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Método: Pacientes com 60 anos ou mais foram avaliados em relação ao equilíbrio e à quali-
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dade de vida antes da artroplastia total de joelho e seis meses após a cirurgia. Para avaliar o

Palavras-chave:

de vida, foram usados os questionários Western Ontario and McMaster Universities Osteoarth-

Artroplastia total do joelho

ritis Index e Short Form Health Survey. Um grupo controle de indivíduos saudáveis, pareado

equilíbrio, foi usado o teste da Escala Motora para a Terceira Idade; para avaliar a qualidade

Equilíbrio postural

por idade e gênero, foi usado para comparação dos níveis de equilíbrio do grupo em estudo

Idoso

após a cirurgia.

Osteoartrite

Resultados: Completaram o estudo 28 pacientes, em 37 artroplastias. A média de idade foi

Qualidade de vida

de 70,18 ± 6,17 anos. Em todas as variáveis analisadas, observou-se signiﬁcância estatística
(p ≤ 0,05) para melhoria do equilíbrio e da qualidade de vida após a artroplastia. Observou-se que, após artroplastia do joelho, o nível de equilíbrio não alcança o nível esperado para
indivíduos saudáveis (p ≤ 0,05).
Conclusão: A artroplastia total de joelho é capaz de melhorar o equilíbrio seis meses após
a cirurgia, bem como todos os domínios da qualidade de vida. No entanto, não é capaz de
restaurar o equilíbrio comparável àquele dos indivíduos saudáveis.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Publicado por Elsevier Editora
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Balance and quality of life after total knee arthroplasty
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To evaluate the change in balance and quality of life in patients undergoing total

Total knee replacement

knee arthroplasty for primary gonarthrosis.

Balance

Method: Patients aged 60 years or older were evaluated in relation to the balance and quality

Elderly

of life before total knee arthroplasty and six months after surgery. To assess balance, this

Osteoarthritis

study used the Motor Scale Test for the Elderly; quality of life was assessed using the Western

Quality of life

Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index questionnaire and the Short Form
Health Survey. A control group consisting of healthy adults, age- and gender-paired, was
used to compare the balance after surgery results.
Results: Twenty-eight patients completed the study, of a total of 37 arthroplasties. The mean
age was 70.18 ± 6.17 years. All variables were statistically signiﬁcant (p ≤ 0.05) for improved
balance and quality of life after arthroplasty. It was observed that, after knee arthroplasty,
the level of balance does not reach that expected for healthy individuals (p ≤ 0.05).
Conclusion: Total knee arthroplasty is effective at improving balance six months after surgery, as well as all domains of quality of life. However, it is not able to restore balance to a
level comparable to that of healthy individuals.
© 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
A artroplastia total do joelho (ATJ) é um dos procedimentos
cirúrgicos eletivos mais realizados na Ortopedia,1 com capacidade de melhorar a função, proporcionar alívio da dor e
restaurar a qualidade de vida em pacientes com osteoartrite
do joelho.1–6 Nos EUA, estima-se crescimento da demanda
cirúrgica de 2005 a 2030 em 673% (3,48 milhões).7
Na população idosa, a deterioração do equilíbrio e a
redução da força muscular são os maiores fatores de risco para
quedas.8 Indivíduos com osteoartrite (OA) do joelho padecem
com perda progressiva da função, o que resulta em crescente
dependência para caminhar, subir escadas e outras tarefas
dependentes do uso dos membros inferiores.9 A OA do joelho revela-se como fator de risco independente associado a
quedas.10,11
O controle do equilíbrio é dependente de estímulos sensoriais do sistema vestibular, visual e somatossensorial. Em
situações em que o equilíbrio é perturbado, o processamento
central desses estímulos resulta em respostas neuromusculares coordenadas que asseguram a permanência do centro
de massa dentro da base de apoio.9 Portanto, o controle
efetivo do equilíbrio não depende apenas de uma acurada
recepção de estímulos, mas também de uma pronta resposta
muscular. Em idosos, a deterioração do equilíbrio contribui
para o aumento da dependência funcional, do medo e da
frequência de quedas.12 Dessa forma, tanto a OA quanto as
alterações do equilíbrio em idosos aumentam o risco de quedas e de fraturas, geram consequências funcionais negativas
e impacto econômico para a sociedade, devido a sua elevada
morbimortalidade.13
A inﬂuência da ATJ na propriocepção tem sido objeto
de debate, alguns autores reportam benefícios após a
cirurgia,14,15 enquanto outros indicam que não foram observadas melhorias na propriocepção após ATJ.16,17 Muitas

