COMPLICAÇÕES DA OSTEOTOMIA EM CUNHA DE ABERTURA MEDIAL
DO JOELHO: ESTUDO RETROSPECTIVO
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Realizar um levantamento retrospectivo das complicações mais frequentes da osteotomia tibial
alta (OTA) em cunha de abertura medial. Esse procedimento vem a cada vez ganhando mais
espaço no tratamento da artrose do joelho como uma das opções para pacientes jovens e ativos.
Apesar dos satisfatórios e seus benefícios, não é procedimento isento de complicações.
Métodos: foram avaliados, retrospectivamente, todos os pacientes submetidos à OTA
supratuberositária medial de cunha de abertura e fixados com placa do tipo Puddu, realizadas no
período de 1 de Outubro de 1987 a 30 de Outubro de 2008, no Hospital e Maternidade Celso
Pierro da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e no Instituto Wilson
Mello em Campinas. Foram excluídos pacientes com menos de 12 meses de seguimento, com
prontuários incompletos, e os que tinham osteotomias bilaterais.
Dos 67 casos avaliados, 55 eram do sexo masculino e 12 do feminino, com média de idade de
49,5 anos. O tamanho médio da cunha foi de 10,15mm e as complicações mais frequentes foram
dor moderada e grave (13,04%), seguida de rigidez (6,52%), quebra de material (4,4%), fratura da
cortical lateral intraoperatória (4,4%) e infecção (4,4%). Conclusão: foi observado aumento de
probabilidade de complicações quando há retardo na consolidação da osteotomia (p < 0,05). Foi
possível concluir que as complicações da osteotomia de cunha medial são mais frequentes
quando há associação de retardo de consolidação.
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