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RESUMO 

PRADA, LÍDIA MARIA. Avaliação funcional retrospectiva de pacientes com tumor 

ósseo tratados com endoprótese. 2017. 72 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

Nesta dissertação avaliamos o pico de torque da máxima contração voluntária de 

diferentes grupos musculares do membro operado e não operado em pacientes submetidos à 

ressecção de tumores ósseos e reconstrução com endopróteses do joelho ou do quadril. Foi 

comparado o torque do lado acometido com o não acometido e, no caso do joelho, a redução 

do torque das ressecções distais do fêmur com as proximais da tíbia. A redução do torque dos 

grupos musculares responsáveis pelo movimento das articulações estudadas foi definida como 

a proporção da diferença entre o lado acometido e o não acometido em relação ao torque do 

lado não acometido. No joelho houve redução do torque extensor de 77,5% e flexor de 29,1%. 

Não foi encontrada diferença na redução dos torques extensor e flexor entre ressecções 

proximais da tíbia e distais do fêmur apesar da necessidade de reinserção do ligamento patelar 

no primeiro caso. A reabilitação apresentou correlação inversa e moderada com a redução do 

torque, mostrando a importância da atividade física para manutenção ou melhora da força 

muscular. Nas reconstruções do quadril houve redução de todos os grupos musculares 

avaliados, sendo maior para os extensores (40,0%) e menor para os abdutores (13%), que foi 

o único grupo muscular reinserido à prótese com sutura. Apesar dos resultados funcionais 

bons e excelentes obtidos pelo questionário Musculoskeletal Tumor Society Rating Scale 

(MSTS) houve redução significativa da força para todos os grupos musculares estudados. Este 

estudo é original na medida em que o estudo da forças musculares é pouco explorado nas 

endopróteses do joelho e inédito nas endopróteses do quadril. Concluímos que não houve 

diferença significativa da redução da força muscular quando comparadas ressecções do fêmur 

distal e da tíbia proximal e que a altura da patela, o surgimento de complicações e o tempo de 

seguimento não influenciaram a redução da força muscular nas ressecções do joelho e do 

quadril, mas o maior tempo de reabilitação melhorou o desempenho muscular nas 

reconstruções. do joelho 

 

Palavras Chave: Artroplastia de Substituição, Neoplasia Benigna, Neoplasia Maligna, 

Força Muscular, Dinamometro de Força Muscular.  



ABSTRACT 

PRADA, LÍDIA MARIA. Retrospective functional evaluation of bone tumor patients 

treated with endoprosthesis. 2017. 72 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

In this dissertation, the peak torque of the maximum voluntary contraction of different 

muscle groups of the operated and non-operated limbs was measured in patients submitted to 

bone tumors resection and reconstruction with knee or hip endoprosthesis. The affected side 

was compared to the contralateral side and the torque deficit ratio was used to compare distal 

femur and proximal tibia resections. The torque deficit ratio was defined as the ratio of the 

torque difference between the affected and non-affected sides in relation to the non-affected 

side torque. Extension torque deficit ratio of the knee was 77.5% and flexor torque deficit 

ratio was 29.1%. No difference was found in extensor and flexor torque deficit ratios between 

distal femur and proximal tibia resections despite the need for reinsertion of the patellar 

ligament in the latter case. Rehabilitation presented an inverse and moderate correlation with 

torque deficit ratio, showing the importance of physical activity for maintenance or 

improvement of muscle strength. Strength reduction was seen in all muscle groups after hip 

reconstruction and was more intense in extensor muscles (40.0%) and less intense in abductor 

muscles (13%), which was the only muscle group reinserted to the prosthesis with suture. 

Despite the good and excellent functional results obtained from the Musculoskeletal Tumor 

Society rating scale (MSTS), there was a significant strength reduction of all studied muscle 

groups. The need for muscular reinsertion and biomechanical factors did not affect the torque 

deficit ratio. Muscular strength has been scarcely studied after implantation of knee 

endoprosthesis and never after hip endoprosthesis which turns this study original. We 

concluded that there was no significant difference of muscle strength deficit when comparing 

distal femur and proximal tibia resections and that patellar height, complication upset, and 

follow-up time did not influence muscle strength in the knee and hip resections, but longer 

rehabilitation time improves muscle performance in knee reconstructions. 

 

Key Words: Arthroplasty, Replacement; Neoplasms; Muscle Strength; Muscle 

Strength Dynamometer. 

 

  



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Fluxograma de recrutamento. ........................................................................ 25 

Figura 2 Reconstrução nas ressecções distais do fêmur. .............................................. 27 

Figura 3 Reconstrução do mecanismo extensor nas ressecções proximais da tíbia. .... 27 

Figura 4 Reconstrução nas ressecções proximais do fêmur.. ....................................... 28 

Figura 5 Avaliação Isométrica do Quadril. ................................................................... 32 

Figura 6 Avaliação Isométrica do joelho. ..................................................................... 33 

Figura 7 Pico de Torque Flexor e Extensor no Membro Operado e Não Operado. ..... 37 

Figura 8 Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque Extensor e Flexor e MSTS 

no Local Acometido. ................................................................................................................ 38 

Figura 9 Insall-Salvati (razão) e Porcentagem (%) da Redução do Pico de Torque 

Extensor .................................................................................................................................... 39 

Figura 10 Pico de torque para flexão e extensão do quadril do membro acometido e do 

membro não acometido. ........................................................................................................... 42 

Figura 11 Pico de torque para abdução e adução do quadril do membro acometido e do 

membro não acometido. ........................................................................................................... 42 

 

  

file:///C:/Users/Edgard/AONO%20novo/Lídia%20-%20Arrancamento/Lídia/Estudo%20Retrospectivo/Dissertação/2017,%20Lídia%20Maria%20Prada,%20Dissertação%20Avaliação%20Funcional%20de%20Pacientes%20com%20Tumor%20Ósseo%20Tratados%20com%20Endoprótese2.docx%23_Toc483565096
file:///C:/Users/Edgard/AONO%20novo/Lídia%20-%20Arrancamento/Lídia/Estudo%20Retrospectivo/Dissertação/2017,%20Lídia%20Maria%20Prada,%20Dissertação%20Avaliação%20Funcional%20de%20Pacientes%20com%20Tumor%20Ósseo%20Tratados%20com%20Endoprótese2.docx%23_Toc483565097
file:///C:/Users/Edgard/AONO%20novo/Lídia%20-%20Arrancamento/Lídia/Estudo%20Retrospectivo/Dissertação/2017,%20Lídia%20Maria%20Prada,%20Dissertação%20Avaliação%20Funcional%20de%20Pacientes%20com%20Tumor%20Ósseo%20Tratados%20com%20Endoprótese2.docx%23_Toc483565099


ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1. Pico de Torque Flexor e Extensor no Membro Operado e Não Operado. Os 

valores são referentes a média (DP; mínimo-máximo). ........................................................... 37 

Tabela 2 Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque Extensor e Flexor e MSTS 

no Local Acometido. Os valores são referentes a média (DP; mínimo-máximo)....................38 

Tabela 3 Insall-Salvati (razão) e Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque 

Extensor. Os valores são referentes a média (DP; mínimo-máximo). ..................................... 39 

Tabela 4 Complicação e Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque Extensor 

Local Acometido. Os valores são referentes a média (DP; mínimo-máximo). ........................ 40 

Tabela 5 Correlação entre redução da força de extensão e as variáveis fator função 

(MSTS), tempo de seguimento, tamanho da ressecção óssea e tempo de fisioterapia. Os 

valores são referentes a média (Coeficiente de Spearman; valor p). ........................................ 40 

Tabela 6 Comparação entre a diferença no Pico de Torque do Membro Operado e 

Membro Não Operado. Os valores se referem a média (DP; mínimo - máximo). ................... 41 

 

 

  



ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1 APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS .............................................................................................................................. 68 

ANEXO 2 - MUSCULOSKELETAL TUMOR SOCIETY RATING SCALE ........... 71 

 

  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Dissertação%20Lídia.docx%23_Toc482968204
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Dissertação%20Lídia.docx%23_Toc482968204
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Dissertação%20Lídia.docx%23_Toc482968205


SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 16 

2 OBJETIVOS ....................................................................................................... 21 

2.1 Objetivo Principal ............................................................................................ 21 

2.2 Objetivo Secundário ........................................................................................ 21 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................... 23 

3.1 Desenho do Estudo .......................................................................................... 23 

3.1.1 Aprovação do Comitê de Ética .................................................................. 23 

3.1.2 Critérios de Inclusão .................................................................................. 24 

3.1.3 Critérios de Exclusão ................................................................................. 24 

3.1.4 Período de Inclusão ................................................................................... 24 

3.2 Casuística e Fluxograma .................................................................................. 25 

3.3 Procedimento Cirúrgico ................................................................................... 26 

3.3.1 Joelho ......................................................................................................... 26 

3.3.2 Quadril ....................................................................................................... 28 

3.4 Fisioterapia ...................................................................................................... 29 

3.5 Métodos de Avaliação ..................................................................................... 30 

3.5.1 Avaliação Clínica ...................................................................................... 30 

3.5.2 Avaliação Funcional Subjetiva .................................................................. 30 

3.5.3 Avaliação Funcional Objetiva ................................................................... 31 

3.6 Exames de Imagem .......................................................................................... 33 

3.6.1 Ultrassonografia ........................................................................................ 33 

3.6.2 Radiografia ................................................................................................ 33 

3.7 Análise Estatística ........................................................................................... 34 

4 RESULTADOS .................................................................................................. 36 

4.1 Joelho ............................................................................................................... 36 

