) (Caylor et al., 2001; Dennler et al., 2006). No cão que apresentou 

osteoartrite, utilizou-se o método de extensão de Ritter (2007) para perspetivar o ponto 

mais caudal da meseta tibial. O MTC foi definido pela tangente dos dois círculos que 

aproximam as faces articulares dos côndilos femorais e da meseta tibial (Figura 37) 

(Dennler et al., 2006; Cadmus et al., 2014). Nos casos em que ambos os côndilos 

femorais ficaram visíveis, foram desenhados dois círculos, um em cada côndilo, 

delimitando as suas faces articulares. Os centros destes círculos foram unidos por uma 

linha e foi encontrado um ponto médio comum, sendo este utilizado para as medições 

decorrentes (Harrington, 2011; Diószegi, 2014). Seguidamente, com o intuito de 

perspetivar um ALP de 90°, estendeu-se uma linha reta perpendicular à linha 

representativa do declive da meseta tibial, obtida pelos métodos acima referidos, com 

início no ponto de origem do ligamento patelar, na face cranial da patela (Cadmus et al., 

2014). O avanço da TT requerido foi medido, para ambos os métodos, através de uma 

linha paralela à meseta tibial com início no ponto mais cranial da TT até ao ponto de 

interseção com a linha reta que estabeleceu o ALP de 90° (Etchepareborde., 2011a). 
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O ALP mensurado nas radiografias pré e pós-cirúrgicas, foi baseado no MTC e 

por isso designado ALPTC. Foi definido como o ângulo criado pela interseção de uma 

linha traçada ao longo da margem cranial do ligamento patelar, desde a patela até à sua 

inserção na TT, com a linha que representa o declive da meseta tibial resultante do MTC 

(Figura 38) (Schwandt et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Representação do MPA para a 
definição do declive da meseta tibial e 
subsequente estimação do avanço da TT. 
(Radiografia gentilmente cedida pelo HVC – 
Girona). 

Figura 37: Representação do MTC para a 
definição do declive da meseta tibial e 
subsequente estimação do avanço da TT. 
(Radiografia gentilmente cedida pelo HVC – 
Girona). 

Figura 38: Representação do modo de aferição do ALPTC (segundo Schwandt et al., 2006). 
(Radiografia gentilmente cedida pelo HVC – Girona). 
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Na segunda parte do trabalho mensuraram-se em radiografias mediolaterais, 

diferentes parâmetros na  tíbia proximal dos cães em estudo, através de um modelo de 

medição adaptado de um artigo elaborado por Inauen e colaboradores (2009) (Figura 

39).  

Os seguintes pontos foram identificados nas radiografias mediolaterais:  

A: ponto mais cranial da TT; 

B: ponto mais distal do bordo cranial da tíbia; 

C: ponto mais caudal da meseta tibial; 

D: ponto mais cranial da meseta tibial. 

 

Os seguintes pontos foram calculados através de medições geométricas: 

E: ponto de interceção do círculo com centro em C e raio CD, com a linha AC. 

F: ponto de interceção do círculo com centro em D e raio 2*DB, com o córtex 

cranial da tíbia. 

G: Ponto de interceção do círculo com o centro em D e raio 2*DB, com o 

córtex caudal da tíbia. 

 

Figura 39: Ilustração esquemática do modelo de Inauen et al. (2009) adaptado ao presente 
estudo (Radiografia gentilmente cedida pelo HVC – Girona). 
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As medidas consideradas para este estudo foram as seguintes: A-C (medida 

craniocaudal da tíbia proximal); A-D (medida entre o ponto mais cranial da TT e o ponto 

mais cranial da meseta tibial); A-E (medida craniocaudal da TT); C-D (medida da meseta 

tibial); F-G (medida da diáfise da tíbia).  

 

5.2.4. Determinação da caixa espaçadora apropriada 

Seleção pelas tabelas “peso - caixa espaçadora aconselhada” 

Os dois cirurgiões em questão adaptaram as tabelas de Vezzoni (Vezzoni, 2010) 

e Securos (Securos Inc., 2011) por forma a utilizarem a grande variedade de tamanhos 

de caixa espaçadora que têm à disposição. Para tal, dividiram as categorias de pesos 

em subcategorias, com valor equitativo, e a estas associaram as caixas respetivas. As 

caixas espaçadoras são reconhecidas pela largura do seu limite superior que 

corresponde à quantidade de avanço que são capazes de conferir. Para além das caixas 

estipuladas pelas tabelas originais foram introduzidas pelos cirurgiões as seguintes 

caixas: 4,5 mm; 7,5 mm; 10,5 mm; 13,5 mm; 15 mm (Tabelas 3 e 4). Para a tabela 

adaptada de Vezzoni, em casos cujo peso do animal se encontrasse no limite superior 

da sua categoria a caixa espaçadora a ser atribuída seria a correspondente à categoria 

seguinte. Como exemplo, para um animal com 30 Kg de peso a caixa selecionada seria 

de 9 mm. 

