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RESUMO 

 

A ruptura de ligamento cruzado cranial é uma doença de alta incidência na clínica médica de 
pequenos animais, sendo causa frequente de claudicação dos membros pélvicos, que não tratada de 
maneira eficaz gera dor articular e desenvolvimento da doença degenerativa articular do joelho. 
Diversas técnicas cirúrgicas foram criadas para o reparo da instabilização gerada na articulação 
devido à ruptura do ligamento cruzado cranial, divididas em extra capsulares, intracapsulares e 
osteotomias corretivas. Cada técnica tem suas particularidades e eleita de acordo com o tempo de 
acometimento, porte do animal e preferência do cirurgião. O presente estudo tem o intuito de avaliar a 
técnica de Tightrope®, a dificuldade para a realização dos túneis ósseos, a colocação dos implantes 
e eficiência da técnica, bem como avaliar o emprego de diferentes fios e  determinar se são eficientes 
para contenção do movimento de gaveta cranial quando no emprego da estabilização da articulação 
do joelho. Foram realizadas avaliações radiográficas para verificar a posição dos implantes de 
Tightrope. A técnica de Tightrope® é uma técnica inovadora, minimamente invasiva que proporciona 
estabilidade da articulação do joelho tão eficaz quanto às técnicas intracapsulares e osteotomias 
corretivas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ruptura de ligamento cruzado cranial. Técnica extra capsular. Técnica 
intracapsular. Joelho. Cães. Tightrope. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT  

 

Rupture of the cranial cruciate ligament is a high incidence disease in the medical clinic of small 
animals, with frequent cause of lameness of the hind limbs, not treated effectively generates joint pain 
and development of degenerative joint disease of the knee. Several surgical techniques have been 
developed to repair the instability generated in the joint due to rupture of the cranial cruciate ligament, 
divided into extra capsular, intracapsular and corrective osteotomies. Each technique has its own 
peculiarities and elected according to the involvement of time, animal size and surgeon preference. 
This study aims to evaluate the Tightrope® technique, the difficulty to achieve the bone tunnels, 
implant placement and technical efficiency as well as evaluate the use of different yarns and 
determine whether they are effective in moving the containment cranial drawer when employment 
stabilization of the knee joint. Radiographic evaluations were performed to check the position of 
Tightrope implants. The Tightrope® technique is an innovative technique, minimally invasive that 
provides joint stability of the knee as effective as the intracapsular techniques and corrective 
osteotomies. 

KEYWORDS: Rupture of the cranial cruciate ligament. Technical extracapsular. Technical 

intracapsular. Knee. Dogs. Tightrope. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O ligamento cruzado cranial tem a função de promover a estabilidade da 

articulação femorotibiopatelar, o acometimento parcial ou total deste feixe 

fibrocartilaginoso é considerado uma das lesões mais comuns que prejudicam o 

joelho e que iniciam o processo da osteoartrite (DENNY & BUTTERWORTH, 2006). 

 Saki Paatsama na década de 1950 foi o pioneiro no desenvolvimento da 

correção da ruptura de ligamento cruzado cranial (RLCCr), elaborando a técnica 

intracapsular que perdura até os dias de hoje e de onde surgiram diversas técnicas 

(ARNOCZY, 1985; PIERMATTEI & FLO, 1999). 

 Divididos em quatro principais grupos, a RLCCr tem como causas traumas, 

idade avançada, em cães de raças grandes a gigantes e àquelas ligadas às 

artropatias inflamatórias (DENNY & BUTTERWORTH, 2006). 

 Mais comum em raças de grande porte como Rottweiller, Bullmastiff, São 

Bernardo e Golden Retriever, a RLCCr atinge também animais de pequeno porte 

independente de idade, sexo ou raça (WHITEHAIR & VASSEUR, 1993).  

 A diminuição da tonicidade muscular do quadríceps é uma característica 

clínica que indica uma possível RLCCr, porém, o sinal patognômonico da lesão é o 

movimento de gaveta que consiste em, através da palpação evidenciar o avanço 

cranial da tíbia em relação ao fêmur (FOSSUM, 2001). 

 Divididos em tratamentos conservadores e cirúrgicos, a RLCCr possui 

diversas técnicas de reparo. Em cães de raças menores o tratamento conservador 

pode ser uma opção, todavia, não apresenta, a longo prazo, resultados satisfatórios. 

Embora o tratamento conservador minimize a claudicação, em torno de seis 

semanas, quando o animal não apresenta melhoras clínicas se faz necessário à 

intervenção cirúrgica (SLATTER, 2007). 

