
Uso de  enxertos biológico VS 

ligamentos sintéticos ou combinações de 

ambos  nas lesões do Ligamento cruzado 

anterior

(artigo de revisão bibliográfica)

Autor: Tiago Costa Cruz Lima de Macedo

(Aluno 6º ano Medicina)

Orientador: Dr. José Fernando Costa e Castro

(Médico Ortopedista do C.H. Porto)

Mail: macedotiago@yahoo.co.uk

1

mailto:macedotiago@yahoo.co.uk


Índice 

 1 Índice 2

 2 Resumo 3

 3 Palavras Chave 3

 4 Introdução 4

 5 Objectivos 8

 6 Desenvolvimento 8

 6.1  Enxertos autólogos       8

 6.1.1 Ligamento Rotuliano 8

 6.1.2 Tendões flexores 10

 6.1.3 Tendão quadricipital 11

 6.2  Enxertos homólogos       12

 6.3  Enxertos Heterológos       12

 6.4  Enxertos sintéticos       12

 6.4.1 Fibras de carbono 13

 6.4.2 Gore-Tex ® 14

 6.4.3 Dacron ® 14

 6.4.4 Kennedy-LAD ® 15

 6.4.5 Poliéster 15

 6.4.6 Leeds-Keio ® 16

 6.4.7 LARS ® 17

 6.5  Engenharia de tecidos biológicos       18

 7 Conclusões 20

 8 Tabela 21

 9 Bibliografia 22

2



Resumo

É indiscutível que a pressão do desporto profissional, principalmente nas modalidades que 

envolvem mais dinheiro como o futebol,  futebol americano e basquetebol,  e o aumento das 

lesões  ligamentares  nestas  modalidades  desempenhou  um  papel  fundamental  no  avanço 

tecnológico e na procura de um tratamento rápido em que o atleta esteja apto a competir num 

curto período de reabilitação. 

Estes materiais  e  técnicas,  principalmente  os ligamentos  sintéticos,  estão em constante 

modernização e actualização, por isso é importante conhecer os métodos e opções actuais com 

as suas vantagens e desvantagens.

A ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho sendo uma das lesões mais comuns no 

desporto, resulta em laxidez ântero-posterior.

A reconstrução do Ligamento cruzado anterior (LCA) tradicional  actual é feita com enxerto 

autólogo, mais comummente, com enxerto do tendão rotuliano. As desvantagens desta técnica 

são a morbilidade da área dadora e o período de reabilitação.

Na  década  de  1980,os  ligamentos  artificiais  tornaram-se  uma  alternativa  atraente  aos 

enxertos biológicos. O entusiasmo inicial que rodeava a sua introdução provinha da ausência 

de  morbilidade  dos  dadores,  da  oferta  abundante,  força  significativa,  resistência  á  carga 

relativamente imediata e do tempo de reabilitação pós-operatório reduzido. 

Enxertos  sintéticos  feitos  de  diferentes  materiais  como fibras  de carbono,  polipropileno, 

Trevira e poliéster foram utilizados como próteses ou como um complemento para um enxerto 

biológico de LCA. No entanto, cada material apresentava desvantagens relevantes:infecções 

cruzadas,  resposta  imunológica,  ruptura  mecânica,  formação  de  resíduos  que  levavam  a 

sinovite,  derrame crónico,  instabilidade recorrente e gonartrose secundária.  Pelo que foram 

abandonados.

Recentemente, ressurgiu um interesse no uso de próteses sintéticas e estudos sobre os 

novos  enxertos  artificiais  assim  como  avanços  significativos  na  engenharia  de  tecidos 

biológicos que possam substituir o LCA danificado. Estes estudos são promissores, mas ainda 

não se pode tirar conclusões nem definir com exactidão a melhor opção de tratamento. 

Palavras Chave: 

Ligamento cruzado anterior (LCA); enxertos autólogos; enxertos sintéticos;
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Introdução:

O Ligamento Cruzado Anterior (LCA), foi descrito por Galeno em 170d.C., que definiu o 

“genu cruciata” como uma estrutura com função de estabilização da articulação do joelho. Mas 

o interesse por essa estrutura não se manifestou até 1850, quando Stark fez o primeiro relato 

de um caso de lesão do LCA que foi tratado conservadoramente. Desde então o tratamento da 

lesão do LCA passou por diferentes fases ao longo da história da cirurgia do joelho. No início o 

tratamento  conservador,  com  órteses  e  reforço  muscular,  era  amplamente  difundido, 

principalmente para os casos cujo diagnóstico inicial tivesse sido negligenciado 1. 