4.1.1 Avaliação Clínica e Dados Demográficos ................................................. 36 



4.1.2 Comparação da força entre o membro operado e o membro não operado 37 

4.1.3 Comparação entre os Locais Acometidos pelo Tumor .............................. 37 

4.1.4 Ultrassonagrafia ......................................................................................... 39 

4.1.5 Insall-Salvati e Redução do Pico de Torque Extensor (%) ....................... 39 

4.1.6 Complicações e Redução do Pico de Torque Extensor (%) ...................... 40 

4.1.7 Correlação entre Variáveis e a Redução do Pico de Torque Extensor (%) 40 

4.2 Quadril ............................................................................................................. 41 

4.2.1 Avaliação Clínica e Dados Demográficos ................................................. 41 

4.2.2 Avaliação Isométrica ................................................................................. 41 

4.2.3 Musculoskeletal Tumor Society Rating Scale (MSTS) ............................. 42 

4.2.4 Ultrassonografia ........................................................................................ 43 

4.2.5 Fatores Correlacionados com o Déficit de Torque Abdutor...................... 43 

5 DISCUSSÃO ...................................................................................................... 45 

6 LIMITAÇÕES .................................................................................................... 53 

7 CONCLUSÕES .................................................................................................. 55 

REFERÊNCIAS
1
 ............................................................................................................ 57 

ANEXOS ........................................................................................................................ 68 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 



Introdução      16 

 

1 INTRODUÇÃO 

Cirurgias preservadoras do membro substituíram as amputações em 90 a 

95% dos casos, e tornaram-se método padrão para o tratamento de tumores ósseos 

e de partes moles (VETH et al., 2003; GRIMER, 2005; RUGGIERI; 

MAVROGENIS; MERCURI, 2011), sendo associadas a melhoras nos resultados 

funcionais, cosméticos e psicológicos (SIM et al., 2007; MASON et al., 2013). 

Tal evolução se deu devido à evolução na quimioterapia neoadjuvante, 

radioterapia, exames de imagem e técnica de ressecção cirúrgica com margens 

adequadas (BACCI et al., 2000, 2002). 

Como opções para reconstrução, entre as cirurgias preservadoras, existem 

as biológicas, como aloenxerto, reimplante de autoenxerto congelado ou 

irradiado, artrodese, substituição com enxerto de fíbula vascularizada e plástica 

rotacional (GRIMER, 2005). Como opções não biológicas, as artroplastias de 

substituição, conhecidas como endopróteses, constituem a principal alternativa 

(CANNON; ZEEGEN; ECKARDT, 2004; GRIMER, 2005). 

As artroplastias de substituição são cirurgias menos complexas 

comparadas às reconstruções biológicas, que demandam longo período de 

consolidação e integração ósseas (NAGARAJAN et al., 2002). As endopróteses 

proporcionam estabilidade mecânica imediata, liberação de carga e reabilitação 

precoces e recuperação funcional mais rápida (NAGARAJAN et al., 2002; 

ORLIC et al., 2006; QADIR; UMER; BALOCH, 2012; CAPANNA et al., 2014; 

GKAVARDINA; TSAGOZIS, 2014). São utilizadas nas reconstruções cirúrgicas 

das articulações do quadril, joelho, tornozelo, ombro e cotovelo, além de 

segmentos de ossos longos, principalmente do fêmur (TAN; TAN, 2009; 

BENEVENIA et al., 2016). 

Reconstruções com endopróteses de joelho são utilizadas em pacientes 

com tumores primários, geralmente adultos jovens, e apresentam taxas de 

sobrevida do membro de 93%. O implante, em cinco, 10, 15, 20 e 25 anos, tem 

sobrevida média, livre de revisão, de 76%, 63%, 51%, 36% e 28% (HOUDEK et 

al., 2016a). Nas ressecções proximais do fêmur as endopróteses se mostram 

favoráveis como método de tratamento, pois permitem manutenção da 

funcionalidade e independência para as atividades de vida diária (HOUDEK et al., 
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2016b). A região é acometida mais frequentemente por metástases e os pacientes, 

geralmente idosos, apresentam progressão da doença ou óbito por outras causas 

antes de ocorrerem complicações com o implante (POTTER et al., 2009; 

HOUDEK et al., 2016b). 

As endopróteses tem sido indicadas em reconstruções após ressecção de 

tumores malignos primários, secundários ou de tumores benignos localmente 

agressivos que estejam próximos à articulação ou a comprometam 

(GKAVARDINA; TSAGOZIS, 2014). 

Tumores ósseos primários acometem preferencialmente a região distal do 

fêmur ou proximal da tíbia (CAPANNA et al., 1994; GRIMER et al., 1999; 

MYERS et al., 2007). Quando a região distal do fêmur é acometida, a cirurgia 

pode envolver a ressecção das origens do gastrocnêmio, porções do quadríceps, 

isquiotibiais e do bíceps femoral. Eventualmente, a secção completa do músculo 

quadríceps pode ser reconstruída por suturas cruzadas entre os seus componentes 

ou com o músculo sartório (KENDALL et al., 2000; BICKELS et al., 2002; 

CANNON; ZEEGEN; ECKARDT, 2004). As inserções do semitendíneo, 

semimembranoso e trato iliotibial podem ser ressecadas ou liberadas (KENDALL 

et al., 2000) e dependendo da extensão do tumor, a patela pode ser removida, 

substituída ou mantida intacta (KENDALL et al., 2000; BICKELS et al., 2001; 

EK et al., 2011). 

Na região proximal da tíbia, o mecanismo extensor do joelho é liberado, 

devido à ressecção da tuberosidade anterior da tíbia (GRIMER et al., 1999; 

KENDALL et al., 2000; BICKELS et al., 2001; EK et al., 2011). O resultado 

funcional depende da qualidade da reinserção (SÖNMEZ et al., 2011) que pode 

ser feita por sutura direta do tendão patelar à prótese (CANNON; ZEEGEN; 

ECKARDT, 2004), com reforço de ligamento sintético de poliéster (BICKELS et 

al., 2001), retalho do gastrocnêmio medial (MALAWER; PRICE, 1984) ou 

aloenxerto (AYERZA et al., 2006). O retalho do gastrocnêmio, geralmente o 

medial, além de servir como reforço para a reconstrução do mecanismo extensor, 

é utilizado para cobrir a região proximal da prótese, evitando seu contato direto 

com a pele, que predispõem à deiscência (MALAWER; PRICE, 1984; BICKELS 

et al., 2001; CANNON; ZEEGEN; ECKARDT, 2004). 
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A região proximal do fêmur é freqüentemente acometida por tumores 

metastáticos (HAGE; ABOULAFIA; ABOULAFIA, 2000; BICKELS et al., 

2004; GKAVARDINA; TSAGOZIS, 2014; CHENG et al., 2016; GUZIK, 2016). 

Na cirurgia, pode haver liberação dos músculos iliopsoas, abdutores, glúteo 

máximo, rotadores externos e piriforme (BICKELS et al., 2004; CANNON; 

ZEEGEN; ECKARDT, 2004). Quando possível, o tendão do músculo psoas é 

reinserido à prótese (CANNON; ZEEGEN; ECKARDT, 2004). É dada grande 

atenção a reconstrução da musculatura abdutora, que pode ser feita no músculo 

tensor da fáscia lata (GIUREA et al., 1998), nos músculos vasto medial e lateral 

(BERNTHAL et al., 2010), na prótese por sutura direta (ILYAS et al., 2002) ou 

com reforço de malha sintética de poliéster (GOSHEGER et al., 2001). 

Devido às amplas margens cirúrgicas de ressecção no tratamento dos 

tumores ósseos agressivos, surgem defeitos ósseos e musculares consideráveis 

(NATHAN et al., 2011; GKAVARDINA; TSAGOZIS, 2014). Por isso, a função 

muscular pode ser comprometida de diversas formas. Inicialmente pelas 

características anatômicas locais e pelo tamanho da ressecção (DAVIS; SENNIK; 

GRIFFIN, 2000; TANAKA et al., 2016). O tratamento adjuvante, como 

quimioterapia e radioterapia local, prolongam o tempo de cicatrização(DAVIS; 

SENNIK; GRIFFIN, 2000; TANAKA et al., 2016). Ressecções ósseas, 

musculares, liberações tendíneas e reinserção dos tendões aos orifícios artificiais 

da prótese e não à superfície genuína do osso, podem causar encurtamento e 

diminuição da capacidade contrátil do músculo (OREN et al., 2004). O tratamento 

cirúrgico pode acarretar lesões na inervação ou vascularização muscular e a 

fibrose cicatricial pode diminuir a amplitude de movimento e a força muscular 

(DAVIS; SENNIK; GRIFFIN, 2000; OREN et al., 2004; RUGGIERI; 

MAVROGENIS; MERCURI, 2011; TANAKA et al., 2016). 

Como conseqüência, esses pacientes apresentam fraqueza muscular, 

necessitando, às vezes, de apoio para deambular e dificuldade para realizar 

determinados movimentos como ajoelhar, subir e descer escadas (HILLMANN et 

al., 1999; KENDALL et al., 2000; HARDES et al., 2013). A avaliação da 

fraqueza muscular pode ser um preditivo da capacidade física (KAMINSKY, 

2014) e esses resultados funcionais apos reconstruções com endoprótese, à longo 
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prazo, podem gerar expectativas razoáveis quanto a função após a recuperação 

cirúrgica (BERNTHAL et al., 2015). 