 

 

 

Intervalo de Pesos Caixa aconselhada 

<10kg 3 mm 

10kg - 15Kg 4,5 mm 

15Kg - 25Kg 6 mm 

25Kg - 30Kg 7,5 mm 

30Kg - 35Kg 9 mm 

35Kg - 40Kg 10,5 mm 

40Kg - 45kg 12 mm 

45Kg - 50Kg 13,5 mm 

>50Kg 15 mm 

Intervalo de Pesos Caixa aconselhada 

4,5Kg – 6,5Kg 3 mm 

7Kg - 9Kg 4,5mm 

9,5Kg - 18Kg 6 mm 

18,5kg - 27Kg 7,5 mm 

27,5Kg - 37Kg 9 mm 

37,5Kg – 54,5Kg 10,5 mm 

>55Kg 12 mm 

Tabela 4: Tabela da Securos adaptada. Tabela 3: Tabela de Vezzoni adaptada. 
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Seleção pelos métodos de planeamento convencionais 

Para cada radiografia pré-cirúrgica captada foi registada uma das seguintes 

caixas (3 mm; 4,5 mm; 6 mm; 7,5 mm; 9 mm; 10,5 mm; 12 mm; 13,5 mm; 15 mm; 16 

mm), de acordo com o resultado calculado pelos dois métodos de planeamento pré-

cirúrgicos efetuados (MPA e MTC). Quando o avanço medido requerido para atingir um 

ALP de 90° se situou no meio de dois tamanhos de caixa disponíveis, a caixa de maiores 

dimensões foi a eleita. Decidimos incluir a caixa de 16 mm, uma vez que é já 

comercializada, embora não estivesse à disposição dos cirurgiões em questão na altura 

do estágio (Pillard et al., 2016). No cenário em que o avanço medido ultrapassou os 16 

mm, o tamanho de caixa recomendado foi registado como não aplicável.  

 

5.2.5. Variantes cirúrgicas executadas 

Os dois cirurgiões praticaram técnicas cirúrgicas com algumas diferenças entre 

sí. O cirurgião cujo planeamento pré-cirúrgico foi baseado na tabela adaptada da 

Securos realiza a Técnica de Maquet Modificada com a especificidade de usar implantes 

da TTA clássica, onde caixa, placa e “garfo” (Securos Europa, Neuhausen, Alemanha) 

tradicionais são utilizados (Figuras 40 e 41). O critério de classificação recaiu no facto 

deste procedimento ditar uma osteotomia incompleta da crista tibial a par da perfuração 

do orifício de Maquet. O recurso a uma placa óssea tradicional e a preservação do istmo 

cortical acaba por ser redundante no que toca à gestão de forças envolvidas, no entanto, 

esta foi uma escolha do cirurgião que entende que o uso de ambas em simultâneo 

conferem maior segurança ao procedimento. Dos 21 cães selecionados para estudo 

nove deles foram sujeitos a esta técnica cirúrgica. 

 

 

 

Figura 40: Fotografia ilustrativa da MMT 
realizada no HVC. (Fotografia obtida pelo 
autor e autorizada pelo HVC – Girona). 

Figura 41: Radiografia mediolateral do 
joelho pós-cirúrgica (MMT). (Radiografia 
gentilmente cedida pelo HVC – Girona). 
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O cirurgião, cujo planeamento pré-cirúrgico está assente na tabela adaptada de 

Vezzoni, realiza uma TTA modificada com implantes distintos dos comummente usados 

(Figuras 42 e 43). Faz uso de uma cunha de titânio poroso (Centro Tecnológico de 

Canarias, Espanha) ao invés da caixa espaçadora convencional e opta, também, por 

uma placa óssea X-Gen (Securos Europa, Neuhausen, Alemanha),  em substituição da 

tradicional placa óssea que acomoda o “garfo”. Nesta placa, no lugar do “garfo” são 

colocados parafusos o que torna o procedimento cirúrgico mais célere e atribui à placa 

óssea maior versatilidade, na medida em que pode ser generosamente modelada pois 

os parafusos não a restringem. Para além disso, são perfurados menos orifícios para 

acomodar a placa e, portanto, geram-se menos pontos de stresse, diminuíndo o risco 

de fissura óssea (Securos Inc., 2013). De realçar que nesta variante a osteotomia da 

crista tibial é completa. Dos 21 cães selecionados para estudo 12 deles foram sujeitos 

a esta técnica cirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Análise estatística 

A análise estatística foi elaborada usando um software de análise estatística 

(IBM SPSS Estatística para Windows, Versão 25.0, Armonk, NY). O teste de Shapiro-

Wilk foi usado para avaliar a normal distribuição das variáveis contínuas. Os dados 

foram sumariados usando a análise de estatística descritiva [média, mediana, desvio 

padrão (DP), amplitude interquartil] e diagramas de caixa. Utilizamos o teste de t student 

emparelhado para a comparação dos diferentes métodos de planeamento pré-cirúrgico 

com o MTC, que consideramos como sendo o método padrão. Neste teste apenas foram 

Figura 42: Fotografia ilustrativa da TTA 
modificada realizada no HVC. 
(Fotografia obtida pelo autor e 
autorizada pelo HVC – Girona). 

Figura 43: Radiografia mediolateral do 
joelho pós-cirúrgica (TTA modificada). 
(Radiografia gentilmente cedida pelo 
HVC – Girona). 
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incluídas as variáveis com distribuição normal, sumariadas usando a média e o DP. As 

variáveis que não apresentavam distribuição normal foram avaliadas usando o teste de 

Wilcoxon e sumariadas usando a mediana e a amplitude interquartil. 

Com vista a avaliar o resultado pós-cirúrgico, baseado no ALPTC final, foram 

comparadas as médias e desvios padrão obtidos para cada grupo. Três casos 

referentes à TTA modificada cujo planeamento assenta na tabela de Vezzoni adaptada, 

foram excluídos da análise no pós-cirúrgico, pois o ângulo de flexão do joelho presente 

nas radiografias não se encontrava dentro do intervalo aceitável (135 ± 10°). Assim, no 

pós-cirúrgico foram analisados nove casos em cada um dos dois grupos.  

Para avaliar a associação entre o peso e o avanço da TT em milímetros obtido 

através do MTC e entre o peso e o ALP pré-cirúrgico empregamos o coeficiente de 

correlação de Pearson. 