As técnicas cirúrgicas são divididas em técnicas intracapsulares, osteotomias 

corretivas e extracapsulares. As técnicas intracapsulares são definidas por utilizarem 

tecidos da mesma composição de origem ou enxertos que imitam o traçado do 

ligamento cruzado cranial. Nos reparos intracapsulares os componentes mais 

utilizados são os autoenxertos, que tem como constituintes a fáscia lata, tendão 

patelar ou associação de ambos (SLATTER, 2007). 
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As técnicas extracapsulares consistem em estabilizar a articulação do joelho 

fazendo o uso de suturas calibrosas geralmente empregando fios de poliéster 

trançado ou poliamida, ou de tecidos moles, transpondo ou não os tecidos ósseos 

do fêmur e tíbia (FOSSUM, 2002; PIERMATTEI & FLO, 1999; DENNY & 

BUTTERWORTH, 2006). 

Desenvolvida por James L. Cook em meados de 2007, a técnica TightRope® 

é uma correção da ruptura de ligamento cruzado cranial que visa ser minimamente 

invasiva otimizando a técnica de imbricamento do retináculo lateral (COOK et al, 

2007). 

A técnica consiste em transfixação do osso do fêmur em sua porção distal e 

transfixação da tuberosidade tibial inserindo um implante com material que suporte a 

tensão exercida na articulação mantendo-a estável através de botões ortopédicos 

(COOK et al, 2007; ARTHREX VET SYSTEMS, 2008). 

Tendo em vista o estudo comparativo feito por Cook et al 2007 que utilizou 24 

pacientes consecutivos que receberam a técnica de Tightrope® e 23 pacientes que 

foram submetidos a técnica de TPLO, na qual foram realizadas pelo mesmo 

cirugião, adotados os mesmos protocolos nos pós opetaratórios e avaliados por 6 

meses, os mesmos concluíram que em relação a osteotomia de nivelamento do 

platô tibial, que é considerada uma das melhores técnicas atualmente, a técnica de 

TightRope® foi tão boa quanto a TPLO, pois por ser minimamente invasiva e de 

mesma eficácia que a outra, a TightRope® tem sucesso na sua execução. 

 Sendo assim, devido a taxa de sucesso relatada, a presente pesquisa têm por 

finalidade avaliar a técnica de TightRope® utilizando no lugar do kit Arthrex vet 

systems®, botões ortopédicos semelhantes aos originais, confeccionados em aço 

cirúrgico sob encomenda, e, no lugar da fibra  Fiberware®, fios inabsorvíveis como o 

poliéster número 5 e fio de náilon de pesca monofilamentar 0.90mm. 
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2 ANATOMIA E BIOMECÂNICA 

 

O joelho embora sua movimentação inicial seja flexão e extensão, é um 

complexo articular multifuncional, composta por três articulações que se interagem: 

articulação femorotibial, femoropatelar e tibiofibular proximal (DENNY & 

BUTTERWORTH, 2006).  

A patela, a fabela medial, a fabela lateral e o sesamóide poplíteo são ossos 

sesamóides que compõem a estrutura do joelho, assim como os ligamentos 

colaterais, medial e lateral, os ligamentos cruzados cranial e caudal e os meniscos 

lateral e medial, que por últimos citados são estruturas fibrocartilaginosas que estão 

inseridas entre as superfícies articulares do fêmur e da tíbia (DENNY & 

BUTTERWORTH, 2006; SLATTER, 2007). 

O fêmur e a tíbia, quando o animal em estação, ficam flexionados, está 

posição estende-se em determinadas fases da locomoção ficando em certo ângulo 

que, não ultrapassa 140 graus caudalmente à articulação (DYCE; SACK; WENSING; 

1997). 

A articulação do joelho tem como principal sustentação os ligamentos 

cruzados cranial e caudal, e os ligamentos colaterais laterais e mediais, na qual os 

ligamentos colaterais estão aderidos à cápsula articular, mantendo esta sustentada 

(SLATTER, 2007). 

De origem intra-articulares os ligamentos cruzados tem sua nomeação de 

acordo com a inserção à tíbia, pois, o ligamento cruzado cranial está inserido no 

intercôndilo tibial e é originado no côndilo lateral do fêmur. O ligamento cruzado 

cranial é constituído de colágeno em formato de vários feixes de fibras. O ligamento 

cruzado caudal é originado no côndilo femoral medial e se insere na face posterior 

da tíbia e é constituído de duas bandas distintas, o feixe anterolateral e o 

pósteromedial (VASSEUR, 2003; LEOPIZZI, 1998). 

O ligamento cruzado cranial e o ligamento cruzado caudal são passíveis de 

ruptura quando tensionados demasiadamente, sendo o ligamento cruzado cranial 

sensível quando a articulação do joelho está em posição de extensão extrema, e o 

ligamento cruzado caudal passível de ruptura quando a articulação do joelho está 

em posição flexionada (DYCE, K. M. 2004). 

Os ligamentos cruzados apoiam os ligamentos colaterais evitando os 

movimentos de rotação e as projeções de valgus e varus do membro, onde como 
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função principal, o ligamento cruzado cranial impede o movimento cranial excessivo 

da tíbia em relação ao fêmur e a rotação interna da tíbia (DYCE, SACK, WENSING, 

1997). 

