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Introdução
A luxação tibiofemoral traumática do joelho é uma lesão relativamente incomum, com uma incidência de menos de 0,02%
dentre todas as lesões ortopédicas. As luxações bilaterais do
joelho são ainda mais raras e foram relatadas apenas em
alguns estudos.1–3 Tanto quanto é do conhecimento dos autores, este é o primeiro caso publicado de uma lesão bilateral da
artéria poplítea após luxação bilateral do joelho. A luxação é
uma das lesões mais graves e complexas do joelho. Elas são
frequentemente associadas a várias complicações, tais como
instabilidade ligamentar, lesão da artéria poplítea, lesão do
nervo ﬁbular comum, síndrome compartimental aguda, trombose venosa profunda, perda de amplitude de movimento,
necessidade de amputação e patologia intra-articular.1,4,5

Caso clínico
Um homem de 52 anos, portador de diabetes tipo II, teve seus
membros inferiores presos sob um trator de fazenda. O trator
atropelou as duas pernas, até ﬁnalmente parar. O paciente foi
levado para o hospital mais próximo, onde foi diagnosticada
luxação bilateral do joelho: uma luxação anterior exposta à
esquerda e uma luxação posterior fechada no joelho direito
(ﬁg. 1). Ele também apresentou lacerações profundas com
perda signiﬁcativa de substância na região poplítea esquerda,
bem como nas partes laterais da coxa e da perna. Ambas as
luxações foram reduzidas e imobilizadas aproximadamente
duas horas após o trauma. A terapia antibiótica intravenosa
foi iniciada imediatamente. Devido à ausência de pulso distal
e diminuição da temperatura no membro inferior esquerdo,
foi levantada a possibilidade de lesão vascular, o que provocou
transferência imediata para um centro terciário. À admissão,
o ecodoppler revelou ausência bilateral de ﬂuxo sanguíneo
distalmente ao triângulo poplíteo. Uma angiograﬁa revelou
oclusão bilateral de artérias poplíteas, com recanalização distal observada apenas no membro inferior direito (ﬁg. 2).
O paciente foi levado para a sala de cirurgia, onde as
luxações do joelho foram estabilizadas com ﬁxadores externos
uniplanares anteriores para permitir a intervenção vascular
(ﬁg. 3). O enxerto femoropoplíteo com veia safena ipsilateral permitiu revascularização de ambas as artérias poplíteas;
o procedimento foi feito aproximadamente seis horas após o
trauma inicial. O desbridamento cirúrgico e o fechamento das
lacerações cutâneas foram feitos posteriormente. Um enxerto
de pele colhido da coxa foi aplicado na lesão da pele da perna
esquerda. Apesar do sucesso da revascularização bilateral, a
laceração da pele da perna esquerda evoluiu para necrose
e infecção. A terapia antibiótica e vários procedimentos de
desbridamento cirúrgico foram infrutíferos, foi necessário
amputar acima do joelho do membro inferior esquerdo.
No pós-operatório, ﬁxadores externos foram usados no joelho direito externo por quatro semanas, seguidos de duas
semanas com uso intermitente de órtese de joelho e ﬁsioterapia adequada. Um ano após a lesão, o paciente deambula
com uma prótese do joelho da perna esquerda. Ele se queixa
de dor mecânica moderada no joelho direito, sem sinais de
instabilidade. A amplitude de movimento do joelho direito é

Fig. 1 – Radiograﬁas iniciais dos joelhos direito e esquerdo
evidenciam luxações tibiofemorais bilaterais: luxação
anterior no joelho esquerdo e luxação posterior no joelho
direito.

0-130◦ e a ressonância magnética revelou ruptura completa
do ligamento cruzado anterior, sem outras lesões relevantes
(ligamento cruzado posterior [LCP] intacto).

Discussão
As luxações tibiofemorais do joelho são classiﬁcadas com base
na direção do deslocamento tibial em relação ao fêmur: anterior, posterior, medial, lateral e rotacional.1,2,5 O mecanismo
de lesão mais comum em luxações anteriores é hiperextensão forçada; em luxações posteriores, força direta na tíbia
enquanto o joelho é ﬂexionado força a tíbia posteriormente
sobre o fêmur.5
A avaliação inicial no atendimento de emergência deve
excluir lesões associadas que possam comprometer a integridade e a função dos membros. Após traumas de alta energia,
é importante identiﬁcar fraturas e luxações; as últimas devem
ser reduzidas o mais rapidamente possível. Sempre que possível, deve-se optar por reduções fechadas. A incidência relatada
de lesões da artéria poplítea nas luxações do joelho varia entre
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Joelho direito

Joelho esquerdo

Fig. 2 – Angiograﬁa mostra oclusão bilateral da artéria poplítea (joelhos direito e esquerdo, respectivamente).