Usamos a regressão linear para avaliar a associação dos parâmetros 

anatómicos calculados com o avanço da TT em milímetros, estimado através do MTC, 

para o grupo amostral (n = 21). As variáveis que se apresentaram vagamente 

associadas (p < 0,2) foram destacadas e foi analisada a sua inclusão num modelo de 

regressão linear múltipla. Recorremos à regressão Passo-a-passo para Trás (Backward 

Stepwise) com vista a eliminar variáveis preditoras, de modo a constituir um modelo 

preditivo. O modelo de regressão linear múltipla é definido por y = α + β1 x1 + β2 x2 + ε, 

onde y é o avanço da TT em mm, α é o intercetor, ε é o erro experimental, β é o 

coeficiente de regressão para cada variável e o x é a medida dessa variável. A 

significância da análise estatística foi estabelecida para p < 0,05. Esta relação, tendo 

em conta alguns parâmetros anatómicos, foi usada como um modelo preditivo, de forma 

a conceber uma alternativa às metodologias de planeamento pré-cirúrgico vigentes. 
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5.3. Resultados 

5.3.1. Caracterização da população 

Os 21 cães que atenderam aos critérios de inclusão, tinham idades 

compreendidas entre 1 e 11 anos (média ± DP = 6,20 ± 2,41 anos) e pesos entre 13 e 

49 Kg (33,10 ± 9,93 Kg). Quanto ao género, 76% foram machos e 24% foram fêmeas. 

A rutura do LCCr do membro esquerdo verificou-se em 52% dos casos, sendo os 

restantes 48% correspondentes à rutura do LCCr do membro direito. Atendendo à 

distribuição de raças nesta amostra listam cães sem raça definida (19%), Labrador 

Retriever (24%), Golden Retriever (10%), Boxer (10%), Boieiro de Berna (10%), Cocker 

Spaniel Americano (5%), Springer Spaniel Inglês (5%), American Staffordshire Terrier 

(5%), Bull Terrier Inglês (5%), Leão da Rodésia (5%), Dogue de Bordéus (5%).  

 

5.3.2. Análise aos métodos de planeamento pré-cirúrgico 

Na Tabela 5 estão representadas as caixas espaçadoras escolhidas para cada 

método de planeamento pré-cirúrgico. Em quatro casos analisados pelo MPA não foi 

possível atribuir caixa espaçadora, pois os respetivos avanços medidos ultrapassaram 

os 16 mm. 
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Cão Peso (Kg) 
ALPTC pré-

cirúrgico (°) 
MTC MPA Vezzonia Securosb 

1 13 100 7,5 7,5 4,5 6 

2 15 102 7,5 9 6 6 

3 19 100 7,5 10,5 6 7,5 

4 23 102 9 7,5 6 7,5 

5 24 99 9 9 6 7,5 

6 26 103 12 13,5 7,5 7,5 

7 29 102 10,5 10,5 7,5 9 

8 30 106 12 15 9 9 

9 33 98 9 10,5 9 9 

10 35 103 12 15 10,5 9 

11 35 98 7,5 12 10,5 9 

12 35 100 12 9 10,5 9 

13 37 99 10,5 13,5 10,5 9 

14 38 100 10,5 13,5 10,5 10,5 

15 38 105 15 16 10,5 10,5 

16 40 104 13,5 16 12 10,5 

17 40 105 13,5 ̶ 12 10,5 

18 43 103 12 ̶ 12 10,5 

19 46 105 15 ̶ 13,5 10,5 

20 47 101 12 10,5 13,5 10,5 

21 49 102 13,5 ̶ 13,5 10,5 

(  ̶) indica que o avanço medido foi superior a 16 mm; (a) uso da tabela de Vezzoni adaptada; (b) uso 

da tabela da Securos adaptada. 

Tabela 5: Caixas espaçadoras atribuídas aos cães em estudo, determinadas pelos métodos 
de planeamento pré-cirúrgico considerados. 
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Os diagramas de caixa obtidos para os diferentes métodos de planeamento em 

estudo encontram-se representados no Gráfico 1.  

 

O método Securos adaptado determinou para 50% dos casos (quartil 1 e 2) 

caixas iguais ou inferiores a 9 mm. O MPA foi o método que exibiu a maior média de 

valores de caixa espaçadora atribuída (média = 11,68 mm) e apresentou, 

inclusivamente, o valor máximo mais elevado (16 mm). O método Vezzoni adaptado, a 

par do MPA, apresentou a maior variação na escolha das caixas espaçadoras, sendo 

isto percetível pela amplitude interquartil (quartil 2 e 3) que foi significativamente superior 

às demais (amplitude interquartil = 5,25 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(×) indica o valor da média de cada método.  

Gráfico 1: Diagrama de caixa obtido para os diferentes métodos de planeamento em estudo. 
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A comparação estatística dos métodos encontra-se exposta nas Tabelas 6 e 7. 

A média do tamanho das caixas espaçadoras escolhidas pelo MPA foi significativamente 

superior à do MTC (p = 0,02), enquanto que a média do método Vezzoni adaptado foi 

significativamente inferior à do MTC (p = 0,002) (Tabela 6). Encontrámos uma diferença 

estatisticamente muito significativa entre o método Securos adaptado e o MTC (p = 

0,004), sendo os valores do método Securos adaptado (posto médio = 16,17) 

significativamente menores que os do MTC (posto médio = 26,83) (Tabela 7). 

 

Método n Média Desvio Padrão 95% IC Valor de p 

MPA 17 11,68 2,87 10,20 a 13,15 p = 0,02 

MTC 21 11,00 2,43 9,89 a 12,11 

 

 

Vezzoni 21 9,57 2,79 8,30 a 10,84 p = 0,002 

 

Método n Mediana Posto Médio 
Amplitude 
Interquartil 

Valor de p 

MTC 21 12,00 26,83 3,75 

p = 0,004 

Securos 21 9,00 16,17 3,00 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Resultado do teste de t student emparelhado entre MTC - MPA e MTC - Vezzoni. 