Os resultados funcionais após reconstruções com endoprótese de membros 

inferiores têm sido reportados de forma subjetiva com o uso do Musculoskeletal 

Tumor Society Rating Scale (MSTS) (ENNEKING et al., 1993; GUO et al., 2008; 

KINKEL et al., 2010; MAVROGENIS et al., 2013; BERNTHAL et al., 2015; 

PILGE et al., 2015; GRIMER et al., 2016) e variam entre 60% a 89%, sendo 

considerados moderados, bons e excelentes (MENENDEZ et al., 2006; QADIR; 

UMER; BALOCH, 2012; CALABRÓ et al., 2016; HOUDEK et al., 2016 

GOSHEGER et al., 2006; CARTY et al., 2009; HARDES et al., 2013). No 

entanto, poucos estudos abordam o resultado da força muscular. Na literatura, nas 

reconstruções do joelho, encontramos redução da força extensora entre 52% a 

90% (TSUBOYAMA et al., 1993; PETSCHNIG et al., 1995; BENEDETTI et al., 

2000; BERNTHAL et al., 2015; PILGE et al., 2015), enquanto para as 

reconstruções do quadril encontramos que pacientes com reconstruções da 

musculatura abdutora, diretamente na prótese, apresentaram redução da força de 

8% comparada ao membro contra-lateral (GIUREA et al., 1998). 

A avaliação da força muscular pode ser feita por teste manual, 

dinamometria manual (Hand-Held Dynamometer) e dinamometria isocinética. O 

teste manual de força é considerado uma ferramenta de pouca precisão e de baixa 

confiabilidade (WADSWORTH et al., 1987). Já os testes com dinamômetros são 

considerados "padrão ouro" para avaliação da força muscular e podem ser feitos 

de maneira isométrica ou isocinética, com boa confiabilidade (MEYER et al., 

2013; DE ARAUJO RIBEIRO ALVARES et al., 2015). 

As endopróteses tem sido utilizadas para reconstruções de membros 

inferiores, após ressecção de tumores ósseos, há mais de 40 anos. No entanto, 

além da sabida redução da força muscular, pouco se sabe sobre a intensidade 

desta redução e os fatores que a provocam. Ainda persistem questionamentos 

quanto a suficiência da reinserção anatômica para conferir capacidade contrátil e 

força ao músculo operado, quais as condições anatômicas que interferem na 

capacidade muscular e qual o impacto da reabilitação na capacidade funcional. 

Poucos estudos avaliam a força muscular após este tipo de reconstrução e os 

fatores que podem estar envolvidos, o que motivou a realização deste estudo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal 

O objetivo do estudo foi analisar a força de músculos envolvidos na ressecção de 

tumores ósseos do joelho e do quadril após reconstrução com endopróteses. 

 

2.2 Objetivo Secundário 

- Identificar a intensidade da redução da força muscular após a reconstrução. 

- Comparar a redução da força muscular para extensão do joelho em casos com e 

sem reinserção do aparelho extensor.  

- Correlacionar as variáveis: altura da patela, surgimento de complicações, 

tempo de reabilitação,tamanho da ressecção e tempo de seguimento com a redução da 

força muscular após reconstrução. 

- Correlacionar perda da força aferida na dinamometria com resultados da 

avaliação funcional pelo questionário Musculoskeletal Tumor Society Rating Scale 

(MSTS). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Desenho do Estudo 

 Trata-se de um estudo observacional, analítico, retrospectivo no qual foi 

avaliada a força muscular de pacientes submetidos à ressecção de tumores ósseos na 

região proximal do fêmur, distal do fêmur ou proximal da tíbia e reconstrução com 

endoprótese.  

 A força muscular aferida de forma isométrica, com uso do dinamômetro, foi 

considerada a variável de desfecho. Foi utilizado o pico de torque da máxima contração 

voluntária ou a diferença deste valor entre o membro afetado e o sadio. Nos casos de 

reconstruções do joelho foram estudadas as variáveis secundárias:tempo de seguimento, 

osso acometido pelo tumor, tamanho da ressecção, avaliação funcional segundo a 

classificação da MSTS (Musculoskeletal Tumor Society), tempo de fisioterapia, 

radiografia e ultrassonografia. Nos casos de reconstrução proximais do fêmur foram 

estudados: tempo de seguimento, avaliação funcional segundo a classificação da MSTS 

(Musculoskeletal Tumor Society), tempo de fisioterapia, ultrassonografia e tamanho da 

ressecção. 

Os pacientes foram recrutados no Ambulatório de Ortopedia Oncológica 

(AONO) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – HC FMRP USP. 

 

3.1.1 Aprovação do Comitê de Ética 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC FMRP-USP) 

(nº. 737.016 e CAAE:15293213.3.0000.5440) (ANEXO 1). 

Aos voluntários que aceitaram participar da pesquisa foi entregue Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido com descrição sobre os procedimentos realizados, 

seus objetivos e características. Posteriormente o termo foi assinado pelo voluntário e 

pelo pesquisador responsável. 
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3.1.2 Critérios de Inclusão 

1. Pacientes submetidos à ressecção de tumores ósseos e reconstrução com 

endoprótese do joelho ou quadril; 

2. Idade acima de 18 anos na data da avaliação; 

3. Seguimento maior que um ano após a cirurgia. 

 

3.1.3 Critérios de Exclusão 

1. Complicações clínicas devido à progressão da doença neoplásica que 

impedissem a marcha (pacientes acamados ou cadeirantes);  

2. Procedimentos cirúrgicos ortopédicos não relacionados à endoprótese no 

membro envolvido ou no membro contralateral (por ex: artroplastia 

convencional por artrose); 

3. Pacientes que aguardavam cirurgia de revisão, no período de recrutamento, por 

complicações da endoprótese; 

4. Amplitude de flexão do joelho menor que 60º (para avaliação da articulação do 

joelho); 

5. Recusa em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

6. Erros no cadastro do paciente que não permitissem que ele fosse encontrado 

(erro no número do contato telefônico ou endereço, ou telefones e endereços 

desatualizados). 

 

3.1.4 Período de Inclusão 

Foram incluídos pacientes submetidos à cirurgia de reconstrução com 

endoprótese de joelho ou quadril no período de 2000 a 2015. Os pacientes foram 

recrutados no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. 
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3.2 Casuística e Fluxograma 

Após levantamento dos pacientes submetidos à reconstrução com endoprótese de 

joelho ou quadril no período estabelecido foi feita a seleção dos pacientes elegíveis a 

partir da consulta ao prontuário médico. Os pacientes ainda em seguimento clínico 

foram convidados pessoalmente a participar do estudo (Figura 1). Os demais, foram 

abordados por contato telefônico. Aqueles que aceitaram participar foram avaliados no 

Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 

 

Figura 1. Fluxograma de recrutamento.  
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3.3 Procedimento Cirúrgico 

3.3.1 Joelho 

O paciente foi posicionado em decúbito dorsal horizontal. Uma incisão lateral 

longa foi iniciada na metade da coxa, cruzando a articulação do joelho e em seguida 

direcionada para a tuberosidade anterior da tíbia e lateralmente à crista da tíbia. Após a 

secção da fáscia lata, o músculo vasto lateral foi desinserido do septo muscular 

(BICKELS et al., 2002; MALAWER, 2004a). A patela foi luxada medialmente e a 

diáfise do fêmur exposta no local da osteotomia, de acordo com planejamento pré 

operatório (MALAWER, 2004a). O espaço entre os vasos poplíteos e o fêmur foi então 

dissecado. A artéria poplítea foi mobilizada e todos os vasos geniculares ligados e 

seccionados (BICKELS et al., 2002; MALAWER, 2004a). Os músculos com origem na 

parte posterior do fêmur distal foram liberados (MALAWER, 2004a). 

Quando a ressecção óssea incluiu a região proximal da tíbia o ligamento patelar 

foi liberado junto à tuberosidade anterior da tíbia (BICKELS et al., 2001; MALAWER, 

2004b). Retalho de gastrocnêmico medial foi utilizado para cobrir o ligamento patelar e 

a prótese (Figura 3) (MALAWER; PRICE, 1984). Em apenas um paciente foi associada 

uma tela sintética para reinserção do tendão patelar à prótese. 

A ressecção muscular acompanhou as barreiras naturais não invadidas, segundo 

planejamento prévio a partir da ressonância magnética e palpação intraoperatória 

(MALAWER, 2004b). O espaço entre o músculo vasto intermédio e o tumor 

permaneceu intacto, salvo se houvesse componente tumoral extraósseo quando então, o 

músculo era seccionado (Figura 2). As osteotomias do fêmur e da tíbia foram realizadas 

respeitando as margens oncológicas (ENNEKING, 1985). Se a neoplasia acometesse o 

espaço intrarticular, a osteotomia da patela era realizada de forma a garantir ressecção 

extrarticular do tumor. 

Após secção dos ossos foi implantada prótese de polietileno tipo Fabroni (Impol, 

São Bernardo, Brasil) em 14 pacientes, e de titânio (Baumer S/A, Mogi-Mirim, Brazil) 

em três pacientes. 
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A patela foi substituída em nove pacientes (52% dos casos), sete não precisaram 

de substituição (41%) e um paciente teve a patela ressecada. 

  

 

 Figura 3Reconstrução do mecanismo extensor nas ressecções proximais da tíbia. 