estruturas intra-articulares do joelho têm receptores proprioceptivos, como o ligamento cruzado anterior, a cartilagem
articular, os meniscos, dentre outras, as quais são ressecadas
durante a ATJ. Stan et al.18 sugerem que o controle do equilíbrio é mais limitado após a ATJ, principalmente nos primeiros
dias após o procedimento, considerando que os pacientes são
idosos, com controle do equilíbrio já comprometido, agregam
maior risco de queda nessa fase.18 Em contrapartida, Swanik,
Lephart e Rubash14 sugerem que a ATJ restaura as características motoras e sensitivas necessárias para o equilíbrio e a
estabilização dinâmica da articulação, reduz o risco de quedas e subsequente injúria a essa população. Acrescido a isto,
Schwartz et al.19 demonstraram que, além de a ATJ efetivamente melhorar o equilíbrio dinâmico em idosos com OA,
a restauração do equilíbrio tem correlação positiva com a
melhora da função e da qualidade de vida. O objetivo deste
estudo foi avaliar as alterações do equilíbrio e da qualidade de
vida em idosos submetidos a artroplastia total do joelho.

Material e métodos
Este é um estudo clínico, prospectivo, do tipo coorte. Foram
convidados a participar os pacientes com 60 anos ou mais,
com diagnóstico de osteoartrite do joelho e com indicação
de ATJ, em um hospital de referência estadual em ortopedia.
Em 12 meses consecutivos, foram selecionados os pacientes
que preenchiam os critérios clínicos do Colégio Americano de
Reumatologia para o diagnóstico de OA do quadril ou joelho,
com conﬁrmação radiográﬁca pela classiﬁcação de Kellgren-Lawrence grau IV.20,21 Os indivíduos que preencheram os
critérios clínicos e falha do tratamento conservador entraram
em ﬁla de espera para as cirurgias propostas. Portanto, foram
considerados elegíveis para o estudo os indivíduos com 60
anos ou mais, indicação de ATJ, que aceitaram participar do
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estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Os critérios de exclusão foram: relato de dor (escala
visual analógica igual ou maior do que cinco) em outra
articulação dos membros inferiores, não relacionada à cirurgia feita; idosos com doenças neurológicas, cardiovasculares,
musculoesqueléticas ou psiquiátricas que impossibilitassem
a execução dos testes, a compreensão e a resposta aos
questionários, bem como a condução adequada do processo
terapêutico e da reabilitação física; qualquer infecção ativa
nos membros inferiores; cirurgia de revisão ou infecção articular periprotética em período inferior a seis meses após
a intervenção; idosos que não retornaram ao ambulatório
na segunda avaliação (seis meses após a cirurgia); e IMC >
40 kg/m2 .
Artroplastia primária na mesma articulação contralateral
não foi um critério de exclusão. Os pacientes com artroplastia
bilateral apenas foram incluídos no estudo após reabilitação
da primeira cirurgia.
Também participou do estudo um grupo controle, necessário para comparar os pacientes a indivíduos sadios após
os seis meses da ATJ. Foi constituído por 28 idosos pareados em gênero, idade e IMC ao grupo estudado, selecionados
aleatoriamente e participantes dos projetos da Universidade
Estadual de Santa Catarina, que não tinham queixas de dores
articulares nos membros inferiores ou diagnóstico prévio de
osteoartrose.
Para a avaliação do equilíbrio foram usados os testes da
Escala Motora para a Terceira Idade EMTI,22 validada para
a população brasileira. Essa escala permite uma pontuação
que vai do nível 2 ao 11, de forma progressiva. Encerra-se a
aplicação da bateria de testes no momento em que o sujeito
não conseguir fazer a prova em um determinado nível. A
pontuação alcançada (0 a 132) classiﬁca o equilíbrio em níveis:
muito superior (130 ou mais), superior (120–129), normal alto