Tabela 7: Resultado do teste de Wilcoxon entre MTC - Securos. 
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5.3.3. Análise dos resultados pós-cirúrgicos 

Na avaliação dos resultados pós-cirúrgicos dos cães intervencionados pelas 

duas técnicas descritas, o grupo alvo da TTA modificada, associada ao método Vezzoni 

adaptado (TTA modificada - Vezzoni), registou um ALPTC médio próximo dos 90º (média 

± DP, 92,40 ± 2,95°), contrariamente ao grupo em que foi utilizada a MMT, associada 

ao método Securos adaptado (MMT - Securos), que apresentou uma média de valores 

muito superior a 90° (96,00 ± 1,41°) (Tabela 8).  A média de valores do ALPTC pré-

cirúrgico foi idêntica nos dois grupos, com o grupo TTA modificada - Vezzoni a registar 

um grau de dispersão ligeiramente maior (102 ± 2,42°). Entretanto, a diferença de pesos 

entre os grupos foi assinalável, com o grupo MMT - Securos a registar uma média de 

pesos (26,22 ± 9,46 Kg) inferior ao grupo TTA modificada - Vezzoni (40,44 ± 5,25 Kg).  

 

Variante cirúrgica n Peso (Kg)  ALPTC pré-cirúrgico (°) ALPTC pós-cirúrgico (°)  

MMT - Securos* 9 26,22 ± 9,46 102 ± 1,83 96,00 ± 1,41 

TTA modificada -
Vezzoni* 

9 40,44 ± 5,25 102 ± 2,42 92,40 ± 2,95 

(*) método de planeamento pré-cirúrgico utilizado segundo as tabelas adaptadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Resultados pós-cirúrgicos das duas variantes de TTA empregues (média ± DP). 
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5.3.4. Estudo da relação entre o avanço da TT, o peso corporal e 

outros parâmetros anatómicos 

Da correlação entre o peso corporal e o avanço da TT pretendido em 

milímetros, resultante do MTC, obtivemos um valor de r de 0,75, estatisticamente muito 

significativo (p < 0,001), o que nos indica que há uma correlação linear positiva 

moderada (R2 = 0,559) entre os dois fatores. 

No entanto, do estudo da correlação entre peso corporal e ALPTC pré-cirúrgico 

(média ± DP, 101,8 ± 2,35°) obtivemos um valor de r relativamente baixo de 0,26, sem 

significância estatística (p = 0,247). Logo, verificamos que há uma relação linear fraca 

entre estes dois fatores (R2 = 0,070). 

Os resultados da associação entre o avanço da TT, medido em milímetros 

através do MTC, e os diferentes parâmetros anatómicos aferidos nas radiografias pré-

cirúrgicas encontram-se na Tabela 9. 

Dos parâmetros anatómicos analisados neste grupo amostral, foi encontrada 

uma associação estatisticamente significativa entre o par de parâmetros – Medida A-D 

e Medida A-E – e o avanço da TT em milímetros estimado através do MTC, que permitiu 

construir um modelo preditivo (R2 ajustado = 0,801; p < 0,001) definido pela seguinte 

equação:  

Avanço da TT requerido = - 2,222 + 1,190 * (Medida A-D) - 0,960 * (Medida A-E) 

Assim, através da simples aferição de medidas correspondentes, unicamente, à 

tíbia de um animal conseguimos estimar o avanço da TT a promover. 
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Variável Média DP 95% IC Coeficiente de 
Regressão 

95% IC Valor p R2 

Medida craniocaudal da 
TT (A-E) 

17,91 2,79 16,65 a 17,97 0,45 0,08 a 0,82 0,020 0,252 

constante 
   

2,25 -4,45 a 8,94 0,491  

Medida da Meseta Tibial 
(C-D) 

24,37 3,25 16,25 a 18,93 0,40 0,10 a 0,70 0,012 0,291 

constante    0,55 -6,78 a 7,87 0,878  

Medida da Diáfise da 
Tíbia (F-G) 

14,82 2,57 13,72 a 15,92 0,55 0,17 a 0,93 0,007 0,329 

constante    2,05 -3,65 a 7,75 0,460  

Medida craniocaudal da 
Tíbia proximal (A-C) 

42,09 5,39 39,64 a 44,55 0,29 0,12 a 0,46 0,117 0,395 

constante    -1,92 -9,20 a 5,37 0,588  

Medida A-D 24,92 3,65 23,26 a 26,58 0,53 0,32 a 0,73 <0,001 0,605 

constante 
   

-2,93 -8,09 a 2,23 0,250  

Tabela 9: Estatística descritiva para as variáveis continuas e resultados da regressão linear. 
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5.4. Discussão 

A TTA é amplamente usada na prática clínica há duas décadas, e os registos 

indicam que, até à data, a Kyon, empresa fundada por Slobodan Tepic e associados, 

vendeu mais de 130 mil sets de TTA a mais de 1000 cirurgiões por todo o mundo, pelo 

que se tornou, num procedimento relevante no tratamento da rutura do LCCr a nível 

global1. O aspeto mais crítico da TTA é o seu planeamento pré-cirúrgico e, apesar da 

aclamação da TTA, alguns investigadores têm vindo a levantar dúvidas sobre a 

consistência dos métodos de planeamento convencionalmente usados (MTC e MPA), 

pondo em causa o seu pressuposto lógico (Hoffman et al., 2011; Millet et al., 2013; 

Skinner et al., 2013; Bismuth et al., 2014; Cadmus et al., 2014; Ness, 2014). Em 

alternativa alguns veterinários optam por uma metodologia que relaciona o peso 

corporal de um animal com a caixa espaçadora a aplicar, abreviando a fase de 

planeamento pré-cirúrgico.  

