
OPINIÃO

Patela nas artroPlastias totais 
do joelho: substituir ou não?

 A controvérsia e a falta de consenso no 
que diz respeito à opção de substituir ou não a 
patela nas artroplastias totais do joelho perma-
nece ainda em 2013 como um dos pontos não 
totalmente esclarecidos neste tipo de cirurgia. 
Podemos esperar um excelente resultado na 
larga maioria dos doentes submetidos a artro-
plastia total do joelho, se a técnica privilegiar 
uma correta orientação dos componentes, um 
preciso alinhamento do membro e um balanço 
ligamentar e do aparelho extensor equilibrado, 
independentemente de substituirmos ou não o 
componente patelar. 

Estes resultados, aliados ao facto de encon-
trarmos doentes com dor anterior do joelho em 
qualquer das opções tomadas, são fatores que 
contribuem para a persistência de alguma con-
trovérsia sobre qual a melhor atitude a tomar. 
Assumindo que o cirurgião dispõe de três postu-
ras principais e diferentes em relação à rótula, 
na sua conceção de artroplastia total do joelho 
(a substituição sistemática, a substituição seleti-
va e a não substituição sistemática), podemos 
constatar que as complicações femoropatelares 
deixaram de ser uma causa frequente de revi-
são. Isto resulta da evolução técnica dos mode-
los protésicos disponíveis para as artroplastias 
totais do joelho. 

Não estando inquestionavelmente compro-
vada a vantagem de uma das opções em rela-
ção à outra, quer no que diz respeito à avalia-
ção clínica e funcional, quer no que concerne 
à sobrevida da artroplastia, parece-nos fazer 
sentido a opção por uma substituição seletiva 
da rótula. Assim, defendemos a substituição 
patelar em contextos de doença inflamatória 
crónica, deformação patelar (por exemplo, 
após consolidação viciosa de fratura da rótu-
la), ou nos casos em que as alterações degene-
rativas da articulação femoropatelar constituí-
ram a indicação primária para a artroplastia 
total do joelho. 

Somos a favor da não substituição patelar 
nas situações em que a rótula é manifestamen-
te pequena, fina, osteoporótica, em doentes 
mais jovens sem sintomatologia femoropatelar 
preponderante no pré-operatório, ou sem alte-
rações degenerativas femoropatelares signifi-
cativas. Recomendamos particular atenção nos 
casos de substituição patelar em relação à téc-
nica cirúrgica, para minimizar potenciais com-
plicações, muitas vezes associadas a reces-
sões exageradas, assimétricas ou insuficientes. 

Independentemente da substituição ou não 
da patela, deve ser dada particular atenção à 
eventualidade de erros rotacionais de coloca-
ção do componente femoral e ao balanço do 
aparelho extensor. A tróclea protésica tem um 
rebordo externo menos saliente do que o do 
joelho nativo e a rotação interna excessiva de 
qualquer um dos componentes resultará numa 
tendência para a subluxação externa da rótula 
e dor anterior do joelho após a artroplastia.

À data atual, podemos considerar que a 
substituição patelar não tem um efeito estatis-
ticamente significativo no grau de satisfação 
do doente, na taxa de infeção, na dor anterior 
do joelho e nos diferentes scores de avaliação 
do joelho. Em cada dez doentes submetidos 
a uma artroplastia total do joelho, nove estão 
satisfeitos, independentemente do tipo de in-
tervenção patelar. Assim, a decisão final entre 
substituir ou não a patela deve ser individuali-
zada, tendo por base o treino e a experiência 
do cirurgião, bem como a avaliação intraope-
ratória da articulação femoropatelar e do ba-
lanço do aparelho extensor. 
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