(110–119), normal médio (90–109), normal baixo (80–89), inferior (70–79) e muito inferior (< 70).22
Na avaliação da intensidade da dor em pacientes com OA
foi usada a Escala Visual Analógica (EVA), na qual 0 signiﬁca
ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável
pelo paciente.
Para avaliação da função em pacientes com OA foi usado
o questionário Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (Womac), traduzido e validado para a população
brasileira.23
Na avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde foi
usado o questionário SF-36, traduzido e validado para a língua
portuguesa por Ciconelli et al.24
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Todos os questionários foram respondidos em forma de
entrevista. A mensuração da massa foi feita com os indivíduos
em posição ortostática e descalços. Na avaliação do equilíbrio,
os pacientes retiraram as roupas que pudessem interferir nos
movimentos e permaneceram descalços durante os testes; os
avaliados não tiveram contato prévio com o instrumento e
cada teste foi explicado verbalmente e demonstrado pelo pesquisador de acordo com os critérios e a sequência determinada
no protocolo.22
Os indivíduos de ambos os grupos foram avaliados pela
mesma equipe de pesquisa. Portanto, foram adotados os mesmos procedimentos durante as coletas dos dados nos dois
grupos.
A técnica cirúrgica incluiu o acesso parapatelar medial e
eversão da patela; uso de torniquete; os componentes foram
implantados sob cimentação e não foi feita substituição da
patela. Houve preservação do ligamento cruzado posterior em
todos os joelhos. Foram usadas as próteses de joelho nacionais
Metabio® e Baumer® .
Todos os pacientes foram operados pelo mesmo cirurgião.
Após a cirurgia, os pacientes foram liberados para deambular
com andador no primeiro dia de pós-operatório e receberam reabilitação tradicional, no mínimo durante três dias de
internação. Recebiam alta hospitalar após demonstrar independência para deambular com andador. Os pacientes foram
encaminhados para reabilitação próximo ao domicílio, após
primeiro retorno ao hospital e retirada de pontos cirúrgicos
entre 10 e 14 dias.
Foi feita a estatística descritiva com medidas de tendência central e de dispersão. Foi usado o teste de Shapiro-Wilk
para veriﬁcar se as variáveis atendiam aos pressupostos de
normalidade. O teste t de Student foi feito para avaliar as variáveis com dados paramétricos, como idade, altura, peso e IMC.
Para a análise das demais variáveis foram usados os testes
não paramétricos. O teste de Wilcoxon foi usado para avaliar a diferença antes e após a cirurgia do grupo em estudo,
analisaram-se as subescalas do Womac, a EVA e a EMTI. Para
avaliar se o grupo de pacientes após a cirurgia era diferente
do grupo controle foi usado o teste U de Mann-Whitney. Assim
como para avaliar se havia diferença entre os subgrupos, como
gênero, faixa etária, articulação e escolaridade. O processamento dos dados foi feito com o software SPSS® Statistics 2011,
versão 20.0 para Windows (Chicago, Illinois).
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas
Envolvendo Seres Humanos sob o Certiﬁcado de Apresentação
para Apreciação Ética (CAAE): 39714614.4.0000.0118. Todos os
pacientes preencheram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para este estudo.

Procedimentos
Todos os pacientes incluídos na amostra foram submetidos às
avaliações dentro de um consultório, no setor de ambulatórios do Hospital, antes e após seis meses do procedimento
cirúrgico. As avaliações foram feitas de forma individual e
reservada, por um único avaliador, adotaram-se os mesmos
procedimentos nas duas avaliações. O médico cirurgião não
participou das avaliações. A avaliação inicial foi feita aproximadamente 30 dias antes da cirurgia e a avaliação ﬁnal foi
feita após seis meses do procedimento cirúrgico.