No nosso trabalho encontramos diferenças significativas entre os métodos de 

planeamento baseados no peso corporal e uma metodologia assente no MTC. Nenhuma 

das tabelas usadas pelos cirurgiões apresenta associação significativa com o MTC, 

desta forma rejeitamos a hipótese nula e percebemos, assim, que as tabelas em 

questão não são boas estimadoras do avanço da TT.  

As diferenças encontradas entre os métodos MTC e MPA (p = 0,02), estão de 

acordo com a literatura. O MPA sobrestimou a escolha da caixa espaçadora, bem como 

demonstrou a maior variação na escolha das caixas espaçadoras. Esta evidência é 

também ratificada pelos estudos de Hoffman et al. (2011) e Cadmus et al. (2014). De 

facto, o método original de planeamento pré-cirúrgico designado para a TTA na sua 

concepção foi o MPA (Montavon et al., 2002). No entanto, avaliação subsequente pôs 

em evidência algumas das lacunas deste método para a aferição do ALP. Foi 

demonstrado que a demarcação do ALP de 90° baseada na reta delineada mediante os 

pontos anatómicos é mais influenciada pela variabilidade do ângulo de flexão do joelho 

do que quando esta é executada recorrendo à tangente comum. Em contrapartida, é 

reconhecido que o MTC amortece o efeito que o ângulo de flexão do joelho tem sobre 

o ALP pois incorpora a anatomia dos côndilos femorais, tornando-o, ao mesmo tempo, 

mais relevante do ponto de vista biomecânico (Schwandt et al., 2006; Hoffman et al., 

2011; Cadmus et al., 2014). Todavia, não foi ainda testado qual dos dois métodos leva 

a um resultado pós-cirúrgico mais satisfatório, por essa razão, não há um método de 

eleição, o que continua a ser uma matéria em debate. No presente estudo, decidimos 

                                                           
1 Ver: https://www.kyon.ch/about  

https://www.kyon.ch/about
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promover o MTC a método padrão, de maneira a estabelecer comparação com os outros 

métodos de planeamento e a avaliar, também, o ALP pós-cirúrgico nos dois grupos em 

estudo. Esta escolha foi motivada quer pelo proferido anteriormente, quer pelo resultado 

da comparação entre os métodos em questão. Se olharmos à atribuição das caixas 

espaçadoras no caso do MPA, denotamos que em quatro dos seis animais com maior 

peso corporal não foi possível selecionar uma caixa espaçadora comercialmente 

disponível.  

O método Securos adaptado foi aquele que mais vezes selecionou caixas 

espaçadoras de menor tamanho comparativamente aos restantes, pois em 50% dos 

casos indicou caixas iguais ou inferiores a 9 mm (Gráfico 1). A diferença das medianas 

entre o método Securos adaptado e o MTC foi estatisticamente muito significativa (p = 

0,004), pelo que reconhecemos que não há associação entre os métodos. Posto isto, 

podemos pressupor que este método leva a uma subestimação do avanço da TT para 

a população em estudo. Do mesmo modo, demonstramos que a diferença entre as 

médias do método Vezzoni adaptado e do MTC foi estatisticamente muito significativa 

(p = 0,002), portanto, depreendemos, também, que não há associação entre os 

métodos. 

Comparando os métodos das tabelas entre si constatamos que o método 

Vezzoni adaptado apresenta uma maior variação na seleção das caixas espaçadoras 

(amplitude interquartil = 5,25) comparativamente ao método Securos adaptado 

(amplitude interquartil = 3,00) (Gráfico 1). Pela análise das tabelas, o método Vezzoni 

adaptado parece ser mais versátil, na medida em que oferece mais tamanhos de caixa 

a animais de grande porte. Para animais que pesam entre 37,5 e 54,5 Kg o método 

Securos adaptado apenas indica a caixa de 10,5 mm, ao passo que o método Vezzoni 

adaptado aconselha quatro caixas diferentes (10,5 mm; 12 mm; 13,5 mm; 15 mm). Posto 

isto, o método Vezzoni adaptado consegue ser mais polivalente, pois dá uma resposta 

mais ajustada a animais em categorias de peso distintas, sendo que, neste aspeto, o 

método Securos adaptado é mais redutor. No entanto, nenhuma das tabelas adaptadas 

parece ser uma alternativa sólida aos métodos de planeamento convencionais, pois 

nenhuma delas se equiparou ao MTC com razoável significância estatística.  

Da análise dos resultados do ALPTC pós-cirúrgico nos dois grupos de cães 

sujeitos às duas variantes cirúrgicas, verificamos que nenhum registou um ALPTC pós-

cirúrgico médio de 90°. O grupo TTA modificada - Vezzoni registou o ALP médio (92,40 

± 2,95°) que mais se aproximou dos 90º ambicionados. Por outro lado, o grupo MMT - 

Securos registou uma média de valores (96,00 ± 1,41°) muito aquém do pressuposto.  

Segundo Montavon et al. (2002), é imperativo que a meta, que passa pelo alcance de 

um ALP pós-cirúrgico de 90° com o membro em fase intermédia de apoio, seja 
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cumprida, de forma a neutralizar o impulso cranial da tíbia e, assim, restituir a 

estabilidade articular da articulação femorotibial no plano sagital. Caso o procedimento 

cirúrgico não seja inteiramente bem sucedido, a instabilidade articular residual poderá 

conduzir a consequências gravosas, como ao desenvolvimento exacerbado de OA, à 

lesão do menisco medial e a alterações na própria marcha, que visam limitar a dor 

associada ao estiramento da cápsula articular e à presença de efusão articular (Johnson 

& Johnson, 1993). Portanto, os resultados do presente estudo são sugestivos de que 

ambas as técnicas cirúrgicas aliadas aos respetivos métodos de planeamento falharam 

com o objetivo da neutralização da força de cisalhamento tibiofemoral. O método 

Securos adaptado teve uma evidente tendência para subestimar a escolha da caixa 

espaçadora apropriada, pelo que justifica, em parte, o mau resultado registado pelo 

grupo sujeito à MMT. 

