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Histórico do artigo:

Recentemente descrito na literatura médica, o ligamento anterolateral do joelho já é consi-
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derado um importante estabilizador contra a rotação tibial anterolateral, afeta o pivot shift
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na falha do ligamento cruzado anterior e comporta-se como um grande estabilizador secun-

Palavras-chave:

do ligamento cruzado anterior é semelhante ao mecanismo da lesão isolada do ligamento

dário rotacional. O mecanismo de lesão do ligamento anterolateral combinado com a lesão
Reconstrução do ligamento cruzado

cruzado anterior. Assim, o principal objetivo da reconstrução conjunta do ligamento cru-

anterior

zado anterior e do ligamento anterolateral seria um maior controle rotacional e prevenção

Joelho

da rerruptura do ligamento cruzado anterior. Tendo em vista tal importância, o objetivo do

Instabilidade articular

presente trabalho é resumir as evidências sobre as principais indicações cirúrgicas descritas
para reconstrução do ligamento cruzado anterior combinada com tenodese extra-articular
lateral ou reconstrução do ligamento anterolateral. Foi feita uma revisão da literatura em
abril de 2017, por meio de pesquisa nas bases de dados PubMed, Medline, Cochrane e Google
Scholar, sem limites de data. Após revisão dos principais artigos no assunto, os autores concluíram que as principais indicações cirúrgicas descritas para reconstrução do ligamento
cruzado anterior combinada com tenodese extra-articular lateral ou reconstrução do ligamento anterolateral são: revisão do ligamento cruzado anterior, exame físico com pivot
shift grau 2 ou 3, prática de esporte com mecanismo de pivot e/ou de alto nível, frouxidão
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ligamentar e fratura de Segond. Secundariamente, as seguintes indicações são possíveis:
lesão crônica de ligamento cruzado anterior, idade menor de que 25 anos e sinal radiológico
de afundamento do côndilo femoral lateral. Todavia, vale ressaltar que mais estudos ainda
são necessários para comprovar essas tendências.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Publicado por Elsevier Editora
Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Surgical indications for anterior cruciate ligament reconstruction
combined with extra-articular lateral tenodesis or anterolateral ligament
reconstruction
a b s t r a c t
Keywords:

Recently described in the medical literature, the anterolateral ligament of the knee is alre-

Anterior cruciate ligament

ady considered an important stabilizer against the anterolateral tibial rotation, affecting

reconstruction

the pivot shift in the failure of the anterior cruciate ligament and behaving as an important

Knee

secondary rotational stabilizer. The mechanism of anterolateral ligament injury combined

Joint instability

with anterior cruciate ligament injury is similar to the mechanism of anterior cruciate ligament injury alone. Thus, the main objective of the joint reconstruction of anterior cruciate
ligament and anterolateral ligament would be increased rotational control and prevention
of anterior cruciate ligament re-rupture. In view of this importance, the aim of the present study is to summarize the evidence on the main surgical indications described for
anterior cruciate ligament reconstruction combined with lateral extra-articular tenodesis
or anterolateral ligament reconstruction. A review of the literature was conducted in April
2017, through a search of the PubMed, MEDLINE, Cochrane, and Google Scholar databases, with no date limits. After reviewing the main articles in the subject, it was concluded
that the main surgical indications described for anterior cruciate reconstruction combined
with extra-articular lateral tenodesis or anterolateral ligament reconstruction are: anterior
cruciate ligament revision, physical examination with pivotal shift grade 2 or 3, practice
of sport with pivot mechanism and/or high level mechanism, ligament laxity and Segond
fracture; Secondly, the following may also be indications: chronic anterior cruciate ligament
injury, age less than 25 years old, and radiological sign of lateral femoral condyle depression.
However, it is worth mentioning that more studies are still needed to prove these trends.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
Atualmente, podem-se observar muitas publicações sobre o
ligamento anterolateral (LAL) do joelho. Tem-se defendido a
importância dessa estrutura ao possivelmente desempenhar
um papel na estabilidade rotacional anterolateral do joelho
e sua reconstrução, quando combinada com ligamento cruzado anterior (LCA) pode ser benéﬁca para alguns grupos de
pacientes.1
A instabilidade perceptível pelo paciente após a ruptura
do LCA é geralmente provocada pelo pivot shift do joelho.
Estima-se que até 25% das reconstruções do LCA evoluem com
um pivot residual, revela a incapacidade das atuais técnicas
reconstrutivas do LCA de restaurar a cinemática normal do
joelho em muitos casos.2
As lesões do ligamento cruzado anterior são muito frequentes em nosso meio, principalmente em decorrência
da prática de esportes.3,4 Só nos Estados Unidos mais de