Figura 2Reconstrução nas ressecções distais do fêmur. 
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3.3.2 Quadril 

O paciente foi posicionado em decúbito lateral e foi feita incisão lateral, através 

da fáscia lata e do músculo tensor da fáscia lata (BICKELS et al., 2004). O tendão do 

iliopsoas foi identificado e seccionado. Os abdutores foram identificados e liberados, 

expondo a articulação do quadril (BICKELS et al., 2004). Os músculos rotadores foram 

liberados em bloco. Se a cápsula articular não fosse acometida pelo tumor era mantida 

intacta. A osteotomia femoral foi realizada conforme programação pré operatória 

baseada nos exames de imagem (BICKELS et al., 2004). 

Após secção do fêmur foi implantada prótese modular de polietileno tipo 

Fabroni nos 11 pacientes (IMPOL, São Bernardo, Brasil) (Figura 4). 

A cápsula remanescente, quando preservada, foi suturada ao redor da prótese. A 

reinserção dos músculos abdutores foi feita no corpo da prótese pelos orifícios 

destinados a esse fim, assim como a origem do músculo vasto lateral (BICKELS et al., 

2004). Quando possível era realizada sutura em "jaqueta" unindo estes músculos com o 

membro mantido em abdução até o final da cirurgia. A fáscia lata foi utilizada para 

reforçar a continuidade da cinta abdutora apenas nos casos em que ela estivesse 

interrompida (BICKELS et al., 2004). 

 

Figura 4.Reconstrução nas ressecções proximais do fêmur..  
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3.4 Fisioterapia 

Todos os pacientes fizeram fisioterapia pós operatória internados no hospital (1 

semana), ou até que os objetivos fossem atingidos [deambulação, amplitude de 

movimento até 90º (para ressecções proximais e distais do fêmur); os pacientes com 

ressecções proximais da tíbia foram mantidos com tala em extensão por seis semanas]. 

Após, o fisioterapeuta responsável pelo setor orientou exercícios domiciliares e 

encaminhou os pacientes para atendimento fisioterápico na cidade de origem. 

A média do tempo de fisioterapia relatada para o grupo joelho foi de 8 meses (0-

30) e para o quadril foi de 6meses (1-18).Apenas um paciente do grupo joelho relatou 

não ter feito fisioterapia após alta hospitalar. 
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3.5 Métodos de Avaliação 

3.5.1 Avaliação Clínica 

Os dados obtidos na avaliação clínica e extraídos do prontuário médico 

forneceram informações sobre as características pessoais (idade, sexo, membro 

dominante, peso e altura); doença de base (diagnóstico, membro acometido); cirurgia 

(local da ressecção) e seguimento (tempo de seguimento, classificação das 

complicações, fisioterapia e prática de atividades físicas). 

A amplitude de movimento da articulação do quadril e do joelho foi medida de 

forma ativa e passiva,bilateralmente (MARQUES, 2014). O instrumento utilizado foi o 

goniômetro universal de material plástico com 20 centímetros de comprimento (Carci®, 

modelo SH5205, São Paulo, Brasil). 

Os pacientes com ressecção proximal do fêmur foram submetidos ao teste de 

Trendelenburg, que foi considerado positivo na posição unipodal e durante a marcha. 

 

3.5.2 Avaliação Funcional Subjetiva 

Para a avaliação funcional subjetiva aplicou-se o questionário Musculoskeletal 

Tumor Society Rating Scale (MSTS) (ANEXO 2) que classifica o paciente em seis 

fatores, três deles avaliam o paciente de forma global (dor, aceitação emocional e 

atividades funcionais) e três avaliam o membro inferior (uso de dispositivos auxiliares, 

capacidade de deambulação e marcha). Os fatores são avaliados da seguinte forma: 

 Dor: é determinada pela intensidade e seu efeito sobre a função do 

paciente. A necessidade de medicação ou de medidas equivalentes para 

alívio da dor é considerada. 

 Função: é determinada pelas restrições nas atividades ou o efeito sobre o 

estilo de vida do paciente. 

 Aceitação Emocional: é determinada pela reação emocional dos 

pacientes ou a percepção do resultado funcional. 

 Suportes: tipo e frequência de utilização de apoios externos para 

compensar fraqueza ou instabilidade. 

 Capacidade de deambulação: limitações de caminhada impostas pelo 

procedimento (máxima distancia percorrida, subir e descer escadas). 
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 Marcha: presença ou ausência de alterações da marcha e o efeito desta 

alteração sobre a função. 

Cada item é classificado em uma escala de zero a cinco (0 = função ruim e 5 = 

função normal) e a pontuação máxima é 30, que pode ser convertida para uma escala de 

0 a 100%. Resultados entre 75 e 100% indicam uma função excelente; entre 70 e 74%, 

boa; entre 60 e 69%, moderada; entre 50 e 59%, razoável e abaixo de 50%, ruim. O 

MSTS é amplamente utilizado e aceito como método de avaliação funcional e foi 

traduzido e validado para a língua portuguesa (ENNEKING et al., 1993; REBOLLEDO 

et al., 2013). 

 

3.5.3 Avaliação Funcional Objetiva 

Foi utilizado o dinamômetro Isocinético Biodex System 4 Pro (Biodex Medical 

System, Shirley, NY, USA) para avaliação isométrica da força do quadril e do joelho. 

Neste estudo avaliamos os músculos flexores, extensores, adutores e abdutores 

do quadril e extensores e flexores do joelho no membro operado e no membro não-

operado, em busca dos resultados do pico de torque isométrico na máxima contração 

voluntária.  

Os indivíduos realizaram familiarização submáxima para cada grupo muscular, 

com duração de cinco segundos cada, contra o braço de alavanca fixo do dinamômetro, 

com intervalo de 20 segundos entre uma repetição e outra. O teste sempre foi executado 

primeiro no membro não operado e foi dado comando verbal padronizado pelos 

investigadores durante sua realização. 

Para avaliação da musculatura do quadril, a pelve e o tronco foram fixados à 

cadeira do dinamômetro por meio de cintos (CASARTELLI et al., 2011; PIVA et al., 

2011). O eixo mecânico de rotação do dinamômetro foi alinhado com o trocânter maior 

do fêmur (FROST et al., 2006; CASARTELLI et al., 2011). A alavanca do 

dinamômetro foi colocada 5 centímetros acima da interlinha articular do joelho do 

membro avaliado (NAKAGAWA et al., 2012). 
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Os testes de flexão e extensão do quadril foram realizados com o paciente em 

posição supina. O quadril foi posicionado a 20° de flexão durante a avaliação dos 

músculos flexores e permaneceu à 40° de flexão para o teste dos músculos extensores. 

Para os testes de adução e abdução do quadril o paciente foi posicionado em decúbito 

lateral, sendo posicionado a 0° de abdução para avaliação da musculatura abdutora e a 

10° de abdução para a adutora (STEINHILBER et al., 2012). Nos testes de abdução 

(PIVA et al., 2011) e adução do quadril o joelho permaneceu a 0° de flexão (BALDON 

et al., 2009) e para os testes de flexão e extensão do quadril o joelho permaneceu a 90° 

de flexão (MEYER et al., 2013) (Figura 5). 

A avaliação da força de flexão e extensão do joelho foi realizada com os 

pacientes sentados, com o quadril fletido aproximadamente 85°. O dinamômetro foi 

alinhado com o eixo aproximado de rotação do joelho (uma linha que atravessa o 

epicôndilo femoral), e a resistência colocada sobre a tíbia (5 centímetros acima do ápice 

do maléolo lateral). A coxa, o tronco e a pelve foram estabilizados com cintos e os 

sujeitos orientados a manterem os braços cruzados sobre o peito durante todo o teste 

(BURNFIELD et al., 2000). 

Para avaliação da força do quadríceps o joelho foi posicionado a 60° de flexão 

(THORSTENSSON; GRIMBY; KARLSSON, 1976; LIENHARD et al., 2013; 

LAUERMANN et al., 2014). Para avaliação dos isquiotibiais o joelho foi posicionado a 

40° de flexão (KONG; BURNS, 2010) (Figura 6). 

  

Figura 5Avaliação Isométrica do Quadril.  



Materiais e métodos      33 

 

 

 

Figura 6 Avaliação Isométrica do joelho. 

3.6 Exames de Imagem 

3.6.1 Ultrassonografia 

Os pacientes foram examinados por radiologista com experiência em imagens do 

sistema musculoesquelético. As avaliações ultrassonograficas foram realizadas com 

transdutores lineares 9L e ML6-15 (9-11MHz) no equipamento Logic E9 (GE Medical 

Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, Wauwatosa, WI, USA). 

Para a avaliação das reinserções musculares no quadril, os pacientes foram 

posicionados em supino e decúbito lateral buscando identificar e documentar os tendões 

dos glúteos mínimo e médio em imagens obtidas nas secções transversais e 

longitudinais (NOGUEIRA-BARBOSA, 2010). 

A avaliação da reinserção do tendão patelar foi realizada com o paciente em 

decúbito dorsal, adquirindo imagens nas secções transversais e longitudinais do tendão 

patelar com o joelho em extensão e flexão. 

3.6.2 Radiografia 

Foram avaliadas as radiografias na incidência perfil à 30º graus de flexão do 

joelho, sendo consideradas aquelas na data da última avaliação. Mensurou-se a altura da 
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patela pela relação de Insall-Salvati, que consiste na relação (razão) entre o 

comprimento longitudinal da patela e o comprimento do tendão patelar e classifica a 

altura da patela em: alta (>1,2), normal (entre 0,8 e 1,2) e baixa (<0,8) (INSALL; 

SALVATI, 1971). 

 

3.7 Análise Estatística 

Todos as análises foram feitas com o auxílio do programa SAS 9.2. Para todas as 

comparações adotou-se um nível de significância de 5%. 