Resultados
Foram considerados elegíveis para o estudo 38 pacientes e
28 completaram as avaliações, demais detalhes disponíveis
na ﬁgura 1. A média de idade foi de 70,18 ± 6,17 anos,
variou de 62 a 82 anos. Desses, 21 (75%) eram mulheres.
Nove apresentaram prótese bilateral, compuseram 37 ATJ. Os
demais dados descritivos são apresentados nas tabelas 1 e 2 e
ﬂuxograma 1.
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Tabela 2 – Caracterização do grupo de pacientes

Pacientes elegíveis
(n = 38)

Exclusões (n = 04)
IMC > 40 kg/m2 (n = 01)
ON do joelho (n = 01)
Possuíam ATQ e foi indicado
ATJ (n = 02)

Incluídos no estudo
(n = 34)

Exclusões (n = 6)
Não retornaram para segunda avaliação (n = 03)
Infecção profunda (n = 01)
Evoluíram com EVA > 5 em articulação contralateral (n = 02)

Completaram as avaliações
(n = 28)

Figura 1 – Fluxograma da amostra do estudo.
ON, osteonecrose avascular; IMC, índice de massa corporal;
EVA, escala visual analógica; ATQ, artroplastia total do
quadril; ATJ, artroplastia total do joelho.

Tabela 1 – Características antropométricas dos grupos
osteoartrite (pacientes) e controle
Variáveis

Idade (anos)
Altura (m)
Massa (kg)
IMC (kg/m2)

Casos (n = 28)

Controle (n = 44)

Médiaa

Médiaa

70,18 (6,17)
1,62 (0,11)
80,92 (15,63)
30,60 (4,48)

70,43 (6,20)
1,63 (0,05)
73,75 (9,99)
27,59 (3,05)

p valor

0,880
0,650
0,050
0,060b

n, número amostral.
a
b

Desvio-padrão.
Diferença signiﬁcante (teste t de Student).

Em todas as variáveis analisadas houve signiﬁcância estatística (p ≤ 0,05) após artroplastia. Tamanho de efeito grande,
acima de 0,5, foi observado na EVA, nas subescalas do Womac
(dor, rigidez e função física) e no SF-36, exceto no estado geral
de saúde, na vitalidade e no componente físico, que tiveram
tamanho de efeito médio (tabela 3).
Foi observada uma melhoria dos escores aferidos pela
EMTI após a cirurgia (mediana = 60) em relação a antes
da cirurgia (mediana = 24), z = -3,674, com tamanho do
efeito de médio para grande, r = 0,491, representado na
ﬁg. 2 pelo deslocamento para a direita dos escores após
a cirurgia. Apesar dessa evidente melhoria do equilíbrio, o
grupo de pacientes permaneceu com escore aferido abaixo
dos indivíduos saudáveis (tabela 4 e ﬁg. 3), com signiﬁcância estatística pelo teste de U de Mann-Whitney, p < 0,0001,
r = 0,395.