Em 1895, A.W. Mayo Robson (Leeds, UK) executou a sua primeira reparação ligamentar do 

cruzado num trabalhador de uma mina de 41 anos que se tinha lesionado numa queda ocorrida 

36 meses antes. O doente mancava em razão da fraqueza e da instabilidade do seu joelho 

direito. Os dois ligamentos cruzados rompidos foram suturados em suas posições, nas suas 

inserções  femorais.  Seis  anos depois,  o  doente  descrevia  seu joelho como "perfeitamente 

forte”, e estava apto para caminhar sem mancar e para correr; Ele nunca necessitou de se 

afastar do trabalho por causa do joelho, após a alta da enfermaria,. O caso não foi relatado na 

Literatura até 1903. Em 1900, outro inglês, W.H. Battle, exibiu para a Clinical Society of London 

um caso de reparação do ligamento cruzado anterior, que julgava ter sido o primeiro 2. 

Em  1903, F. Lange  de Munique, executou a primeira substituição do LCA, usando seda 

trançada  ligada  ao  semi-tendinoso  como  um  ligamento  substituto.  O  procedimento  não 

funcionou, o que levou o seu compatriota  M. Herz  concluir que o uso de seda foi uma boa 

tentativa de imitar a natureza mas falhou, embora não estivesse assim tão enganado 3.

Em 1917, Ernest W. Hey Grovesde Bristol executou a primeira reconstrução do LCA usando 

um transplante da banda ílio-tibial. A abordagem foi feita através de uma incisão em ferradura, 

envolvendo uma osteotomia do tubérculo tibial para aumentar a exposição da articulação. A 

incisão foi ampliada lateralmente para permitir a retirada de uma faixa da banda ilio-tibial. Na 

técnica inicial, o enxerto era descolado da tíbia e direccionado através de um canal femoral e 

tibial. Na sua saída do canal tibial, o enxerto era então suturado ao periósteo e à fáscia. O 

tubérculo tibial era refixado com dois pinos denteados.( fig1) Nenhum dos seus doentes piorou 

com a operação; quatro não beneficiaram, quatro tiveram beneficio em algum grau e quatro 

foram dados como curados e  aptos  para retornar  às  suas actividades prévias.  Dois  ainda 

permaneciam em reabilitação a quando da publicação do trabalho 4.
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Desde  a  publicação  em  1903  da  primeira 

reparação do LCA realizada por  Mayo Robson, 

vários  trabalhos  experimentais  mostraram  a 

deficiência que o LCA apresenta em cicatrizar. A 

sua  vascularização  é  pobre  e  proveniente  em 

grande  parte  da  fina  membrana  sinovial  que  o 

envolve.  Nas  lesões  completas  do  LCA,  o  seu 

invólucro  sinovial  rompe-se  permitindo  que  o 

sangue se dissipe pela articulação, impedindo a 

formação,  no  local  da  lesão,  do  coágulo  de 

fibrina, que evoluiria para tecido de granulação e 

finalmente tecido fibroso ou cicatricial 2.

Na  grande  maioria  das  vezes  a  ruptura  do 

LCA ocorre  na  sua  metade  proximal,  mas  antes  de  se  romper,  o  ligamento  sofre  uma 

deformação plástica. Portanto a cirurgia torna-se tecnicamente mais difícil pela posição onde a 

lesão ocorre e,  mesmo sendo possível,  estaríamos suturando uma estrutura alongada que 

seria  ineficiente  do ponto  de  vista  de estabilização.  Por  esses motivos  e  pelos  resultados 

insatisfatórios, a reparação do LCA foi praticamente abandonada.

Bosworth e Bosworth em 1936 descreveram a primeira reconstrução extra-articular  com 

fáscia lata livre. Desde então foram criadas inúmeras técnicas de reconstrução extra-articular, 

utilizando-se diferentes estruturas anatómicas, algumas delas associadas à reparação do LCA 

ou a uma reconstrução intra-articular 1.

Em  1975,  M.  Lemaire descreveu  as  suas  técnicas  de  reconstrução  ligamentar 

exclusivamente extra-articular. Medialmente, o grácil era usado para o manejo das lesões do 

ligamento colateral  medial,  enquanto que lateralmente,  a  fáscia lata  era empregada para a 

reconstrução do LCA 5. 
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O objectivo das reconstruções extra-articulares é a de criar uma estrutura que limite a sub-

luxação  anterior  do  prato  tibial  externo  em  relação  ao  fémur,  evitando  o  movimento  que 

provocamos durante a manobra do “jerk test” ( fig.2) ou “pivot shift” (fig.3).