Fig. 3 – Sistemas de ﬁxadores externos na posição anterior.

20% e 40%.3,4,6,7 É o vaso mais frequentemente acometido em
tais lesões, provavelmente devido à sua ancoragem ﬁrme e
mobilidade reduzida acima e abaixo do joelho (no intervalo
entre o adutor grande e o sóleo, respectivamente).7
As luxações posteriores são o subtipo mais comum associado às lesões da artéria poplítea. As forças de cisalhamento
associadas a tais lesões geralmente levam a ruptura da íntima
e transecção arterial. Por outro lado, em luxações anteriores,
o estiramento é o mecanismo de lesão mais comum para a
artéria poplítea.4
O exame neurovascular deve ser feito antes e após a
redução. A lesão da artéria poplítea é uma lesão grave que
compromete a sobrevivência dos membros. Patterson et al.
relataram que um em cada cinco casos de luxação do joelho e lesão arterial associada culminam em amputação de

membros.7 A baixa circulação colateral em torno do joelho é responsável pela taxa de amputação de até 86% oito
horas após a isquemia.8,9 Portanto, o diagnóstico e o tratamento precoces são uma prioridade absoluta.1 Como as
luxações do joelho podem ocorrer e se reduzir espontaneamente, podem ocorrer lesões neurovasculares com o joelho
parcialmente deslocado ou até mesmo reduzido. As luxações
do joelho também são muitas vezes complicadas pela síndrome compartimental aguda, que requer fasciotomia de
urgência. Isquemia e síndrome compartimental podem não
estar presentes no início; portanto, o clínico deve manter um
alto índice de suspeita e fazer exames neurovasculares seriais
nos dias que seguem a lesão.5
Considerando a associação frequente entre luxações do
joelho e lesões da artéria poplítea e a falta de sensibilidade
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do exame físico (presença de pé quente e pulsos distal palpáveis, apesar da lesão da artéria poplítea; ausência de inchaço
e derrame signiﬁcativo nas luxações do joelho devido ao dano
capsular e ao extravasamento de ﬂuido), alguns autores aconselham angiograﬁa em todas as luxações do joelho. Outros só
recomendam esse exame em casos que apresentem fraqueza
do pulso ou anormalidades no índice tornozelo-braquial ou no
Doppler.1,3,4
As lesões do ligamento cruzado e colateral são muito
comuns nas luxações tibiofemorais do joelho. No entanto, em
algumas subluxações e mesmo em algumas luxações completas o LCP pode estar intacto. A ressonância magnética é a
modalidade de imagem de escolha para avaliação de lesões
intra-articulares no joelho. Estudos biomecânicos recomendam a reconstrução do ligamento no contexto de instabilidade
após a luxação do joelho, para tentar restaurar a cinemática do joelho.1,2,5–7 Em pacientes sem instabilidade no joelho,
uma abordagem conservadora composta por um período de
imobilização seguido de reabilitação pode ser aconselhada
após redução. Para evitar a rigidez, o tempo de imobilização
não deve ultrapassar seis semanas.10 No presente caso, a estabilidade intrínseca do joelho proporcionada pelo LCP intacto
e a ausência de sintomas relevantes justiﬁcou a opção pela
não reconstrução do ligamento do joelho. O PCL intacto e a
forte aderência ao tratamento ﬁsioterápico podem explicar o
excelente resultado funcional observado no joelho direito. A
amputação e as subsequentes mudanças na biomecânica da
marcha (mesmo com o uso de prótese) provavelmente favorecerão o desenvolvimento precoce de osteoartrite no joelho
direito.
As luxações tibiofemorais do joelho são lesões ortopédicas
devastadoras que podem comprometer a perfusão dos membros e afetar todas as principais restrições estáticas do joelho.
A integridade da artéria poplítea deve ser avaliada antes e
após a redução e, caso a lesão arterial seja conﬁrmada, a
revascularização é obrigatória e deve ser feita o mais rápido
possível, após a redução e a estabilização do joelho. No presente artigo, os autores apresentaram um caso extremamente
raro de luxação bilateral traumática do joelho associada à
lesão bilateral da artéria poplítea, sua apresentação clínica,
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métodos de diagnóstico, tratamentos feitos e resultados obtidos, para compartilhar a experiência. Os autores esperam que
os clínicos possam aprender com o presente caso no manejo
de lesões semelhantes.
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