Variáveis

Frequência

%

Articulação
Joelho
Unilateral
Bilateral
Total

19
09
28

67,9
32,1
100

Escolaridade
1 a 4 anos
5 a 8 anos
9 a 11 anos
>11 anos
Total

19
01
02
01
23

82,6
3,6
7,1
3,6
100

Faixa etária
60 a 74 anos
≥ 75 anos
Total

20
08
28

71,4
28,6
100

Gênero
Masculino
Feminino
Total

07
21
28

25
75
100

Discussão
Além do esperado alívio da dor, da restauração da função e da
qualidade de vida,25 este estudo demonstrou que os pacientes nos estágios ﬁnais da osteoartrite, quando submetidos ATJ,
beneﬁciam-se com a melhoria do equilíbrio seis meses após a
cirurgia. Todavia, permanecem abaixo dos parâmetros considerados normais para indivíduos saudáveis de mesma faixa
etária. Esses resultados corroboram para esclarecer supostas divergências em relação à alteração do equilíbrio após a
substituição articular. Uma explicação para essas divergências
pode estar na diferença dos designs dos estudos, nos métodos,
testes usados e tempo de follow-up.
Stan et al.,18 ao avaliar pacientes sete dias após ATJ, aﬁrmam que a cirurgia causa mais danos aos proprioceptores em
joelhos já comprometidos pela OA e pela idade avançada e
concluem que a ATJ causa instabilidade adicional nos dias
seguintes ao procedimento, o que resulta em alto risco de
queda nesse período. Sob outra perspectiva, Bascas et al.26
e Schwartz et al.19 aﬁrmam que ATJ efetivamente restaura o
equilíbrio em idosos em relação ao estado pré-operatório após
12 meses da cirurgia. Essa diferença de resultados pode ser
explicada pelo curto período de segmento adotado por Stan
et al.,18 que é insuﬁciente para uma reabilitação adequada. No
atual estudo foi observado que após seis meses da cirurgia os
pacientes apresentam uma expressiva melhoria do equilíbrio
postural.
Apesar da melhoria do equilíbrio após a cirurgia, observou-se que não foi suﬁciente para atingir níveis comparáveis a
indivíduos saudáveis. A razão para a persistência do déﬁcit residual do equilíbrio após a ATJ permanece indeﬁnida,
mas provavelmente está relacionada a vários fatores.27,28 A
postura ortostática é dependente do efeito sinérgico das aferências sensoriais, nas quais a eﬁciência é dependente de
fatores como idade, comorbidades, aspectos psicológicos e do
membro contralateral, que é comumente afetado pela mesma

751

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(6):747–753

Tabela 3 – Resultados pré e pós-operatório dos pacientes, nas variáveis qualidade de vida, dor e equilíbrio
Escala

n

MedianaPré-op[IQ]

MedianaPós-op[IQ]

Z

p valor

r

Womac (4-0)
Dor
Rigidez
Função física

28
28
28

3,10 [1,70]
3,50 [2,00]
3,10 [1,47]

0[0,35]
0[0,5]
0,17 [0,22]

-4,628
-4,658
-4,623

0,000a
0,000a
0,000a

0,618
0,622
0,618

SF-36 (0-100)
CF
LAF
Dor
EGS
Vit
AS
LAE
SM
CoF
CoM

28
28
28
28
27
27
28
27
27
27

5,00 [13,80]
0 [0]
12,00 [22,00]
87,00 [15,00]
80,00 [40,00]
0 [37,50]
100 [100]
72,00 [36]
20,70[8,70]
55,60[20,60]

70,00 [25,00]
100 [25,00]
72,00 [39,00]
92,00 [5,00]
90,00 [5,00]
100 [0]
100 [0]
92,00[20,00]
49,50[12,60]
63,40[5,60]

-4,629
-4,778
-4,627
-2,397
-3,223
-4,467
-3,843
-3,820
-4,469
-3,051

0,000a
0,000a
0,000a
0,017a
0,001a
0,000a
0,003a
0,000a
0,000a
0,004a

0,618
0,638
0,618
0,320
0,438
0,607
0,513
0,519
0,608
0,415

EVA (10-0)
Dor

28

10,00 [1,00]

1,00 [3,00]

-4,639

0,000a

0,620

EMTI (0-132)
Equilíbrio

28

24,00 [24,00]

60,00 [24,00]

-3,674

0,000a

0,491

AS, aspectos sociais; CF, capacidade funcional; CoF, componente físico; CoM, componente mental; EGS, estado geral de saúde; LAE, limitação
por aspectos emocionais; LAF, limitação por aspectos físicos; r, tamanho do efeito; SM, saúde mental; Vit, vitalidade; Z, escore-z.
a

Diferença signiﬁcante (teste de Wilcoxon).