Foi proposto o teste de Wilcoxon para as comparações dos torques dos membros 

afetados e sadios. Tal teste considera distribuições não paramétrica e compara dois 

grupos pareados (amostras dependentes). A comparação dos grupos (fêmur distal e tíbia 

proximal) foi feita através do teste de Mann-Whitney. As comparações entre os grupos 

altura da patela (Insall-Salvati) e redução da força de extensão foi feita através do teste 

de Kruskal-Wallis. 

A fim de correlacionar duas variáveis contínuas, foi proposto o coeficiente de 

correlação de Spearman (ρ). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Joelho 

4.1.1 Avaliação Clínica e Dados Demográficos 

A amostra foi composta por 17 pacientes, quatro do gênero masculino e treze do 

gênero feminino. A média da idade na data da avaliação foi de 31,1anos (DP:10,6;18,3-

51,3). Treze pacientes eram do gênero feminino e quatro do gênero masculino. O tempo 

de seguimento foi em média de 5,5 anos (DP:3,8;1,1-14,6 anos). Nove pacientes foram 

acometidos na tíbia proximal e oito no fêmur distal. 

Sete pacientes tiveram como diagnóstico patológico Tumores de Células 

Gigantes, cinco Osteossarcomas, dois Osteossarcomas Parosteais, um Sarcoma de 

Ewing, um Condroblastoma e um Condrossarcoma. Apenas um paciente era 

metastático. 

A média da idade na data da cirurgia foi de 25,6 anos (DP:10,1; 13-49 anos), o 

tamanho da ressecção para o fêmur distal foi de 11,7 centímetros (DP:4,9; 10-19 

centímetros) e para tíbia proximal foi de 15 centímetros (DP:2,9; 12-21 centímetros). 

Dos 17 pacientes avaliados, doze (70,5%) tinham a prótese original insitu, sem 

necessidade de revisão ou troca do implante. Sete pacientes foram submetidos a novas 

cirurgias, sendo 23% das complicações na tíbia proximal e 17% no fêmur distal. Como 

causa tivemos quebra (71%), realinhamentos patelar (42%), soltura (28%) e infecção 

(14%). 
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4.1.2 Comparação da força entre o membro operado e o membro não operado 

A força extensora teve redução de 77,5%e a flexora de 29,1% comparadas ao 

membro contralateral (p=0,01) (Tabela 1) (Figura 7). A média da amplitude de 

movimento ativa para o membro operado foi de 100º (90º-100º) e observamos lag 

extensor de 2º (8º-0º). 

 

Tabela 1. Pico de Torque Flexor e Extensor no Membro Operado e Não Operado. Os valores 

são referentes a média (DP; mínimo-máximo). 

  Lado Operado (17 pacientes)  
Lado Não Operado (17 

pacientes) 

Pico de Torque Extensor 

60º (Nm) 
 35,1 (DP: 27,9; 6,1 - 103)

 a
  168,1 (DP: 66,1; 61,5 - 332) 

 

Pico de Torque Flexor a 

40º (Nm) 

 46,3 (DP: ; 5,6 - 149,1)
 a
  63,3 (DP: ; 17,3 - 172,4) 

a
 diferença significativa no membro operado 

DP: desvio padrão. 

 

 

Figura 7 Pico de Torque Flexor e Extensor no Membro Operado e Não Operado. 

4.1.3 Comparação entre os Locais Acometidos pelo Tumor 

Não encontramos diferença na força muscular entre pacientes submetidos a 

ressecções distais do fêmur e proximais da tíbia. A redução da força para extensão foi 

de 70,2% nas reconstruções distais do fêmur e de 83,9% nas proximais da tíbia (p=0,16) 

e para flexão foi de 21,2% nas ressecções distais do fêmur e de 36,1% nas proximais da 

tíbia (p=0,21) (Tabela 2) (Figura 8) 
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Os resultados funcionais, segundo o MSTS, foram 81% (50-96), considerados 

excelentes, e não observamos diferenças entre o local acometido pelo tumor (p=0,41). O 

grupo distal do fêmur apresentou média no escore do questionário de 84% (80-96) e o 

tíbia proximal de 78% (50-90). 

Ao analisarmos os fatores do questionário individualmente notamos que apenas 

um paciente deambulava com auxílio, a maioria estava satisfeita com o resultado da 

cirurgia (média:4,7; DP:0,5), porém o fator função demonstrou ter resultado reduzido 

(média: 3,1; DP:0,7). 

 

Tabela 2. Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque Extensor e Flexor e MSTS no Local 

Acometido. Os valores são referentes a média (DP; mínimo-máximo). 

  Tíbia Proximal (9 pacientes)  Fêmur Distal (8 pacientes) 

Porcentagem de 

Redução Pico de 

Torque Flexor a 

40º (%) 

 36 (DP: 24,3; 5,5 - 77,5)  21,2 (DP: 9,8; 3,1 - 34) 

Porcentagem de 

Redução Pico de 

Torque Extensor a 

60º (%) 

 83,9 (DP:11,8; 60,2 - 96,5)  70,1 (DP: 21,6; 28,1 - 94,7) 

MSTS (%)  78,6 (DP: 11,7; 50 - 90)  84,8 (DP: 5,9; 80 - 96) 

MSTS: Musculoskeletal Tumor Society Rating Scale 

DP: desvio padrão 

 

Figura 8.Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque Extensor e Flexor e MSTS no Local 

Acometido. 
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4.1.4 Ultrassonagrafia 

O tendão patelar estava reinserido ao componente tibial da endoprótese em oito 

pacientes e um teve ruptura parcial, associada a formação de fibrose. Os pacientes com 

acometimento distal do fêmur não foram submetidos a exame ultrassonográfico pois o 

tendão patelar não foi liberado nessas ressecções. 

 

4.1.5 Insall-Salvati e Redução do Pico de Torque Extensor (%) 

A medida da razão Insall-Salvati (LT/PT) identificou cinco pacientes com patela 

normal (média 1,04; DP:0,1), sete com patela alta (média 1,63; DP:0,2) e quatro com 

patela baixa (média 0,56; DP:0,1). Não houve diferença estatística entre os grupos 

considerando a redução do torque extensor a 60º (p=0,40) (Tabela 3)(Figura 9). 

 

Tabela 3. Insall-Salvati (razão) e Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque Extensor. Os valores 

são referentes a média (DP; mínimo-máximo). 

Insall-Salvati  
Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque 

Extensor 
p valor 

Patela Normal (5) 75,9 (DP: 10,9; 60,2 - 87,1)  

Patela Alta (7) 70,3 (DP: 24; 28 - 94,8) 0,40 

Patela Baixa (4)  87 (DP: 7.2; 77,5 - 94,7)  

DP: desvio padrão. 

Figura 9.Insall-Salvati (razão) e Porcentagem (%) da Redução do Pico de Torque Extensor 
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4.1.6 Complicações e Redução do Pico de Torque Extensor (%) 

Não houve diferença na redução do pico de torque para extensão (p=0,99) entre 

os pacientes que foram submetidos a novos procedimentos cirúrgicos e os que não 

foram (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Porcentagem (%) de Redução do Pico de Torque Extensor segundo incidência de 

Complicações. Os valores são referentes a média (DP; mínimo-máximo). 

  Porcentagem (%) de Redução do Pico de 

Torque Extensor 

p valor 

Complicação (7) 78,5 (DP: 13,2; 60,2 - 95,5) 0,99 

Sem Complicação 

(10) 

 76,7(DP: 21,4; 28 - 94,8) 
 

DP: desvio padrão. 

 

4.1.7 Correlação entre Variáveis e a Redução do Pico de Torque Extensor (%) 

Não encontramos correlação entre a redução da força para extensão e o tamanho 

da ressecção (ρ=0,13; p=0,62)e tempo pós operatório (ρ=-0,16; p=0,54)(Tabela 5). 

Foi encontrada correlação moderada e inversa entre o déficit de força extensora 

e o parâmetro função do MSTS (ρ=-0,52; p=0,03) e o tempo de fisioterapia (ρ=-0,57; 

p=0,02) Tabela 5). 

 

Tabela 5 Correlação entre redução da força de extensão e as variáveis fator função (MSTS), tempo de 

seguimento, tamanho da ressecção óssea e tempo de fisioterapia.Os valores são referentes a média 

(Coeficiente de Spearman; valor p). 

*
diferença significativa 

MSTS: Musculoskeletal Tumor Society Rating Scale 

  

  Porcentagem (%) da Redução do Pico de Torque 

Extensor 

     

Função (MSTS)  3,12(p=0,03;  ρ=-0,52)
* 

Tempo de Seguimento  5,5 (p=0,54;  ρ=-0,16) 

Ressecção Óssea 14,4 (p=0,62;  ρ=0,13)
 

Tempo de Reabilitação (meses) 8 (p=0,02;  ρ=-0,57)
* 
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4.2 Quadril 

4.2.1 Avaliação Clínica e Dados Demográficos 

A amostra foi composta por 11 pacientes, 7 do gênero masculino e 4 do gênero 

feminino, com idade média na data da avaliação de 45 anos (DP:1,6; 19,3-66,5). Oito 

pacientes foram submetidos a endoprótese proximal do fêmur e três a endoprótese total 

do fêmur. 

Foram identificados dois Sarcomas de Ewing, um Tumor de Células Gigantes, 

um Condrossarcoma, uma Metástase de Seminoma, duas Metástases de Câncer de 

Mama, uma Metástase de Carcinoma Hepático, um Pseudo Tumor Hemofílico, uma 

Metástase Câncer de Cólon e um Mieloma Múltiplo. Os pacientes eram metastáticos em 

63% dos casos. 