Apresentando três cavidades distintas que se intercomunicam, está a capsula 

da articulação do joelho, onde se localiza a maior delas entre o fêmur e a patela, e 

as demais que são duas, entre os côndilos femorais e tibiais (SLATTER, 2007). 

Os meniscos possuem formato semilunares e se interpõem entre os côndilos 

femorais e o platô tibial. O ligamento intermeniscal está sobreposto ao ponto de 

inserção do ligamento cruzado cranial em relação à tíbia, sendo ponto de referência 

anatômica às estruturas craniais do joelho (VASSEUR, 2003). 

 

Figura 1 – Anatomia da articulação femorotibiopatelar, com destaque os ligamentos cruzados cranial 
e caudal e meniscos lateral e medial 

 

 

Fonte: disponível em: http://www.ortocanis.com/es/content/47--que-es-laluxacion-de-rotula-en-los-
perros. Acesso em 04 nov. 2014 

 

 

http://www.ortocanis.com/es/content/47--que-es-laluxacion-de-rotula-en-los-perros
http://www.ortocanis.com/es/content/47--que-es-laluxacion-de-rotula-en-los-perros
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Composto por duas estruturas, os meniscos têm como distinção os cornos 

meniscais e o corpo meniscal, no qual os ligamentos meniscais (cornos) são 

amplamente irrigados por vasos sanguíneos e nervos que detém de fibras 

mielinizadas extensas finalizadas nos cornos. Já o corpo do menisco é uma 

estrutura ligamentosa que se estende entre os cornos, é pouco irrigado pelo plexo 

sinovial vascular proveniente da cápsula articular, apenas 10 a 15% do corpo do 

menisco tem irrigação (BARRET et al., 1998).  

Essas fibrocartilagens semilunares tem como principal função dar estabilidade 

à articulação femorotibial, promovendo conformidade quando flexionada ou 

estendida, e além de funcionar como amortecedor para absorver choques, ainda 

auxiliam na lubrificação da articulação (VASSEUR, 1998). 

Os cornos meniscais juntamente com a musculatura adjacente promovem ou 

auxiliam através dos nervos sensoriais a sensibilidade articular, protegendo assim 

contra uma tensão exacerbada que leve à lesão no membro e ligamentos causando 

rupturas (SLATTER, 2007). 

2.1 Fisiopatogenia da ruptura do ligamento cruzado cranial 

 

As causas ligadas às rupturas do ligamento cruzado cranial estão distribuídas 

em grupos, no qual podemos triar suas origens, sendo as mais evidentes aquelas 

ocorridas por traumas, quando o ligamento se encontra retesado ou rotacionado 

demasiadamente. Outro grupo está relacionado às rupturas parciais ou totais em 

cães com idades superior a 5 anos, onde ocorre perda das qualidades primigenias 

do ligamento enfraquecendo-o (DENNY & BUTTERWORTH, 2006). 

Nos animais de raças grandes a gigantes o ligamento cruzado cranial pode 

sofrer ruptura quando instalado processo de degeneração imatura do ligamento que 

pode estar associado com conformação do joelho ou do membro posterior, e ainda 

romper devido à artropatias, que de origem inflamatória ou infecciosa resultam em 

modificações patológicas no LCCr (DENNY & BUTTERWORTH, 2006). 

Em cães de raças grandes há um desgaste maior do LCCr em relação aos 

cães de raças menores, de acordo com o avanço da idade, há uma perda da força 

dos ligamentos gerando um desgaste devido a desorganização das fibras que levam 

à ruptura, pois essas alterações ligamentares ocorrem precocemente em cães 
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maiores, provavelmente devido à menor irrigação sanguínea local (VASSEUR et al., 

1985). 

Cães com sobre peso é um fator que agrega ao aumento da possibilidade de 

rompimento do LCCr, pois ocorre uma sobrecarga que gera uma tensão maior no 

ligamento que em situação de tração abrupta, ocasiona lesão (TIRGARI,M. 1978). 

Esta lesão habitualmente ocorre no momento em que há uma rotação da articulação 

quando flexionado em 20 a 50 graus ou quando estendido em excesso 

(PIERMATTEI & FLO, 1999). 

Em 50% dos animais que apresentam ruptura de ligamento cruzado cranial, a 

lesão de menisco medial está constatada, pois o processo de oscilação frequente da 

articulação gera um trauma que ocasionará laceração do mesmo (GAGLIARDO, 

K.M., 2003). 

A patogênese da RLCCr ainda não é totalmente entendida, em cães que 

possuem estreitamento do sulco intercondilar, membros pélvicos retos, ou 

angulação do platô tibial demasiado são considerados predispostos (JOHNSON; 

JOHNSON, 1993; HAYASHI et al., 2003; PIERMATTEI; FLO; DeCAMP, 2006). 