100.000 lesões são reportadas anualmente.5 Muitos autores
defendem que o ligamento anterolateral do joelho contribui para a estabilidade do joelho, tem uma ação sinérgica
ao LCA, principalmente na estabilidade rotacional.5,6 Esses
autores defendem a tese de que a lesão combinada do
LCA e do LAL pode ser responsável por uma porcentagem de pacientes que não evoluem de maneira satisfatória
após a reconstrução intra-articular isolada do LCA e defendem a reconstrução do LAL para restaurar a estabilidade do
joelho.5,7
O objetivo do nosso estudo foi revisar sistematicamente
a literatura em busca do que existe atualmente em relação
às indicações clínicas de reconstrução do ligamento cruzado anterior combinada com tenodese extra-articular lateral
ou reconstrução do ligamento anterolateral. Nossa hipótese
foi que situações como instabilidade rotacional grosseira,
evidenciada por um teste do pivot shift explosivo, e a
necessidade de revisão do LCA ﬁgurem entre as principais
indicações.
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Material e métodos
Em abril de 2017, pesquisamos nas bases de dados PubMed,
Medline, Cochrane Database e Google Scholar, sem limites de
data.
Usamos os seguintes termos de indexação: “anterolateral
ligament reconstruction”; “lateral tenodesis combined with
ACL reconstruction” e “anterolateral ligament reconstruction combined with ACL reconstruction”. Usamos os títulos
e resumos para selecionar artigos que responderam o nosso
objetivo de pesquisa. Assim, apenas os artigos que apresentassem indicação ou um protocolo de tratamento cirúrgico
de reconstrução do ligamento anterolateral em seu título ou
resumo foram selecionados.
Os artigos selecionados foram lidos em sua versão
completa e suas listas de referência foram pesquisadas
manualmente em busca de adicionais publicações relevantes. Selecionamos apenas artigos que apresentassem versão
completa ou pelo menos o resumo em inglês.
Os critérios de inclusão foram a apresentação de indicação
para reconstrução do ligamento anterolateral do joelho ou
tenodese extra-articular, combinada com a reconstrução do
ligamento cruzado anterior intra-articular ipsilateral. Foram

excluídos os estudos nos quais os pacientes foram seguidos
por menos de um ano e excluídos os artigos de estudos puramente biomecânicos e anatômicos.
Foram encontrados 336 artigos no PubMed, 296 no Medline,
15 no Cochrane Database e 153 no Google Scholar. Após excluir
os artigos que estavam indexados simultaneamente em mais
de uma base de dados, chegamos ao número de 380 artigos.
Dos 380 artigos, 358 foram excluídos porque se tratavam de
artigos puramente biomecânicos ou anatômicos e n ão apresentavam sugestões de indicações precisas para reconstrução
do ligamento em questão. Dos 22 artigos restantes, apenas
cinco6,8–11 preenchiam nossos critérios (ﬁg. 1).

Resultados
Dos cinco artigos selecionados, todos apresentaram seguimento de técnicas de reconstrução do LCA e LAL. Todos os
estudos juntos incluíram 807 pacientes, 429 foram submetidos a reconstrução do LCA e LAL. Um artigo comparou a
reconstrução do LCA isolada com a reconstrução do LCA e
LAL.9 Outro estudo comparou três técnicas de reconstrução
do LCA: reconstrução com banda única, reconstrução com
banda dupla e reconstrução anatômica com banda única

Registros identificados nos
bancos de dados n=800

Registros identificados em
outras fontes n=0

Registros após eliminar os duplicados n=380

Artigos excluídos n=358
por serem artigos puramente
biomecânicos ou anatômicos
e não apresentarem indicações
precisas para reconstrução do
ligamento em questão