No entanto, o resultado pós-cirúrgico da TTA modificada, aliada ao método 

Vezzoni adaptado, não foi muito diferente do resultado obtido por Hoffman et al. (2006), 

no qual utilizaram metodologias de planeamento convencionais. É reconhecido por 

diversos autores que, muitas vezes na TTA, o ALP médio pós-cirúrgico de 90° não é 

alcançado (Hoffman et al., 2006; Meeson et al., 2018), mesmo quando todos os aspetos 

são controlados, o que parece ser um problema inerente à técnica, ao instrumental 

cirúrgico e, também, às metodologias de planeamento tradicionais. Segundo Meeson et 

al. 2018, o design vigente das caixas espaçadoras, a técnica cirúrgica e a concepção 

atual do avanço da TT no planeamento levam, consistentemente, a uma subestimação 

do avanço. 

Na nossa ótica, há alguns aspetos técnicos inerentes ao procedimento cirúrgico 

da MMT que são relevantes no resultado do grupo MMT - Securos , nomeadamente, a 

impossibilidade de translação proximal da TT. Na MMT, bem como na MMP e na TTA 

Rapid, procede-se a uma osteotomia incompleta da crista tibial, na qual se estende a 

osteotomia até ao orifício de Maquet, preservando assim o istmo cortical 

(Etchepareborde et al., 2011b). No que toca ao avanço da TT numa MMT, o padrão de 

deslocamento não é o mesmo do que numa TTA clássica, pois a TT está sujeita a 

rotacionar em torno do seu ponto de fixação, o que a leva a esboçar uma trajetória 

marcadamente distal, não se verificando translação proximal (Pillard et al., 2017). A 

translação proximal da TT é importante no procedimento original da TTA para evitar que 

haja grandes discrepâncias entre o avanço pretendido e o avanço efetivo. Deste modo, 

chega a ser recomendável que se promova uma translação proximal da TT de alguns 

milímetros (Vezzoni, 2010; Tuan & Farrell, 2015; Meeson et al., 2018). Esta permite 

aproximar o ponto de inserção do ligamento patelar ao nível do limite superior da caixa 

espaçadora, sendo, especialmente importante, nos casos de inserção baixa do 
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ligamento, permitindo, assim, que se proceda a um avanço da TT mais adequado (Tuan 

& Farrell, 2015; Meeson et al., 2018). Foi demonstrado por Neville-Towle et al. (2017) 

que a ausência de translação proximal da TT resulta em ALPs pós-cirúrgicos (ALPPA e 

ALPTC) substancialmente maiores comparativamente aos obtidos em circunstâncias 

onde a TT sofre uma translação proximal de 3 a 6 mm. Kapler et al. (2015) suporta esta 

evidência com base num estudo sobre a MMP – uma das técnicas que adota a 

osteotomia incompleta – demonstrando que o avanço da TT alcançado foi inferior em 

30% ao esperado. Posto isto e uma vez que a translação proximal da TT não se verifica 

na MMT, supomos que o avanço efetivo conferido pelas caixas espaçadoras 

selecionadas pelo método Securos adaptado não foi idêntico ao avanço inicialmente 

previsto, o que fez aumentar o ALPTC médio final. Em contrapartida, este aspeto não 

influenciou o ALPTC final do grupo TTA modificada - Vezzoni dado que se recorreu à 

osteotomia completa que, por sua vez, possibilitou a translação proximal da TT, o que 

contribuiu para um resultado mais próximo do almejado.  

Temos, ainda, de ter em conta que a conformação da TT pode variar, 

enormemente, de animal para animal e, como tal é um importante fator de variabilidade 

no cálculo do avanço, condicionando, inclusivamente, a translação proximal da TT, que 

pode, em certos casos, não ser suficiente para reduzir, substancialmente, as 

discrepâncias entre avanço esperado e avanço efetivo (Botte, 2010).   

No estudo clínico realizado por Hoffman et al. (2006), o ALP médio obtido no 

pós-cirúrgico foi de 95,5°. No entanto, durante um período de acompanhamento médio 

de seis meses, 90% dos proprietários manifestaram o seu parecer relativamente à 

frequência e severidade da claudicação do seu cão, classificando os resultados de bom 

a excelente. Potencialmente, um certo grau de subavanço da TT poderá ser 

clinicamente tolerável, porém esta questão ainda não foi alvo de análise (Meeson et al., 

2018). Por outro lado, no estudo clínico de Skinner et al. (2013), no qual o ALP médio 

pós-cirúrgico foi de 89°, foi registada a persistência de subluxação cranial da tíbia em 

70% dos casos. Ora, estes estudos suscitam a ideia que a estabilidade articular é, na 

verdade, multifatorial e não depende, apenas, do alcance do ponto de crossover. Nesse 

sentido, investigadores indicam que o sucesso do mecanismo da TTA está, também, 

dependente do zelo do cirurgião na abordagem aos tecidos moles no processo cirúrgico, 

mais precisamente, na reconstrução das inserções dos músculos flexores – agonistas 

do LCCr – após a abordagem cirúrgica (Tepic et al. 2002; Tepic & Torrington, 2014).  

Posto isto e apesar de ambas as técnicas empregues neste estudo não terem 

alcançado a meta desejada não podemos afirmar que estas foram inteiramente mal-

sucedidas, uma vez que não dispomos de informação referente ao acompanhamento 

pós-cirúrgico dos casos. Porém, não podemos minorar a problemática da persistência 
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de instabilidade articular residual, justamente quando o pressuposto da técnica não foi 

atingido para os casos em estudo, por conseguinte, supomos que o grupo TTA 

modificada - Vezzoni poderá estar mais resguardado quanto às consequências que daí 

advêm, pois obteve um ALP médio final mais próximo do ponto de referência do que o 

grupo MMT - Securos. 