2.2 Sinais clínicos 

 

Independente de raça, idade, e sexo, qualquer cão pode romper o ligamento 

cruzado cranial, sendo algumas raças mais predispostas. As manifestações se 

apresentam em três modalidades, sendo elas a aguda, a crônica e a laceração 

parcial do ligamento cruzado cranial (FOSSUM, 2001). 

A manifestação aguda, porém de menor frequência, se caracteriza pela 

claudicação, que por volta de 20 a 30 dias se torna menos pronunciada (SLATTER, 

2007). 

Inicialmente dentro dos primeiros 7 a 10 dias o animal apresenta impotência 

funcional do membro, ocorrendo posteriormente o apoio gradativo, momento este 

em que normalmente há um agravo à lesão, tendo como resultado a laceração do 

menisco. Fatores estes que resultam em lesões degenerativas da articulação. A 

instabilidade da articulação leva a alterações que resultam em estalos que são 

indicativos da ruptura de ligamento cruzado cranial, sons estes que caracterizam o 

deslocamento dos côndilos femorais e a volta dos mesmos em sua posição de 

origem sobre a lâmina cartilaginosa. (PIERMATTEI & FLO, 1999). 
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Porém o estalido não é patognômonico da ruptura de ligamento cruzado 

cranial, pois os estalos podem também ser indicativos de lesão de meniscos 

(DENNY & BUTTERWORTH, 2006). 

Outros sinais clínicos são, a diminuição da tonicidade muscular do quadríceps 

comparado ao membro contralateral oposto quando hígido, nota-se a atrofia na 

musculatura afetada, dor, agressividade, lesão de patela associado a RLCCr 

(DENNY & BUTTERWORTH, 2006). 

2.3 Diagnóstico 

 

Para determinar se houve RLCCr, existem alguns métodos de diagnósticos a 

serem realizados. Sumariamente opta-se por visualizar o caminhar do cão em 

velocidade normal, e o trote. Neste teste nota-se o comportamento anormal da 

articulação do joelho, onde há um deslocamento cranial da tíbia em relação ao 

fêmur, (SLATTER, 2007). 

O principal meio para determinar a RLCCr é sem duvida a palpação do 

membro e o teste de gaveta cranial, embora a ruptura parcial seja mais difícil de 

detectar, uma palpação bem feita e em situações em que o animal se encontra com 

dor ou com os músculos tensos, será melhor a analgesia ou até anestesia geral para 

um exame mais eficaz (FOSSUM, 2001). 

O teste de gaveta cranial consiste em posicionar o polegar sobre a fabela 

lateral e o indicador sobre a patela mantendo o fêmur estabilizado, com a outra mão 

manter o polegar sobre a porção caudal à cabeça fibular, na tuberosidade tibial 

manter o indicador, com a articulação flexionada e estendida é então forçada à tíbia 

em direção cranial e distal ao fêmur para que ocorra o deslocamento caracterizando 

quando ocorrido este movimento, a ruptura de ligamento cruzado cranial (FOSSUM, 

2001). 

O teste de compressão tibial consiste em flexionar a articulação do tarso e 

tentar perceber o avanço cranial da tíbia, o teste pode ser realizado com o animal 

parado ou em movimento (HARASEN, G., 2002). 

Exames radiográficos são ferramentas somatórias para auxiliar na detecção 

em casos de ruptura parcial quando o teste de gaveta não forneça dados concretos, 

a imagem radiográfica mostra a angulação do platô tibial,o espessamento medial da 

cápsula articular, a presença de osteófitos em toda a articulação do joelho quando 
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instalado um processo crônico da osteoartrite,  (SLATTER, 2007; FOSSUM, 2001; 

DENNY & BUTTERWORTH, 2006; TONLINSON & CONSTANTINESCU, 1994). 

 

2.4 Tratamento conservador 

 

Existe uma variedade de técnicas utilizadas para ruptura de ligamento 

cruzado cranial, porém, o tratamento conservador que consiste em estabilizar a 

articulação e restringir o animal aos exercícios e ainda com administração de 

fármacos anti-inflamatórios, podendo este realizar somente caminhadas de curta 

distância, mostra-se satisfatório em cães com menos de 15 kg de massa corpórea 

(DENNY & BUTTERWORTH, 2006).  

A terapia conservativa é mais indicado em cães com peso inferior a 15 kg, 

pois em cerca de seis semanas, apenas com a terapêutica um certo grau de 

estabilidade é alcançado pelo desenvolvimento da fibrose periarticular, o que em 

pacientes pequenos é suficiente para que usem o membro afetado (SCHWARZ, 

2003; FOSSUM, 2002). 