Artigos selecionados após leitura
do título e resumo n=22

Artigos excluídos n=17
por não apresentarem
seguimento

Artigos selecionados n=5

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos artigos.
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associada à reconstrução do LAL.11 Um terceiro estudo também comparou três técnicas anatômicas de reconstrução do
LCA: com enxerto do tendão patelar, enxerto quádruplo de
tendões ﬂexores e enxerto de tendões ﬂexores combinado com
reconstrução do LAL.10 Os demais estudos ﬁzeram o seguimento da reconstrução do LCA e LAL, sem comparar com
outras técnicas.6,8

Nível de evidência
Nenhum dos estudos forneceu evidências de nível 1. Dois estudos alcançaram nível de evidência 2, prospectivos, um deles
com randomização. Os demais apresentaram nível de evidência 3 e 4.

Pacientes
Os cinco estudos incluíram 807 pacientes, a maioria do sexo
masculino, entre 20 e 30 anos e com lesão decorrente de prática esportiva. Todos tiveram uma avaliação clínica (teste de
gaveta anterior, Lachman e pivot shift) e de imagem (radiograﬁa
e ressonância) pré-operatórios.

Indicação de reconstrução do LAL
A maioria dos artigos usou como indicação de reconstrução
do LAL a necessidade de reconstrução do LCA associada a
pelo menos um dos seguintes fatores: pivot shift explosivo
(grau 3), prática de esporte com mecanismo de pivot e fratura
de Segond.9–11
Um artigo incluiu, além dos já mencionados, a revisão de
LCA, frouxidão rotacional subjetiva e valor de Telos > 10 mm
como indicativo da reconstrução do LAL associada à do LCA.8
Outro artigo advoga a indicação também nos casos de lesão
crônica de LCA, alto nível de atividade esportiva e sinal radiográﬁco de afundamento do côndilo femoral lateral (lateral
femoral notch)6 (tabela 1).

Acompanhamento
O estudo que propôs as indicações do Grupo A e B (tabela 1)
chegou à conclusão de que a reconstrução combinada do LCA
associada à tenodese anterolateral suprime a aceleração tibial
aguda patológica no deslocamento do pivot.8
Um dos estudos com as indicações Grupo A (tabela 1) concluiu que a reconstrução associada foi eﬁcaz na melhoria dos

Tabela 1 – Indicação de reconstrução do LAL associada à
reconstrução do LCA
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Pivot shift grau 3, prática de esporte
com mecanismo de pivot ou
fratura de Segond
Revisão de LCA, frouxidão
rotacional subjetiva ou valor de
Telos > 10 mm
Lesão crônica de LCA, alto nível de
atividade esportiva ou sinal
radiográﬁco de afundamento do
côndilo femoral lateral

resultados subjetivos e objetivos. Contudo, esses resultados
não foram signiﬁcativamente superiores à reconstrução isolada do LCA, exceto os que apresentavam frouxidão rotacional
grande.9
No artigo de Sonnery-Cottet et al.,10 que indicava o tratamento nos casos do Grupo A (tabela 1), a taxa de falha da
reconstrução do LCA + LAL foi 2,5 a 3,1 vezes menor do que
com as técnicas que não reconstruíam o LAL.
O estudo de Zhang et al.,11 que usou também as indicações
do Grupo A (tabela 1), concluiu que a reconstrução combinada desempenha papel crucial na estabilidade do joelho e
na função articular, especialmente na estabilidade rotacional.
Por ﬁm, o estudo que usou as indicações do Grupo A e C
(tabela 1) demonstrou que uma reconstrução combinada pode
ser um procedimento eﬁcaz sem complicações especíﬁcas
com um seguimento mínimo de dois anos.6