A média da idade na data da cirurgia foi de 42,6 anos (DP:17,2; 15,2 - 65,5) e a 

média do tamanho da ressecção foi 22,5 centímetros (DP:15; 9,8 - 49). 

A média do tempo de seguimento foi de 2,4 anos (DP:2,1; 1-7,4). Nenhum dos 

pacientes avaliados foi submetido a cirurgia de revisão, todos tinham a prótese primária. 

Dos onze pacientes avaliados, dez apresentavam teste de Trendelenburg positivo, sendo 

dois apenas na marcha. 

 

4.2.2 Avaliação Isométrica 

Foi encontrada diferença significativa da força entre o membro não operado e o 

membro operado para todos os grupos musculares avaliados (p<0,01, 

respectivamente)(Figura 10) (Figura 11) (Tabela 6). 

Tabela 6 Comparação entre a diferença no Pico de Torque do Membro Operado e Membro Não Operado. 

Os valores se referem a média (DP; mínimo - máximo). 

  
Pico de Torque no 

Membro Operado (Nm) 
 

Pico de Torque no Membro Não 

Operado (Nm) 

 Porcentagem da Diferença entre 

Membro Não Acometido e Acometido 

Flexão  47,4 (DP:18; 19-81,4)  78,3 (DP:35; 38,7-158,3) * -30,8 (DP:28,8; -94,7- -2) 

Extensão  79,5 (DP:22,6; 33,6-107,2)  119,5 (DP:38,4; 44,8-174) * -40 (DP:24; -78,1- -1,8) 

Abdução  23,2 (DP:13,3; 9,9-47,9)  36.,6 (DP:12,5; 20,7- 62,4) *  -13,3 (DP:6,2; -22,4-2,3) 

Adução  78,2 (DP:22,5; 41,9-122,6)  94,1 (DP:29,1; 42,7-151,4) *  -16 (DP:14,2; -48-2,3) 

* diferença significativa (p<0.01). 

DP: desvio padrão 
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Figura 10. Pico de torque para flexão e extensão do quadril do membro acometido e do membro não 

acometido. 

 

 

Figura 11 Pico de torque para abdução e adução do quadril do membro acometido e do membro não 

acometido. 

4.2.3 Musculoskeletal Tumor Society Rating Scale (MSTS) 

A pontuação média no questionário MSTS foi de 73% (46%-93%), sendo 

considerado bom resultado funcional. O resultado no questionário para pacientes 

metastáticos foi de 66% (46% - 83%) e para os não metastáticos 84% (70% - 93%), não 

sendo, a diferença, significativa (p=0,06). 

Quando os fatores do questionário que avaliam o membro inferior foram 

observados de forma individual, foi identificado que os pacientes com metástases 

necessitavam de auxílio para deambular (média: 2,9; DP:1,6), tinham capacidade de 
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deambulação limitada (média: 3; DP:1) (marcha domiciliar ou curtas distâncias) e 

apresentavam alterações na marcha (média: 2,7; DP:1,1) (claudicação). 

Na análise dos fatores que avaliam aspectos globais os pacientes não 

apresentavam dor (média: 4,4; DP:0,7) e sentiam-se satisfeitos com o procedimento 

cirúrgico (média: 4,6; DP:0,6). No entanto, a função foi classificada de nível recreativo 

tanto para pacientes metastáticos (média: 2,7; DP:0,5) quanto não metastáticos (média: 

3; DP:0). 

 

4.2.4 Ultrassonografia 

A ultrassonografia foi realizada com o intuito de avaliar a qualidade da 

reinserção muscular à endoprótese. Esperava-se identificar a continuidade do tendão, 

possíveis solturas da sutura e lesões ou alargamentos da transição musculotendínea. No 

entanto, o exame não foi capaz de individualizar o corpo do tendão, nem a região da 

reinserção devido à interferência causada pela presença de tecido fibroso. Mesmo um 

exame dinâmico não permitiu avaliar, com precisão, as bordas do tendão e sua relação 

com a endoprótese. Por esta razão os dados referentes à esta avaliação foram excluídos 

da análise. 

 

4.2.5 Fatores Correlacionados com o Déficit de Torque Abdutor 

A redução do torque abdutor teve correlação negativa moderada com os fatores 

do MSTS: função (ρ=-0,60; p=0,05); capacidade de deambulação (ρ=-0,71; p=0,01), 

marcha (ρ=-0,63; p=0,04) e escore geral do questionário (ρ=-0,71; p=0,01).  

Não encontramos correlação entre a redução da força abdutora com o tempo de 

seguimento (ρ=-0,13; p=0,70), tempo de fisioterapia(ρ=-0,21; p=0,53) e tamanho da 

ressecção (ρ=-0,18; p=0,52). 
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5 DISCUSSÃO 

Após a ressecção de tumores musculoesqueléticos, os defeitos resultantes devem 

ser reconstruídos da melhor forma possível para preservar a função do membro afetado 

(KINKEL et al., 2010). As endopróteses substituem, com relativo sucesso, os ossos e as 

articulações ressecadas. As ressecções musculares, por sua vez, levam à diminuição do 

volume, atrofia por fibrose ou dano à continuidade tendínea, que influenciam 

negativamente a sua capacidade contrátil e por conseguinte sua força (CARTY et al., 

2009; TANAKA et al., 2016). Na prática, há dois tipos de reinserção muscular. Na 

primeira, os músculos não são suturados à prótese, como no caso dos gastrocnêmios 

liberados do fêmur, mas à médio prazo, ocorre uma adesão das inserções musculares à 

uma capa de fibrose que se forma em volta da prótese e que assume a função de 

inserção muscular. No outro caso, como no ligamento patelar e na musculatura abdutora 

do quadril, o tendão ou o músculo são suturados à prótese. Neste caso também, a 

inserção só passa a ser competente após a formação da capa de fibrose em continuidade 

com o ligamento ou corpo muscular. A sutura, que frequentemente se rompe ou afrouxa 

após algumas semanas, serve apenas para garantir o correto posicionamento e 

comprimento do corpo muscular. Eventualmente, esta sutura pode ser reforçada com 

retalhos de músculo ou fáscia como o de gastrocnêmio. A avaliação destes diferentes 

mecanismos de reinserção muscular foi a motivação inicial da realização deste estudo. 

Nas ressecções do joelho o mecanismo extensor é tratado de forma diferente 

dependendo do osso ressecado. Enquanto as ressecções distais do fêmur preservam a 

continuidade do aparelho extensor (BICKELS et al., 2002), na ressecção proximal da 

tíbia este é liberado e posteriormente reinserido e reforçado (BICKELS et al., 2001). 

Independentemente da presença de liberação, ou do tipo de reinserção, ocorre 

diminuição da força muscular dos flexores e extensores do joelho (KENDALL et al., 

2000). Poucos estudos avaliam em detalhe a força muscular nessas diferentes situações 

(TSUBOYAMA et al., 1993; PETSCHNIG et al., 1995; BENEDETTI et al., 2000; 

PILGE et al., 2015) e comparam entre os tipos de reconstruções (BERNTHAL et al., 

2015). 

Nossos resultados mostram reduções do pico de torque de 77,5% para extensão e 

21,9% para flexão do joelho em relação ao membro não operado. Estudos anteriores 

relataram redução da força extensora do joelho de 52,6% a 91,0% (TSUBOYAMA et 

al., 1993; PETSCHNIG et al., 1995; BENEDETTI et al., 2000; BERNTHAL et al., 

2015; PILGE et al., 2015). Neste estudo, não houve diferença na redução do pico de 
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torque quando comparadas as ressecções femorais e tibiais. Este resultado é o oposto do 

encontrado por Bernthal et al., (2015) em que pacientes submetidos a ressecções distais 

do fêmur apresentaram resultados melhores que os de ressecções proximais da tíbia. 

Após exaustiva busca, não foram encontrados outros estudos que comparassem a força 

muscular após ressecções tibiais e femorais. É interessante notar que Bernthal et al., 

(2015) encontraram redução do pico de torque extensor em pacientes submetidos à 

ressecção femoral de apenas 52,3%, muito inferior à redução de 70% encontrada nesse 

estudo, no de Tsuboyama et al., (1993) (64,0% a 69,0%) e por Benedetti et al., (2000) 

(65,4% a 74,3%). No entanto, o pico de torque extensor nas ressecções tibiais observado 

por Bernthal et al., (2015) foi de 84%, valor semelhante ao encontrado neste estudo 

(84%), e no de Pilge et al., (2015) (75%). 

Os pacientes submetidos a reconstruções distais do fêmur não tem liberação do 

mecanismo extensor, porém grandes ressecções musculares são feitas (KENDALL et 

al., 2000; MALAWER, 2004a; OREN et al., 2004). Supostamente, a ressecção 

muscular está relacionada à diminuição da força de extensão (MARKHEDE; STENER, 

1981; KAWAI et al., 1998; TANAKA et al., 2016). Kawai et al., (1998),encontraram 

correlação entre o torque gerado pelo quadríceps e a extensão da ressecção muscular em 

pacientes com endoprótese distal do fêmur. A redução do torque extensor em relação ao 

membro não operado foi de 30% quando uma cabeça do músculo quadríceps era 

ressecada, 19% quando duas cabeças eram ressecadas e de 4% se três cabeças do 

músculo fossem ressecadas (KAWAI et al., 1998). Os tumores se apresentam de forma 

distinta e a extensão das ressecções é individualizada de maneira a garantir as margens 

oncológicas (ENNEKING, 1985; MALAWER, 2004a). A grande variação na extensão 

da ressecção muscular pode ter influencia nas diferenças encontradas entre os estudos 

(TANAKA et al., 2016).  