Através do temperamento do animal, peso, o tempo de ocorrência e evolução 

da lesão, é feito a eleição do tratamento, se deve ser cirúrgico ou conservativo 

(OLIVEIRA, 2007). 

Em torno de 45 dias a claudicação em cães de porte pequeno submetidos ao 

tratamento conservador é resolvida, porém, a instabilidade não é cessada, levando 

ao surgimento da doença articular degenerativa secundária (FOSSUM, 2002).  

O tratamento conservador embora minimize a claudicação, em torno de seis 

semanas quando não apresenta melhoras clínicas, geralmente evoluem para uma 

laceração de menisco, e então é indicado a intervenção cirúrgica onde é realizado a 

meniscectomia e estabilização articular (SLATTER, 2007).  
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2.5 Tratamento cirúrgico 

2.5.1 Técnicas intracapsulares 

 

Os reparos intracapsulares utilizam tecidos da mesma composição de origem 

e ou enxertos que imitam o traçado do ligamento cruzado cranial, nos reparos 

intracapsulares os componentes mais utilizados são os auto-enxertos, que tem como 

constituintes a fáscia lata, tendão patelar ou junções de ambos. Embora os reparos 

intracapsulares tenham uma menor rejeição devido ao material ser do próprio 

organismo, por outro lado, a tensão gerada é menor comparado ao ligamento 

cruzado (Sllater, 2007). 

2.5.1.1 Técnica “Paatsama” 

 

Saki Paatsama foi um dos pioneiros no desenvolvimento da técnica 

intracapsular em rompimento do ligamento cruzado cranial na década 1950, e 

atualmente muito popular entre os cirurgiões. Sua técnica consiste em retirar da 

fáscia lata da coxa um tira de aproximadamente 1 a 2 cm de largura incisando a 

mesma até o ponto de inserção do ligamento patelar à tíbia, local onde a mesma 

permanece inserida. São realizados canais no fêmur e tíbia em sua disposição 

original e do LCCr, com a ajuda de fio metálico a tira de fáscia lata é transfixada 

através dos ductos evitando lesão ao ligamento cruzado caudal. Posteriormente 

mantém-se tensionado o retalho endógeno e fixado com suturas no ligamento 

patelar (PIERMATTEI & FLO, 1999). 

2.5.1.2 Técnica “Sobre-o-topo” 

 

Descrita por Arnoczky et al. (1979), a técnica “sobre-o-topo” consiste em 

utilizar uma fita com tamanho de 3 a 4 vezes o do ligamento patelar, de origem 

endógena, constituída pelo terço medial do ligamento patelar e fáscia lata 

proveniente do músculo do quadríceps (Figura 2). Evitando lesionar a cartilagem 

articular da patela, com o osteótomo a porção da extremidade medial da patela é 

separada da patela.  Deslocando medialmente a patela através da artrotomia, 

inspeciona-se o menisco medial e qualquer material de origem nociva à articulação é 
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removido. Com o auxílio de um passador de enxerto a fita tendínea é passada 

através da fossa intercondilar e suturada à fáscia femorofabelar. A patela volta ao 

seu local de origem e sutura-se em planos isolados à fáscia lata, cápsula articular, 

subcutâneo e pele (PIERMATTEI & FLO, 1999; DENNY & BUTTERWORTH, 2006). 

 
 
Figura 2 – Técnica “Sobre-o-topo”, estabilização intra-articular do ligamento cruzado cranial, 

utilizando faixa de fáscia lata e terço medial do ligamento patelar 

 

   

 

Fonte: (adaptado de Cirurgia Ortopédica de Cães e Gatos, Denny & Butterworth, 4ª edição, 2006, 
pág. 414). 
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2.5.2 Osteotomias corretivas 

 

 As osteotomias corretivas são técnicas cirúrgicas que visam obter 

estabilidade da articulação do joelho com ruptura do LCCr através de alteração da 

geometria óssea (KIM et al., 2008) 

2.5.2.1 Osteotomia com nivelamento do platô tibial 

 

A TPLO (tibial plateau leveling osteotomy) anula o avanço cranial da tíbia em 

relação ao fêmur. Através de uma osteotomia curva a técnica causa um nivelamento 

do platô tibial na porção proximal caudal da tíbia, tal nivelamento ajusta a posição do 

platô tibial de modo que o ligamento cruzado cranial não seja necessário (Figura 3) 

(MILLIS, 2010). 

A osteotomia de platô tibial caracteriza-se por promover a estabilidade da 

articulação do joelho devido à redução do avanço tibial cranial que é realizado 

através do nivelamento perpendicular ao eixo funcional da tíbia (SLATTER, 2007). 

Nas lesões de ruptura de ligamento cruzado cranial parcial, a osteotomia do 

nivelamento do platô tibial tem grande recomendação, pois evita a tensão 

exacerbada do ligamento cruzado reduzindo as chances de ruptura total (SLATTER, 

2007). 