Esta  intervenção  é  considerada  uma operação  paliativa  ou  anti-ressalto  e  actualmente, 

alguns artigos referem a sua utilização em doentes muito jovens, que ainda apresentam a fise 

aberta,  nestes casos poderia ser associada à reparação do LCA,  ou em idosos em que a 

capacidade de reabilitação é menor e que pretendem uma melhoria da qualidade de vida e 

capacidade para realizar as suas actividades diárias e não um retorno à actividade desportiva.

Com  o  desenvolvimento  de  técnicas  de  anestesia,  assépsia  e  terapia  antibiótica  a 

abordagem cirúrgica do tratamento da lesão do LCA começou a ganhar  espaço.  Inúmeras 

técnicas operatórias foram criadas na época, mas a insatisfação com os resultados obtidos fez 

com  que  novas  técnicas  surgissem  e  fossem  posteriormente  modificadas.  Essa  evolução 

ocorreu  devido  à  ampliação  dos  conhecimentos  da  anatomia  e  biomecânica  do  joelho, 

desenvolvimento dos trabalhos experimentais e o aparecimento da artroscopia.

Actualmente consegue-se diagnosticar mais facilmente as lesões do LCA e eventuais lesões 

associadas.  Pela  familiaridade  com  as  técnicas  operatórias  actuais,  a  abordagem  dessas 

lesões  tornou-se  eminentemente  cirúrgica, 

embora  a  literatura  ainda  não  apresente  um 

consenso absoluto de quais os doente que devem 

ser de ser tratados cirúrgicamente.

Tem sido  sugerido  que  o  ligamento  cruzado 

anterior tem duas funções complementares: uma 

proprioceptiva e outra mecânica. Provas da sua 

função  proprioceptiva  provêem  de  extensas 

observações histológicas, que demonstraram que 

o ligamento cruzado anterior contem terminações 

nervosas  proprioceptivas.  As  proporções  e 

magnitude  dessa  contribuição  proprioceptiva  do 

LCA estão actualmente sob intensa investigação 

científica.

Embora o papel proprioceptivo específico do 

LCA continua por  ser  quantificado,  o  seu papel 

como  um  elemento  mecânico  e  dissipador  da 

força  da  carga  já  foi  caracterizado  com 
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considerável  detalhe e  sofisticação.  A melhoria  do conhecimento  da anatomia funcional  do 

ligamento  cruzado anterior,  constitui  o  que Dodds e Arnoczky chamaram de   "an essential 

blueprint  on  which  to  base  techniques  of  repair  and  reconstruction".  Primeiro,  o  ligamento 

cruzado anterior normal já demonstrou que suporta cargas em toda a amplitude de flexão e 

extensão do joelho, isso é feito através do recrutamento de fibras diferentes dentro da estrutura 

bruta do ligamento cruzado anterior do joelho (fig.4). Não se deve assumir que a força máxima 

do ligamento  cruzado  anterior  tem um valor  fixo.  Além disso,  o  recrutamento  das fibras  é 

importante para a forma como são realizados os testes de diagnóstico. Quando o ligamento 

cruzado anterior é testado para detectar as fibras rasgadas, a articulação do joelho deve ser 

avaliada para a estabilidade em várias posições, mas deve sempre ser testado em ligeira flexão 

como executado no teste de Lachman (fig.5). A segunda característica importante da estrutura 

e função do ligamento cruzado anterior  é que evidencia em seres humanos e em animais 

mostraram  que  o  ligamento  cruzado  anterior,  como  os  outros  ligamentos,  sofre  apenas 

pequenas cargas durante a função diária normal. As cargas aplicadas diariamente no ligamento 

cruzado anterior são,o quando muito, apenas de cerca de 20 por cento da sua capacidade.

Outro aspecto notável da estrutura e função do LCA é que o ligamento normal tem um 

comportamento  biomecânico 

complexo,  superior  ao  de  um 

simples  conjunto  de  fibras. 

Como  todos  os  tendões  e 

ligamentos,  o  ligamento 

cruzado  anterior  comporta-se 

como  uma  estrutura  visco-

elástica,  permitindo  que  a 

energia se dissipe para ajustar 

o comprimento e a distribuição 

de carga interna.