Discussão
Atualmente, tem-se dado mais atenção ao LAL.12 Ele é descrito
como uma estrutura triangular na topograﬁa anterolateral
do joelho e encontrado profundamente ao trato iliotibial.13,14
Mede entre 34 e 59 mm de comprimento e cerca de 2 mm de
espessura no homem e 1 mm na mulher. Sua origem é perto do
epicôndilo lateral no fêmur e a inserção entre o tubérculo de
Gerdy e a fíbula, com uma expansão para o menisco lateral.5,15
Estudos biomecânicos mostraram que o LAL é um importante estabilizador contra a rotação tibial anterolateral e afeta
o pivot shift na falha do LCA.6,16–18 Em média, o LCA tem 11 mm
de espessura.19 Mesmo tendo apenas entre 10 a 20% da espessura do LCA, o LAL comporta-se como um grande estabilizador
secundário rotacional.12,16 O mecanismo de lesão do LAL combinado com a lesão do LCA é semelhante ao mecanismo da
lesão isolada do LCA.12
De acordo com o que foi explanado, o principal objetivo
da reconstrução conjunta do LCA e LAL seria um maior controle rotacional e prevenção da rerruptura do LCA.12 Assim,
podemos inferir que as melhores indicações da reconstrução
conjunta seriam as condições clínicas que expressem maior
instabilidade rotacional e maior risco de rerruptura.
Dentre as principais condições encontradas, as mais citadas pelos autores são: pivot shift explosivo (grau 3), prática de
esporte com mecanismo de pivot e/ou de alto nível e revisão
de reconstruções. Outras indicações como lesão crônica de
LCA, frouxidão rotacional subjetiva e os sinais radiológicos de
fratura de Segond e afundamento do côndilo femoral lateral
também foram encontradas.6,8–11
O teste do pivot shift avalia a instabilidade, combinada com
a rotação interna e a translação anterior tibiofemoral. A especiﬁcidade do teste é muito alta, chega em média a 98%.20
Tal teste é usado não só para diagnosticar a insuﬁciência do
LCA como também para avaliar se ainda existe instabilidade
pós-reconstrução. Todavia, sua sensibilidade é considerada
baixa (média de 49%)20 devido à má técnica de execução
do bloqueio muscular involuntário do paciente no momento
do exame.12,20 O teste pode ser dividido em quatro graus,
nenhuma instabilidade (Grau 0), glide ou “deslizamento” (Grau
1), clunk ou “pancada” (Grau 2) e gross ou “explosivo” (Grau
3), de acordo com a magnitude do fenômeno subjetivamente
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Figura 2 – Fratura de Segond.