Apesar de muito usada nos Estados Unidos à técnica TPLO possui alto custo 

e complicações que devem ser consideradas, como infecção, hemorragia e 

granuloma (HARASEN, 2006). 
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Figura 3 – Osteotomia corretiva, TPLO (osteotomia do platô tibial) antes e depois 

 

 

Fonte: disponível em: http://www.caninehydrotherapy4u.co.uk/canine-rehabilitation-swims-164.html. 
Acesso em 05 nov. 2014. 

 

2.5.3 Técnicas extra-capsulares ou extra-articulares 

 

Existem diversas técnicas cirúrgicas para que seja corrigida a ruptura de 

ligamento cruzado cranial, e os reparos extracapsulares consistem em estabilizar a 

articulação do joelho fazendo o uso de suturas calibrosas com uso de fios de 

poliéster trançado ou poliamida, ou de tecidos moles, transpondo ou não os tecidos 

ósseos do fêmur e tíbia (FOSSUM, 2002; PIERMATTEI & FLO, 1999; DENNY & 

BUTTERWORTH, 2006). 

As técnicas extracapsulares são descritas como técnicas de imbricação, que 

usam linhas de suturas do tipo Lembert nas porções medial e lateral da articulação 

(PIERMATTEI & FLO, 1999). E a técnica retinacular, que consiste em ancorar à 

porção distal do ligamento patelar através de duas linhas de sutura com material 

inabsorvível em volta da fabela lateral (PIERMATTEI & FLO, 1999). 

http://www.caninehydrotherapy4u.co.uk/canine-rehabilitation-swims-164.html
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2.5.3.1 Técnica Três em Um 

 

É uma técnica que leva o avanço do músculo sartório caudomedialmente, e o 

avanço lateral do músculo bíceps femoral onde gera um suporte ao reparo pós-

operatório, e nas suturas fabelares o exato local dos nós (PIERMATTEI & FLO, 

1999). 

Realiza-se a artrotomia medial, onde são retirados os retalhos do ligamento 

cruzado e avaliando os meniscos, estes são removidos ou não dependendo das 

condições em que são encontrados, geralmente ocorrendo a meniscectomia quando 

os mesmos se encontram seriamente lacerados ou retalhados. A fabela medial deve 

ser exposta através de incisão na fáscia cranial do ventre caudal do músculo 

sartório, onde é finalizada na região de inserção do músculo sartório na crista da 

tíbia. Passa-se o fio de sutura monofilamentar agulhado ao redor da fabela medial, 

para expor a região lateral da articulação, a pele é dissecada e rebatida na porção 

lateral. Incisa-se a fáscia lata, formando uma linha do ponto de origem cranial do 

músculo bíceps femoral em rumo à patela, mantém-se paralelo ao ligamento patelar 

um ângulo da incisão em direção à região proximal da tíbia. Expondo a fabela lateral 

e ligamentos colaterais, mantendo a cápsula sinovial intacta, a fáscia é afastada 

caudalmente. Aplicam-se duas suturas em volta a fabela lateral. Próximo à inserção 

do ligamento patelar é feito um pequeno conduto paralelo à tuberosidade da tíbia, 

onde servirá de passagem da sutura para que seja realizada uma transposição dos 

fios de sutura, onde estes serão tracionados em direção medial para lateral 

formando um padrão em oito. Semelhante a essa manobra, é realizado o mesmo 

procedimento só que desta vez utilizando a passagem do fio de sutura em direção 

lateral para medial onde, mantendo o joelho em ângulo de estação, o movimento de 

gaveta através de tração das suturas é eliminado. Para aumentar a tensão no 

músculo a fáscia lata é fechada e passada ao redor do ligamento patelar e fáscia do 

quadríceps. Sutura-se ao ligamento patelar na porção medial a fáscia medial e a 

parte mais evidente do ventre do caudal do músculo sartório. Sutura-se a porção 

cranial da incisão medial fascial de maneira habitual, então é suturado a última 

porção, onde as suturas fabelares são recobertas de modo que somente os nós 

fiquem aparentes. Previne-se assim a constituição de seroma e instalação de 

processos infecciosos destas suturas onde evitam a possível ruptura das suturas da 
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incisão de pele nos primeiros dias no pós-operatório (PIERMATTEI & FLO, 1999). 