A técnica de mensuração com recurso a instrumental de medição (régua, 

esquadro, transferidor, compasso), aplicada às radiografias impressas, foi a mais 

apropriada face aos meios disponíveis. A princípio não tivemos acesso a um software 

de imagem capaz de simular virtualmente todo o processo e, por outro lado, entendemos 

que a técnica do overlay transparente, comummente usada na prática clínica, não se 

ajustaria ao propósito do estudo. Tal como descrito anteriormente, a técnica do overlay 

apenas seleciona as caixas espaçadoras consoante os avanços predefinidos oferecidos 

pelo template, sendo que, muitas vezes, o avanço é estimado para o número mais 

próximo correspondente à linha que contacta com a TT (Cadmus et al., 2014), pelo que 

não é uma técnica que permita mensurar distâncias com exatidão. Para além disso, 

estudos anteriores afirmam que esta técnica tem tendência para subestimar o tamanho 

da caixa espaçadora necessária para atingir um ALP de 90° (Etchepareborde et al., 

2011a). Sendo assim, optamos por instrumentos de medição, munidos de escala 

milimétrica, para que o avanço da TT fosse apurado com precisão acrescida.  

Escolhemos o método dos eixos longos, descrito por Dennler et al. (2006), para 

definir o ângulo de flexão do joelho. Nesta escolha pesou o facto de não ter sido 

possível, em alguns casos, incluir na imagem radiográfica o fémur na sua totalidade. 

Nenhum dos outros dois métodos (método da eminência e método cinemático) teria sido 

adequado neste cenário, pois ambos exigem que sejam visíveis determinados marcos 

anatómicos, como o grande trocânter do fémur e a articulação tibiotársica (Bush et al. 

2011). Adaptamos, assim, o método dos eixos longos segundo o modelo de Diószegi 

(2014) para se ajustar melhor às nossas imagens radiográficas. Decidimos estabelecer 

um intervalo de 135 ± 10° para o ângulo de flexão do joelho de forma a selecionar as 

imagens radiográficas. Este intervalo foi adotado à imagem do estudo de Meeson et al. 

(2018), contudo, alguns ensaios na mesma área apontam intervalos mais circunscritos 

(135 ± 5°), como forma de limitar, grandemente, a influência da variação do ângulo de 

flexão do joelho sobre o ALP (Millet et al., 2013; Skinner et al., 2013; Cadmus et al., 

2014). Atendendo ao número estrito de radiografias captadas não foi possível encurtar, 

ainda mais, este intervalo. A influência do intervalo escolhido sobre o avanço da TT não 

foi avaliada neste estudo. 

Entre o peso corporal e o avanço da TT em milímetros, estimado através do 

MTC, constatamos que há uma correlação moderada, ou seja, podemos concluir que 
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animais de grande porte exigem avanços superiores em relação a animais de pequeno 

porte. Constatamos, também, que há uma correlação fraca entre o peso corporal e o 

ALPTC pré-cirúrgico, o que nos indica que os graus de correção que devemos aplicar 

ao ALP não estão dependentes do tamanho do animal. Posto isto, pressupomos que o 

avanço da TT a oferecer, para corrigir o ALP em n graus (º), é maior para um animal de 

grande porte do que para um animal de pequeno porte, assim, animais maiores têm 

avanços superiores mesmo que a correção ao nível do ângulo seja a mesma. De 

ressalvar que o peso corporal foi o único indicador que possuímos relativo ao tamanho 

do animal. No entanto, nele refletem-se diversos elementos, como por exemplo a massa 

muscular e a massa óssea, pelo que a análise anterior tem de ser interpretada com 

prudência. 

De certo modo, os resultados anteriores justificam o princípio de associação 

entre o peso corporal e a caixa espaçadora aconselhada, contudo, a correlação entre o 

peso corporal e o avanço da TT, ainda que moderada, não é suficiente para que esta 

associação componha um modelo com validade, capaz de se assumir como um método 

alternativo ao planeamento pré-cirúrgico tradicional, como tem vindo a ser difundido. Por 

esta razão, decidimos investigar se a conformação óssea, que traduz em boa parte o 

real tamanho de um animal, ajudaria a estimar o avanço da TT com maior rigor que o 

peso corporal. De facto, encontramos um modelo, no qual incluímos parâmetros 

anatómicos referentes à conformação óssea da tíbia proximal de cão, que prediz, de 

forma satisfatória (R2 ajustado = 0,801), a amplitude de avanço da TT necessário para 

os casos em estudo. Deste modo, o seguinte modelo preditivo: Avanço da TT 

requerido = - 2,222 + 1,190 * (Medida A-D) - 0,960 * (Medida A-E); apresenta-se como 

um método mais fidedigno do que as tabelas “peso - caixa espaçadora aconselhada”.  

É, também, um método mais prático do que os métodos tradicionais, pois não necessita 

da colocação do joelho a um ângulo específico aquando da captação da imagem 

radiográfica, uma vez que considera apenas a tíbia proximal, e é, igualmente, menos 

complexo e exigente, no que toca a medições. Este modelo acaba por ser uma 

alternativa viável aos métodos baseados nos pesos dos animais, no entanto, só deve 

ser aplicado na prática clínica depois de suportado por um estudo com uma amostra 

mais abrangente.  

Este estudo teve algumas limitações, por isso deve ser interpretado com cautela. 

As medições radiográficas foram feitas nas radiografias do pré e pós-cirúrgico. 