A região proximal da tíbia é associada a piores resultados funcionais devido à 

necessidade de reconstrução do mecanismo extensor (MALAWER; MCHALE, 1989; 

GRIMER et al., 1999; BICKELS et al., 2001) e a funcionalidade do membro é 

dependente dos tecidos reinseridos à prótese (HENSHAW; MALAWER, 2001), 

estáveis e bem tensionados (SCHODERBEK et al., 2006). No entanto, nenhuma técnica 

cirúrgica de reconstrução do mecanismo extensor se mostrou superior às demais (EK et 

al., 2011; PILGE et al., 2015), e resultou em melhor função do membro 

(MAVROGENIS et al., 2013). Petschnig et al., (1995) compararam três técnicas 

diferentes para reconstruir o mecanismo extensor e relataram redução da força de 84% a 
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91% em relação ao membro contralateral. Os piores resultados foram associados à 

dificuldade em reproduzir, durante a reconstrução, o alinhamento do mecanismo 

extensor (PETSCHNIG et al., 1995). 

A redução encontrada na musculatura flexora foi menor se comparada a da 

musculatura extensora. Clinicamente esses pacientes costumam apresentar fraqueza 

maior para extensão do que para flexão (KENDALL et al., 2000). Nas ressecção distais 

do fêmur foi encontrado déficit de 21% do torque flexor, no entanto, na literatura os 

déficits encontrados apresentam grande variação de 2,1% a 50,8% (TSUBOYAMA et 

al., 1993; BEEBE et al., 2009; BERNTHAL et al., 2015). Para ressecções proximais da 

tíbia tivemos redução de 36% na força flexora, que foi similar ao encontrado por 

Bernthal et al., (2015) e Petschnig et al., (1995). O uso de retalho do gastrocnêmico nas 

reconstruções proximais da tíbia e a liberação dos flexores em ambas as ressecções 

devem estar relacionados ao déficit de força muscular observado (MARKHEDE; 

STENER, 1981; KAWAI et al., 1998; BERNTHAL et al., 2015). 

Nossa amostra foi formada por pacientes com cirurgias primárias e reoperações. 

Segundo dados encontrados na literatura,as complicações mais frequentes nas 

ressecções proximais da tíbia são infecção e falha do mecanismo extensor; relacionada a 

insuficiência do tendão patelar (PALA et al., 2013; IEGUCHI et al., 2014) e nas 

reconstruções distais do fêmur, soltura da endoprótese e infecção (HENDERSON et al., 

2011; GRIMER et al., 2016). Neste estudo, ao contrário, as complicações mais 

frequentes em ambas ressecções foram a quebra dos componentes da endoprótese e a 

instabilidade do alinhamento patelar e, em menor proporção, soltura do implante e 

infecção. A redução do torque extensor não teve diferença significativa entre os 

pacientes submetidos a revisões da endoprótese e aqueles submetidos a cirurgias 

primárias, evidenciando que pacientes submetidos a revisões se recuperam 

adequadamente após a cirurgia. 

Outro fator associado à diminuição da força de extensão é a altura da patela, que 

frequentemente, se encontra alterada e supostamente interfere na biomecânica do joelho 

(SCHWAB, 2006; JENTZSCH et al., 2013). Apesar das suspeitas, Etchebehere et al., 

(2016) demonstraram que a altura da patela não tem correlação com amplitude de 

movimento, lag extensor ou dor na região anterior no joelho em pacientes com 

endoprótese de ressecção distal do fêmur. Jentzsch et al., (2013) por sua vez, avaliaram 

a altura da patela em ressecções proximais da tíbia e encontraram correlação entre 
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patela alta, lag extensor e piores resultados no MSTS. No nosso estudo, buscamos a 

relação entre a altura da patela e a redução do torque extensor. Não encontramos 

diferenças significativas entre os grupos patela alta, baixa ou normal. Um possível viés 

na avaliação destes dados seria a substituição da patela em nove casos. Entretanto, 

Etchebehere et al., (2016) não encontraram diferenças de dor na região anterior do 

joelho, amplitude de movimento ou lag extensor entre pacientes com ou sem 

substituição da patela. A substituição da patela também não mostrou ter efeito 

significativo sobre os resultados funcionais a longo prazo (ETCHEBEHERE et al., 

2016). 

Pacientes com endoprótese de joelho apresentam resultados funcionais bons e 

excelentes segundo a classificação MSTS, variando entre 68% e 83% (GUO et al., 

2008; HARDES et al., 2013; BERNTHAL et al., 2015; PILGE et al., 2015) Não foram 

encontrados relatos sobre diferenças entre ressecções proximais da tíbia (71%) e distais 

do fêmur (73%) (GUO et al., 2008; KINKEL et al., 2010). Nosso estudo se mostrou de 

acordo com a literatura com resultados funcionais excelentes (81%) em reconstruções 

com endopróteses de joelho e não foi encontrada diferença significativa entre as regiões 

ressecadas, fêmur distal (84%) ou tíbia proximal (78%) (p=0,41). 

Apesar de os resultados funcionais serem considerados bons e excelentes quando 

se avaliam os valores globais do questionário MSTS (HARDES et al., 2013), Beebe et 

al., (2009) identificou prejuízo moderado quando apenas os fatores função e marcha são 

considerados (BEEBE et al., 2009). A avaliação do fator função no questionário é 

determinada pelas restrições nas atividades e o efeito sobre o estilo de vida do paciente 

(ENNEKING et al., 1993). A média obtida nesse parâmetro neste estudo foi de três 

pontos (restrição recreativa) e apresentou correlação moderada com a redução do torque 

extensor. Pacientes submetidos à reconstrução com endoprótese tem dificuldade para 

correr, preferem usar o corrimão em escadas, descem um degrau de cada vez, estão 

restritos a empregos sedentários e tem atividades recreativas limitadas (HARRIS et al., 

1990). Portanto, o valor global do MSTS superestima a capacidade funcional destes 

pacientes. 

A fisioterapia pode auxiliar a reduzir contraturas, fibroses e atrofias a longo-

prazo (VETH et al., 2003; OREN et al., 2004). No nosso estudo, quanto maior o tempo 

de fisioterapia, menor foi a redução do torque para extensão do joelho, sugerindo que 

deve ser dada ênfase à reabilitação e ao fortalecimento constante desses indivíduos, para 
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a manutenção ou melhora da força muscular, pois o tempo pós-operatório, por si só, não 

contribui para melhora espontânea da força de extensão. Beebe et al., (2009) relataram 

que mesmo apos um seguimento de 31,5 meses, os pacientes mantinham deficiência da 

força muscular para flexão e extensão (BEEBE et al., 2009). Nos pacientes submetidos 

a reconstruções com endoprótese de joelho, que são jovens acometidos por tumores 

ósseos primários (MYERS et al., 2007; ETCHEBEHERE et al., 2016) a demanda por 

atividade física é maior que nos idosos submetidos a artroplastia (GRIMER, 2005) e a 

fraqueza muscular tem impacto maior sobre a sua vida social e profissional (HARRIS et 

al., 1990). 

O perfil dos pacientes submetidos à ressecção da região proximal do fêmur é 

bastante diferente. Costumam ser mais velhos e as cirurgias são indicadas 

principalmente pelo risco de fratura patológica, devido a progressão do tumor ou pela 

dor (BICKELS et al., 2004; RICCIO; WODAJO; MALAWER, 2007). Apresentam 

frequentemente redução da mobilidade, problemas para deambular e dependência 

funcional (HAGE; ABOULAFIA; ABOULAFIA, 2000; RICCIO; WODAJO; 

MALAWER, 2007; SILDER et al., 2013). Tumores ósseos primários, como Sarcoma de 

Ewing, Condrossarcoma e Osteossarcoma podem acometer a região (UNNI; 

INWARDS, 2010), no entanto, as lesões malignas metastáticas por carcinomas de 

mama, próstata, rim ou tireoide são as mais frequentes (AARON, 1997; HAGE; 

ABOULAFIA; ABOULAFIA, 2000; BICKELS et al., 2004). 

Na avaliação dos pacientes submetidos à ressecção da região proximal do fêmur 

encontramos redução do pico de torque em relação ao membro não operado em todos os 

grupos musculares avaliados (p<0,01), sendo a maior redução a dos músculos 

extensores e a menor a dos abdutores. Estudos em artroplastias convencionais de quadril 

evidenciaram manutenção da fraqueza muscular de flexão, abdução e extensão por 

meses a anos após a cirurgia (SICARD-ROSENBAUM; LIGHT; BEHRMAN, 2002; 

FROST et al., 2006; JUDD et al., 2014). 

A redução do pico de torque flexor do quadril em relação ao membro não 

operado foi de 30%, valor semelhante ao encontrado em pacientes submetidos à 

artroplastia convencional por artrose após um ano de cirurgia (29%)(JENSEN; 

AAGAARD; OVERGAARD, 2011). No ato cirúrgico, a inserção do tendão do 

iliopsoas pode ser liberada sem ser, necessariamente, reinserida (CANNON; ZEEGEN; 

ECKARDT, 2004) e a redução do torque isométrico pode variar de 50 a 70% 

(MARKHEDE; STENER, 1981). A recuperação da força dos músculos flexores do 
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quadril é mais lenta quando comparada aos demais grupos musculares da articulação, 

sendo menor até um ano após a cirurgia (SHIH et al., 1994) e ela não é completa após 

dois anos (RASCH; DALÉN; BERG, 2010). 