(Figura 4) 

 

Figura 4 – Técnica extra-capsular Três em um 

 

Fonte: Textbook of Small Animal Surgery, Douglas Slatter, 3ª edição, 2003, pág. 2114) 

 

2.5.3.2 Suturas fabelotibiais laterais com náilon monofilamento 

 

A sutura fabelotibial é uma técnica extracapsular que não utiliza o enxerto e o 

ligamento patelar não é ligado à incisão fascial. O joelho com ruptura de ligamento 

cruzado cranial é estabilizado a partir de uma sutura fabelo tibial lateral (Figura 5), 

onde se inicia a técnica através da incisão de pele parapatelar lateral, essa incisão 

se estende a um ponto em que seja possível a exposição e da crista da tíbia, afasta-

se o músculo tibial cranial, a patela e a fáscia de modo que permita a palpação da 
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fabela lateral. São criados dois túneis na crista da tíbia com o intuito de que seja 

passadas as duas pontas do fio de náilon, primeiramente pelo orifício distal e 

posteriormente pelo orifício cranial, onde serão contornadas ao redor da fabela 

lateral. Forma-se então um nó autobloqueante, e a sutura é então tensionada de 

modo que estabilize a articulação femorotibiopatelar, sendo assim realizando cinco 

ou seis nós simples para que mantenha a amarração (DENNY & BUTTERWORTH, 

2006). 

 
Figura 5 – Técnica extra-capsular de sutura fabelo tibial lateral com fio de náilon 

 

 

Fonte: disponível em: http://criticalcaredvm.com/fixing-your-dogs-blown-knee. Acesso em 05 nov. 
2014. 

2.5.3.3 Técnica de Tightrope 

 

A Tightrope® é uma recente técnica de estabilização extracapsular do 

ligamento cruzado cranial formulada pelo Dr. James Cooks da Universidade de 

Missouri, na qual foi adaptada a partir de uma modificação da técnica realizada no 

tornozelo do homem e utiliza mecanismos minimamente invasivos realizados através 

http://criticalcaredvm.com/fixing-your-dogs-blown-knee
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de túneis ósseos criados para dar estabilidade à articulação femorotibiopatelar 

(Figura 6) (COOK, 2008). 

Em comparação com a técnica de TPLO estudo realizado em 2007 por James 

L. Cook, Jill K. Luther, Jodi Beetem, Cristi R. Cook na Universidade de Missouri, 

relatou que os resultados obtidos com a técnica de Tightrope® são tão eficazes 

quanto a TPLO. Ainda em relação à TPLO, a técnica de Tightrope® é 

economicamente viável e demonstra menores complicações, é utilizada em cães 

com peso superior a 25 kg devido à estrutura óssea dos mesmos, pois em cães de 

porte médio, grande e gigante os ossos tem cortical mais espessa necessária ao 

suporte da tensão gerada nos túneis ósseos (COOK et al., 2007). 

A técnica Tightrope® original é realizada com material produzido pela Arthrex 

Vet Systems (Fiberwire®) que tem como composição material de polietileno com alto 

peso molecular que confere resistência suficiente para aguentar a tensão exercida 

pela técnica (RICHARD et al., 2008). 

É um aperfeiçoamento da técnica extracapsular de sutura lateral, onde é 

inserido um implante que suporta a tensão exigida na fixação dos túneis ósseos 

feitos no fêmur e tíbia. Possui como vantagem menor tempo de cirúrgia e 

consequentemente menor tempo gasto com anestésicos, proporcionando ainda 

recuperação pós-cirúrgica melhor (Tightrope CCL®, Arthrex Vet Systems, Naples, 

FL, USA; COOK et al., 2010). 

 
Figura 6 – Ilustração do posicionamento da fita de fiberware® e posição dos botões ortopédicos da 

técnica de Tightrope® 

 

Fonte: disponível em: http://www.arthrexvetsystems.com. Acesso em 05 nov. 2014 

http://www.arthrexvetsystems.com/
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizados cadáveres de cães de médio e grande porte, com idade de 3 

a 6 anos, com peso entre a 25 a 40 kg disponibilizados pelo setor de Patologia 

Animal das FIO (Faculdades Integradas de Ourinhos) onde realizamos a técnica de 

tightrope com outros materiais diferentes da fita (Fiberware®) utilizada na técnica 

original. 

O procedimento se iniciou pela realização de ampla tricotomia feita na região 

da articulação femorotibiopatelar, desde a porção coxofemoral até a articulação do 

tarso. A técnica foi testada com três materiais diferentes do original, (A) fio 

multifilamentar 0,38mm de pesca, (B) fio de náilon monofilamentar de pesca 0,90mm 

e (C) fio de poliéster número 5 para fixação nos túneis ósseos com os botões 

ortopédicos (Figura 7).  

O fio (A) testado na técnica foi o multifilamentar de fibra sintética 0.38mm, 

este não apresentou resistência necessária para aguentar o nó dado no último botão 

ortopédico, vindo a romper. O fio (B) foi o monofilamentar de náilon de pesca, não 

apresentou resistência necessária para posicionamento do membro em flexão e 

extensão, vindo a romper próximo à inserção do nó no botão ortopédico. E por 

último e com êxito na aplicação da técnica, utilizou-se o fio (C) de poliéster de nº 5, 

onde o mesmo obteve êxito nos movimentos de flexão e extensão do membro, 

mantendo a estabilidade a da articulação, inibindo o movimento cranial de gaveta. 