Naturalmente, o facto destas radiografias terem sido captadas em circunstâncias 

distintas pode ter introduzido alguma disparidade nas medições e, consequentemente, 

nos resultados. É sabido que erros no posicionamento e excessiva rotação do membro 

podem afetar a magnificação e causar encurtamento ou alongamento radiográfico, o 
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que falseia as medições (Meeson et al., 2018). O nosso estudo contou com uma amostra 

relativamente pequena, correndo o risco de não ser totalmente representativa da 

população. As mensurações foram obtidas apenas por um único observador, o autor. 

Por isso, é plausível que as habilidades individuais do autor possam ter introduzido uma 

tendência nos resultados e isso tenha influenciado a interpretação dos mesmos. Porém, 

foi usada uma metodologia de trabalho bem definida de forma a minimizar este efeito. 

A escolha do método dos eixos longos pode, também, ter interferido nos resultados. 

Segundo Bush et al. (2011), o método dos eixos longos parece sobrestimar o ALP 

comparativamente aos seus semelhantes, pelo que pode motivar a escolha de caixas 

espaçadoras maiores. No entanto, como em algumas radiografias foi impossível incluir 

o fémur e a tíbia na totalidade, consideramos que esta foi a melhor opção para avaliar 

de forma homogénea todos os animais. 

Na nossa opinião, o modelo preditivo poderia beneficiar com a inclusão de um 

outro parâmetro anatómico capaz de definir melhor a posição relativa do ponto de 

inserção do ligamento patelar e possibilitar, assim, uma caraterização mais fiel do 

formato ósseo da TT. Apesar dos esforços neste sentido acabamos por não encontrar 

uma variável com esta qualidade que fosse competente o suficiente para ser incluída no 

modelo.  

 

5.5. Conclusão 

Através deste estudo encontrámos diferenças significativas entre os resultados 

dos métodos que recorrem a tabelas “peso - caixa espaçadora aconselhada” e do 

método preestabelecido de demarcação do declive da meseta tibial – MTC, pelo que 

não recomendamos o uso das tabelas adaptadas em substituição da metodologia 

convencional. 

Quer o método Securos adaptado, quer o método Vezzoni adaptado obtiveram 

resultados aquém do pressuposto para a TTA, no entanto, o método Vezzoni adaptado 

foi o que mais se aproximou do ambicionado ALP de 90°, registando um ALP médio 

pós-cirúrgico de 92,4°. O método Vezzoni adaptado demonstrou ser mais versátil na 

medida em que dá resposta a mais categorias de peso do que o método Securos 

adaptado. Para além disso, supõe-se que a variante cirúrgica, aliada ao método Vezzoni 

adaptado, tenha contribuído para uma redução do ALP, pois permitiu a translação 

proximal da TT no momento da colocação da caixa espaçadora. 

Encontramos diferenças significativas entre os métodos de demarcação do 

declive da meseta tibial – MTC e MPA – quanto à sua aptidão para aferir o avanço da 

TT no planeamento da TTA. Em 19% dos casos analisados o uso do MPA não 
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possibilitou a escolha de qualquer caixa espaçadora pois o avanço registado 

ultrapassou os 16 mm, ao passo que o MTC foi inteiramente bem-sucedido neste 

capítulo. Concluímos, assim, que o MPA tem tendência para sobrestimar a escolha da 

caixa espaçadora em relação ao MTC e, na circunstância de ser preferido em relação 

ao MTC, pode levar, por vezes, a situações que obriguem o clínico a optar por outra 

técnica cirúrgica, como por exemplo a TPLO, em alternativa à TTA. 

Do estudo da relação entre o peso, o ALP dos cães avaliados e o avanço da TT 

pretendido, concluímos que o avanço pretendido em milímetros está moderadamente 

dependente do peso do animal, mas muito pouco dependente do ALP pré-cirúrgico. 

Assim, animais maiores têm avanços superiores comparativamente a animais menores, 

mesmo que a correção ao nível do ângulo seja a mesma. 

Na parte final deste trabalho estudamos a implicação da conformação óssea no 

avanço da TT, estimado pelo MTC, para o grupo amostral, onde demonstramos, através 

da análise de regressão linear múltipla, que 80% do avanço da TT pode ser explicado 

por parâmetros anatómicos inerentes à tíbia proximal do cão. Assim, fomos capazes de 

compor um modelo preditivo que se mostra mais confiável do que as tabelas “peso - 

caixa espaçadora aconselhada” para o planeamento pré-cirúrgico da TTA. 

 

5.6. Perspetivas futuras 

Este estudo permitiu, de facto, perceber que a conformação óssea da tíbia 

proximal tem um papel relevante no cálculo do avanço da TT e, por isso, entendemos 

que seria proveitoso, futuramente, continuar a apostar numa investigação que tomasse 

esta direção de modo a sustentar e melhorar o modelo preditivo exposto. Como tal, um 

estudo em cadáveres, com base numa amostra maior do que aquela que dispúnhamos, 

seria o primeiro passo para cimentar esta metodologia. Seria uma mais valia a 

integração de tecnologia mais avançada, como a tomografia computorizada, pois 

permitiria demarcar com extrema precisão o declive da meseta tibial, contornando, 

assim, um dos fatores que acarreta maior variabilidade no planeamento. 

Existem outros elementos que se suspeita estarem implicados no cálculo do 

avanço da TT com o objetivo da estabilização articular, como as forças empregues pelo 

m. quadriceps femoral e músculos isquiotibiais – caraterística particular de cada cão – 

e o ângulo de flexão do joelho no apoio de carga que se acredita ser específico das 

raças de cães, ou mesmo de cada indivíduo singular, que tem influência no ponto de 

crossover. Claramente, todos estes elementos mereciam ser ponderados e analisados 

num estudo abrangente com o objetivo final de enriquecer o planeamento pré-cirúrgico 

e torná-lo num processo mais consensual entre investigadores e clínicos.
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