determinada pelo examinador.21 Objetivamente, a frouxidão
rotatória ainda é difícil de ser quantiﬁcada, embora a instabilidade anteroposterior possa ser mensurada por artrômetros
como o Telos e o KT-1000.8,22
Os resultados em longo prazo da reconstrução do LCA são
bons no que diz respeito à restauração da estabilidade articular, a melhoria dos sintomas e ao retorno às atividades
anteriores à lesão. Todavia, 0,7% a 20% dos pacientes apresentam instabilidade recorrente devido à falha do enxerto23,24
e a taxa global de revisão ﬁca perto de 8,4%.25
Indubitavelmente, a cirurgia de revisão do LCA é um desaﬁo
técnico para o cirurgião de joelho e representa uma aﬂição
para o paciente, o qual sempre ﬁca apreensivo quanto ao seu
retorno às atividades anteriores à lesão. Dentre as condições
que aumentam o risco de rerruptura do LCA podemos citar a
prática de esporte com mecanismo de pivot e/ou de alto nível.
Além disso, quanto mais jovem é o paciente que apresenta a
lesão do LCA, mais risco de rerruptura ele tem.25–27
Em 1879, Segond28 descreveu um padrão de fratura-avulsão
na tíbia proximal anterolateral como resultado de uma rotação
interna forçada do joelho (ﬁg. 2). Posteriormente, tal fratura
foi tida como sinal patognomônico da lesão do LCA.29,30 Em
2014, Claes et al.31 chegaram à conclusão de que essa fratura é
uma avulsão óssea do LAL, é um preditor para a instabilidade
anterolateral do joelho.32
O sulco condilopatelar lateral, conhecido como lateral femoral notch, geralmente é um sulco raso, não muito profundo, no
centro do côndilo femoral lateral. Esse sulco pode ser visto
nas radiograﬁas em perﬁl e nos cortes sagitais de ressonância magnética do joelho (ﬁg. 3A). O aumento da profundidade
desse notch está intimamente relacionado à ruptura do LCA.33
Em 1992, Cobby et al.34 relataram que um sulco com mais
de 1,5 mm foi um sinal indireto conﬁável de ruptura do LCA
e sugeriram que o aumento do sulco era devido à compressão óssea durante o traumatismo do joelho (ﬁg. 3B). Em 2015,
Herbst et al.35 encontraram associação entre lesão do menisco
lateral com um notch maior do que 2 mm. Semelhante à
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fratura de Segond, o afundamento do côndilo femoral lateral
é um sinal radiológico útil para o diagnóstico da lesão do LCA.
Mais recentemente, em 2017, Vundelinckx et al.32 recomendam tenodese extra-articular lateral para os pacientes
que apresentam uma combinação de fatores de risco especíﬁcos, devido ao risco alto de falha: pivot shift grau 2 ou 3; idade
menor de que 25 anos; frouxidão ligamentar generalizada;
genu recurvatum >10◦ ; e retorno à prática de esportes “pivotantes” (ex: futebol e basquetebol). Todavia, Noyes et al.36 em uma
análise robótica da estabilidade rotativa do joelho questionaram o aumento da estabilidade com a reconstrução do LAL.
Nesse estudo eles relatam apenas uma pequena aumento da
estabilidade rotacional, não empregaram a reconstrução do
LAL de forma rotineira, indicaram apenas nos casos de pivot
grau 3 ou em revisões de LCA.
A lesão do LAL pode ser visualizada em exame de ressonância magnética, principalmente nas sequências ponderadas em
T2 em corte coronal. Geralmente as lesões são vistas com
descontinuidade de ﬁbras ou edema periligamentar, são mais
frequentes na porção distal do ligamento.37,38 Contudo, a lesão
do LAL é difícil de diagnosticar de forma consistente nas
sequências padrão de ressonância magnética, podem eventualmente ser necessárias sequências especiais. Atualmente a
ressonância só funciona como um adjuvante na identiﬁcação
e na tomada de decisão clínica frente à lesão do LAL.12,39,40
Ainda em 2017, um grupo de experts em LAL,12 através de um consenso, indicou que a reconstrução LAL não
deve ser feita rotineiramente para pacientes submetidos à
reconstrução do LCA, a reconstrução combinada do LAL e LCA
é considerada para os pacientes nas seguintes situações: a
presença de pivot shift residual pós-operatório; a presença de
um critério principal ou dois critérios secundários. Os critérios
principais são: revisão do LCA, pivot shift grau 2 ou 3, fratura
de Segond, prática de esporte com mecanismo de pivot e/ou
de alto nível, hiperfrouxidão; e os critérios secundários: ruptura do LCA contralateral, teste de Lachman maior do que
7 mm, afundamento do côndilo femoral lateral e paciente com
menos de 25 anos.12
Em relação ao nosso estudo de revisão, salientamos que
uma das limitações foi a disponibilidade ainda de um pequeno
número de estudos que foram selecionados a respeito do tema
em questão, mesmo que exista muita literatura recente sobre
o LAL. Isso ocorre devido à existência de poucos estudos clínicos disponíveis sobre essa tema e muitos estudos anatômicos
ou biomecânicos. Acreditamos que com um maior conhecimento sobre a ciência básica dessa estrutura, mais estudos
clínicos tendem a ser publicados em um futuro recente. Todavia, dentre o que havia disponível, foi possível identiﬁcar os
pontos mais importantes e as indicações mais habituais da
reconstrução associada extra-articular na prática clínica atual.

Considerações ﬁnais
Após revisão dos principais artigos no assunto, concluímos que as principais indicações cirúrgicas descritas para
reconstrução do ligamento cruzado anterior combinada com
tenodese extra-articular lateral ou reconstrução do ligamento
anterolateral são: revisão do LCA, exame físico com pivot shift
grau 2 ou 3, prática de esporte com mecanismo de pivot e/ou
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Figura 3 – Lateral Femoral Notch. A, seta vermelha indica localização do notch; B, seta verde indica como medir a
profundidade do notch.

de alto nível, frouxidão ligamentar e fratura de Segond; secundariamente também podem ser indicações: lesão crônica de
LCA, idade menor do que 25 anos e sinal radiológico de afundamento do côndilo femoral lateral. Todavia, vale ressaltar
que mais estudos ainda são necessários para comprovar essas
tendências.
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