 

Figura 7 - Fios que foram testados na realização da técnica de Tightrope®, (A) fio multifilamentar de 
fibra sintética, (B) fio monofilamentar de pesca e (C) fio de poliéster número 5 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014 
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Após a preparação dos membros selecionados, foram realizadas a artrotomia 

lateral (Figura 8),  inspeção e secção dos ligamentos cruzado cranial com lâmina de 

bisturi nº 24 (Figura 9) e realizado posteriormente o teste de movimento cranial de 

gaveta para confirmar a ruptura do mesmo. 

Após este procedimento inicial, foi realizado a sutura em padrão sultan da 

cápsula articular, do tecido subcutâneo e da pele com padrão simples contínuo com 

fio de náilon 2-0. A técnica Tighrope® modificada foi realizada iniciando-se com uma 

pequena incisão e criando um túneo ósseo tendo como referência a porção proximal 

da crista troclear medial em direção ao côndilo femoral lateral (Figura 10). Outro 

túnel foi criado utilizando como referência a porção mais cranial do platô tibial em 

direção à porção médio distal da crista tibial, foi passado o fio por entre os túneis 

criados e visualizado o posicionamento dos botões ortopédicos (Figura 11). 

 
Figura 8 – Acesso à articulação por meio de incisão parapatelar   

 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014 
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Figura 9 – visualização do ligamento cruzado cranial seccionado 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014 
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Figura 10 – Criação dos túneis ósseos feitos com pino de steinmann  
 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014 
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Figura 11 – Visualização do posicionamento do botão ortopédico 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014 
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Figura 12 – Radiografia em projeção crânio caudal do joelho direito, mostrando angulação e 
posicionamento dos botões ortopédicos 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014 

 

 

Figura 13 – Radiografia em projeção lateral do joelho direito, mostrando posicionamento dos botões 
ortopédicos  

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

  

 As afecções articulares mais comuns em cães são as rupturas de ligamento 

cruzado cranial e também a maior causa de doença articular degenerativa do joelho. 

Diversas são as técnicas para correção da enfermidade, porém, a eleição da técnica 

cirúrgica empregada cabe ao cirurgião, pois vasta são as opções de técnicas 

utilizadas tendo cada uma sua peculiaridade (DURANA, 2009). 

 O presente trabalho tem como um dos objetivos, mostrar a viabilidade da 

técnica empregada avaliando o grau de dificuldade e evidenciando a mínima invasão 

à articulação. Em cães de porte grande quanto menos invasiva a técnica de escolha, 

espera-se uma minimização da progressão da degeneração articular, promovendo 

menor porcentagem no trauma cirúrgico e menor tempo na recuperação da 

articulação.  

 Através deste estudo foi possível avaliar o grau de dificuldade da técnica de 

Tightrope® que é mínimo, sendo esta uma técnica atual de reparo em rupturas de 

ligamento cruzado cranial em cães. A técnica requer como especial atenção na 

angulação dos pinos quanto ao momento de criação dos túneis ósseos, pois a má 

angulação não estabiliza a articulação, não impedindo o movimento cranial de 

gaveta. Outros fatores positivos são os acessos cirúrgicos, estes são mínimos, 

sendo necessário somente um ponto cutâneo para fechar a incisão.  

 Foram utilizados três tipos de fios para colocação dos implantes, porém 

somente um deles foi suficientemente resistente para manter os botões localizados 

corretamente e neutralizar o movimento de gaveta, sendo possível a realização do 

posicionamento do membro para efetuar a radiografia. 

 Cabe ainda citar, que uma possível desvantagem da utilização desta técnica, 

seria a não visualização de meniscos ou outras estruturas intra-articulares, uma vez 

que para sua realização, a articulação não é acessada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A utilização dos implantes tightrope® possibilitam a realização de uma técnica 

extra-articular inovadora que tem eficácia equivalente às demais técnicas extras e 

intra-articulares existentes, possui menor complicação, menor tempo de 

recuperação, sendo uma técnica menos invasiva. No presente estudo demonstrou 

ser de fácil aplicação e possibilitou somente com um fio a neutralização do 

movimento de gaveta cranial, estabilizando desta forma, a articulação 

femorotibiopatelar, após ruptura do LCCr.  

 O presente trabalho teve como objetivo também, avaliar a substituição da fita 

fiberware® por fios facilmente encontrados no nosso dia a dia com resistência que 

chegue próximo a original, sendo assim, demonstrando que o fio multifilamentar de 

fibra sintética e o fio de pesca monofilamentar não obtiveram resistência necessária 

para suportar a técnica. Já o fio de poliéster de nº 5 obteve êxito no emprego do 

mesmo na técnica de tightrope®, mostrando que em cães com peso superior a 25 kg 

a fita fiberware® pode ser substituída. 
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