20
15
10
5
0
0

24

EQ A
EQ B

36

48

60

72

78

84

90

96

0
2

24
16

36
0

48
7

60
1

72
0

78
0

84
1

90
0

96
1

0

2

1

8

7

4

2

2

1

1

Figura 2 – Distribuição dos escores da EMTI antes e após a
cirurgia.
Abscissa, pontuação na EMTI; Ordenada, número de
indivíduos; EMTI, Escala Motora da Terceira Idade; EQ A,
equilíbrio antes da cirurgia; EQ B, equilíbrio após a cirurgia.
doença.28 Wada et al.17 aﬁrmam que a força dos extensores
e ﬂexores do joelho aumenta signiﬁcativamente após a ATJ,
mas ainda permanece abaixo do nível de força dos indivíduos

saudáveis. Apesar do alívio da dor, da melhoria da estabilidade
e do arco de movimento da articulação substituída, o déﬁcit
residual de força pode inﬂuenciar diretamente no déﬁcit do
equilíbrio postural.29
Neste estudo, os pacientes foram beneﬁciados com
elevação da qualidade de vida relacionada à saúde em todos
os domínios do SF-36. Assim como houve melhoria signiﬁcativa no estado de saúde avaliado pelo escore do Womac.
O Womac, além de fornecer um estado de saúde, tem uma
relação com risco de queda. Segundo Foley et al.,30 o Womac
em suas subescalas de dor e função e em menor proporção a
rigidez têm uma associação modesta, mas independente com
o risco de queda, de forma que o alívio dos sintomas da dor,
da rigidez articular e a melhoria da função contribuem para
a redução do risco de queda.30 Dessa forma, a ATJ, além de
efetivas no alívio da dor e na melhoria da função, é capaz de
melhorar todos os domínios de qualidade de vida e do equilíbrio após a cirurgia e reduzir o risco inerente de queda em
idosos com OA avançada.
Este estudo tem algumas limitações. Primeiro, a
reabilitação pós-operatória após a alta hospitalar não foi

Tabela 4 – Comparação dos resultados referentes aos testes de equilíbrio entre o grupo controle e grupo em estudo após
a cirurgia
Variável

Grupos
Pacientes

p-valor

z

Tamanho do efeito (r)

< 0,003a

-2,959

0,395

Controle
(n = 28)

Equilíbrio

Mediana [IQ]
Amplitude

60,0 [24,0]
24,0-96,0

IQ, intervalo interquartil.
a

Diferença signiﬁcante (teste U de Mann-Whitney).

84,0 [45,0]
24,0-132,0
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Figura 3 – Comparação do equilíbrio dos pacientes antes e
após a cirurgia com o grupo controle.
EMTI, Escala Motora da Terceira Idade.

supervisionada diretamente, no entanto os indivíduos eram
educados antes e durante o período de internação hospitalar,
recebiam alta após demostrar capacidade de fazer os exercícios ensinados. Segundo, não foi adotado um grupo controle
de idosos com OA. Terceiro, o baixo nível de escolaridade
dos idosos pode inﬂuenciar negativamente os resultados
avaliados. Para reduzir essa limitação, todos os questionários
foram aplicados em forma de entrevista. Não obstante, os
resultados sugerem que, independentemente do nível de
instrução, a ATJ é efetiva na melhoria da qualidade de vida e
do equilíbrio em idosos com OA.

Conclusão
O impacto clínico dos resultados deste estudo é promissor e
sugere que a ATJ contribui para o aprimoramento do equilíbrio
postural em pacientes idosos com OA, com potencial redução
do risco de queda e de injúria a essa população. Os pacientes são beneﬁciados com a melhoria em todos os domínios
da qualidade de vida relacionada à saúde. Futuros estudos
devem avaliar se exercícios especíﬁcos para o equilíbrio após
artroplastia podem ser efetivos para melhorar os resultados já
alcançados com modelos tradicionais de reabilitação.
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