A redução do pico de torque encontrada após um ano nas artroplastias 

convencionais, comparada a observada neste estudo, é semelhante para músculos 

adutores (JENSEN; AAGAARD; OVERGAARD, 2011), e muito maior para músculos 

extensores (SHIH et al., 1994; JENSEN; AAGAARD; OVERGAARD, 2011). Este 

estudo incluiu pacientes com endopróteses totais do fêmur, o que pode ter influenciado 

os resultados obtidos nesses grupos musculares, pois as ressecções são mais agressivas e 

os extensores são liberados ou ressecados sem reconstrução (BICKELS et al., 2004; 

CANNON; ZEEGEN; ECKARDT, 2004). 

A força abdutora mostrou melhor recuperação comparada aos outros músculos 

do quadril, e uma possível explicação pode ser a ênfase dada ao fortalecimento desse 

músculo no processo de reabilitação em detrimento dos outros grupos musculares 

(JENSEN; AAGAARD; OVERGAARD, 2011). O músculo glúteo médio é o principal 

estabilizador da marcha e é dada grande atenção a sua reconstrução e reabilitação 

(GIUREA et al., 1998; CANNON; ZEEGEN; ECKARDT, 2004). 

A reinserção do mecanismo abdutor, na presente série de casos, foi feita 

diretamente à prótese e a redução do torque abdutor (13,3%) foi próxima a encontrada 

por Giurea et al., (1998) (8%). Este autor comparou este tipo de reinserção com suturas 

do glúteo médio no tensor da fáscia lata, que apresentou reduções maiores, na ordem de 

43%. Apesar da pequena magnitude da redução do torque abdutor, os pacientes 

avaliados mantiveram o teste de Trendelenburg positivo, fato corroborado por outros 

estudos na literatura (MORRIS et al., 1995; GUZIK, 2016). Mesmo nas artroplastias 

convencionais, é relatada insuficiência da musculatura abdutora até três anos após a 

cirurgia (MELCHIORRI et al., 2015). 

O tempo de fisioterapia não apresentou correlação com a redução do torque 

abdutor, porém nossos pacientes fizeram, em média, apenas seis meses de reabilitação. 

Estudos que avaliaram o tempo de recuperação da força abdutora em artroplastias 

mostram que a fisioterapia deve ser enfatizada, mesmo após um ano da cirurgia, pois a 

musculatura continua deficiente (JENSEN; AAGAARD; OVERGAARD, 2011; 

FUKUMOTO et al., 2013; JUDD et al., 2014). 
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A média do MSTS foi de 73% e esta de acordo com a literatura (MENENDEZ et 

al., 2006; QADIR; UMER; BALOCH, 2012; CALABRÓ et al., 2016; HOUDEK et al., 

2016b). Não foi encontrada diferença entre os pacientes metastáticos e não metastáticos 

na avaliação geral do MSTS, o que também está de acordo com outros estudos 

(MENENDEZ et al., 2006; CALABRÓ et al., 2016; HOUDEK et al., 2016b). Mas 

quando são considerados apenas os fatores função, marcha e capacidade de 

deambulação da classificação MSTS, estes valores tem correlação moderada com a 

redução do torque abdutor. Pacientes com fraqueza da musculatura abdutora tem 

dificuldade para deambular sem auxílio e sobem escadas um degrau de cada vez 

(GUZIK, 2016). 

Nosso grupo não foi submetido a nenhuma cirurgia além da primária, porém as 

complicações em reconstruções proximais do fêmur existem e as mais comuns são 

luxação, instabilidade e infecção (MENENDEZ et al., 2006; HENDERSON et al., 

2017). A presente amostra seguiu o padrão relatado pela literatura e foi formada 

principalmente por pacientes metastáticos (63%)(GUZIK, 2016). A reconstrução atingiu 

seus objetivos que nesses casos é ser durável o bastante para não exigir revisões, ter 

baixo risco de complicações, ter durabilidade maior que a expectativa de vida do 

paciente e o não impor longos períodos de hospitalização (SCHNEIDERBAUER et al., 

2004; KIRKINIS et al., 2016). 

As diferenças entre as reconstruções do joelho e do quadril podem estar 

relacionadas às diferenças anatômicas, às diferenças no perfil dos pacientes ou a ambos 

(VAN KRIEKEN et al., 1985). Apesar da integridade da reinserção muscular à prótese, 

que foi bem documentada no joelho, ocorre uma significativa diminuição da força de 

todos os músculos envolvidos. Aparentemente, a qualidade desta reinserção não é o 

fator mais importante para a recuperação da força muscular. Outros fatores 

biomecânicos frequentemente aventados, como a altura da patela e a substituição da 

superfície da patela, também não parecem ser determinantes para esta recuperação. 

Diante dos achados deste estudo, provavelmente fatores biológicos, imposto aos 

músculos devido à agressão cirúrgica, sejam os responsáveis pela significativa redução 

da força muscular após a reconstrução com endopróteses do joelho e do quadril. 
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6 LIMITAÇÕES 

Este estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar a documentação e 

descrição da extensão das ressecções musculares. Não existe parâmetro confiável para 

esta descrição e o impacto sobre a perda da força muscular não pode ser determinado. 

Segundo, a exclusão de pacientes com limitações da amplitude de movimento, 

devido a incapacidade de realizar o teste isométrico, pode ser considerado um viés de 

seleção. No entanto a intenção deste estudo era avaliar o efeito da reinserção muscular e 

por esta razão esta exclusão não diminui a importância dos resultados encontrados. 

Terceiro, o estudo é retrospectivo. A determinação do pico de torque de forma 

prospectiva, em tempos predeterminados, com acompanhamento homogêneo no pós 

operatório, poderá confirmar se os resultados apresentados são representativos. 

Quarto, poderia ter sido aplicado um teste funcional mais sensível para 

determinar com maior precisão a incapacidade funcional dos pacientes. A redução da 

força muscular isoladamente não é capaz de descrever as dificuldades nas atividades 

diárias que esses pacientes podem apresentar. Testes funcionais que consistem em 

atividades de vida diária podem ser mais úteis (MELCHIORRI et al., 2015) para prever 

de forma objetiva a funcionalidade (VAN EGMOND-VAN DAM et al., 2017). 

Quinto, os resultados do questionário MSTS são fortemente influenciados pelo 

fato dos pacientes terem sobrevivido a uma doença potencialmente fatal (VAN 

EGMOND-VAN DAM et al., 2017). Este fato diminui o nível de exigência e muitas 

vezes a expectativa da sua capacidade funcional. 
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7 CONCLUSÕES 

Após a ressecção de tumores ósseos e reconstrução com endoprótese, ocorre 

redução da força muscular de 77% para extensão e 29% para flexão do joelho. No 

quadril temos diminuição de 30% para flexão e 13% para abdução. 

Não houve diferença significativa da redução da força muscular quando 

comparadas ressecções do fêmur distal, sem liberação do aparelho extensor, com a tíbia 

proximal. 

As variáveis: altura da patela, surgimento de complicações e tempo de 

seguimento não influenciaram a redução da força muscular nas ressecções do joelho e 

do quadril. Maior tempo de reabilitação foi associado com melhor desempenho 

muscular nas reconstruções do joelho. 

A perda da força aferida pela dinamometria tem correlação com os resultados da 

avaliação funcional obtida pela aplicação do questionário MSTS apenas nas ressecções 

do quadril, em que encontramos pacientes geralmente mais velhos e com acometimento 

maior pela doença. 
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Extremidade superior e inferior 

- Dor (____) 

 5: ausência de dor (sem medicação) 

 4: intermediária 

 3: leve/não incapacitante (analgésicos não narcóticos) 

 2: intermediária 

 1: moderada/incapacitante de forma intermitente (narcóticos de forma 

intermitente) 

 0: severa/continuamente incapacitante (narcóticos de forma contínua) 

- Função (____) 

 5: nenhuma restrição (ausência de incapacidade) 

 4: intermediária 

 3: restrição recreativa (incapacidade leve) 

 2: intermediária 

 1: restrição ocupacional parcial (incapacidade grave) 

 0: restrição ocupacional total (incapacidade total) 

- Aceitação emocional (____) 

 5: entusiasmado (recomendaria a outros) 

 4: intermediária 

 3: satisfeito (faria de novo) 

 2: intermediária 

 1: aceita (repetiria relutantemente) 

 0: não gosta (não repetiria) 

Extremidade Inferior 

- Auxílio (____) 

 5: nenhum (ausência de auxílio) 

 4: intermediário (uso esporádico de órtese) 

 3: órtese (principalmente órtese) 

 2: intermediário (bengala ou muleta ocasionalmente) 

 1: uma bengala ou muleta (principalmente bengala ou muleta) 

 0: duas bengalas ou muletas (bengalas ou muletas sempre) 

- Capacidade de deambulação 

 5: limitada (equivalente à pré-operatória) 

 4: intermediária 

 3: limitada (significantemente menor) 

 2: intermediária 

ANEXO 2- MUSCULOSKELETAL TUMOR SOCIETY RATING SCALE 
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 1: somente dentro de casa (não consegue andar fora de casa) 

 0: dependente (anda somente com assistência e cadeira de rodas) 

- Marcha (____) 

 5: normal (sem alterações) 

 4: intermediária 

 3: alteração cosmética mínima (somente alteração cosmética) 

 2: intermediária 

 1: alteração cosmética significativa (déficit funcional mínimo) 

 0: deficiência significativa (déficit funcional significativo) 

 

Escore total: (____)=(____)% 

 