A  ruptura  do  ligamento 

cruzado  anterior  do  joelho  é 

uma das lesões mais comuns no desporto, resulta em laxidez ântero-posterior. A reconstrução 

do LCA tradicional  actual é feita com enxerto  autólogo, mais comummente, com enxerto do 

tendão rotuliano. As desvantagens desta técnica são a morbilidade da área dadora e o período 

de reabilitação.
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Existem enumeras técnicas que foram desenvolvidas para a reconstrução dos ligamentos 

cruzados  com  aplicação  de  ligamentos  biológicos,  ligamentos  sintéticos  e  associação  de 

ambos, todas com seus pontos positivos e negativos.

Estes  materiais  e  técnicas,  principalmente  os  ligamentos  sintéticos  e  a  engenharia  de 

tecidos  biológicos,  encontram-se  em  constante  evolução  e  desenvolvimento  por  isso  é 

essencial conhecer os métodos e opções actuais com as suas vantagens e desvantagens para 

poder fornecer a melhor escolha ao doente e saber informa-lo correctamente das suas opções.

È importante reconhecer que uma multiplicidade de factores contribuem para o resultado 

global  da reconstrução do LCA em qualquer que seja a situação. Os elementos que o cirurgião 

é capaz de influenciar são os seguintes: a selecção dos doentes, a selecção de enxerto, túnel 

de  posicionamento  /  enxerto,  força  elástica  aplicada  no  enxerto  e  fixação,  tratamento  das 

lesões associadas,  e a reabilitação pós-operatória.  Outras variáveis  que desempenham um 

papel  no resultado,  mas não são facilmente controladas pelo cirurgião incluem: a idade do 

doente, o nível de actividade antes da lesão, a natureza das lesões concomitantes, a motivação 

do doente, e as expectativas do doente. A importância de uma única variável não pode ser 

avaliada  sem  a  consideração  simultânea  de  muitos  outros  factores  críticos  envolvidos  na 

determinação do resultado.

Objectivos:

Com este trabalho, espero poder fornecer dados suficientes e actuais sobre os vários tipos 

de enxertos  de  que dispomos actualmente  e  quais  os  projectos  em desenvolvimento  para 

ajudar  os profissionais a terem uma ideia mais concreta e elucidar melhor as vantagens e 

desvantagens de cada tipo de escolha para poderem aconselhar da melhor maneira os seus 

doentes.

Desenvolvimento:

Enxertos autólogos

Os enxertos autólogos mais utilizados na actualidade são, por ordem de popularidade: o 

terço médio do ligamento (tendão) rotuliano, os tendões dos músculos isquiotibiais (tendões 

flexores: semitendinoso e gracilis) e o tendão quadricipital.
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Ligamento Rotuliano:

A grande maioria dos cirurgiões especializados no joelho dá preferência à utilização do 

enxerto retirado do terço central do ligamento rotuliano com 8 a 11 mm de largura, junto com 

um fragmento ósseo de 20 a 25 mm de comprimento, da rótula e da tuberosidade anterior da 

tíbia  (  fig.4  e  fig.5).  Este  enxerto  tem  uma 

resistência elástica de cerca de 2900 N e uma 

rigidez  de  420  N/mm.  Este  enxerto  tem  os 

pontos  de  fixação  bastante  fortes  e  podem 

sustentar  carga  e  movimento  logo  que  seja 

suportável  pelo  doente.  Por  esse motivo,  esta 

opção é considerada o “gold standard” desde os 

anos 80. A vantagem mais  reconhecida,  é a de 

possibilitar uma fixação mais rígida, através de 

parafusos de interferência, e a sua incorporação 

dar-se através da consolidação dos fragmentos 

ósseos  do  enxerto  com  o  tecido  ósseo  dos 

túneis femoral e tibial. Esta consolidação, osso-

osso,  é  relativamente  mais  rápida,  de  6  a  8 

semanas,  do  que  a  consolidação  do  tecido 

ligamentar com o osso.  As suas desvantagens 

são, em grande parte, devido à morbilidade da 

área  dadora  e  enfraquecimento,  pelo  menos 

temporário, do ligamento rotuliano. Pode haver mais dor associada a esta área dadora do que 

em qualquer das outras opções de enxerto, particularmente em comparação com os tendões 

isquiotibiais. Como resultado, há por vezes uma maior atrofia inicial do músculo quadricipete 

em resposta a agressão do seu tendão. Isso pode exigir um fisioterapia mais prolongada para 

recuperar e pode atrasar o retorno ao  desporto. 

A  incisão  (cicatriz)  é  maior,  e  quase  todos  os  doentes  acabam  com  uma  perda  de 

sensibilidade permanente lateral à incisão. Existe um risco de ruptura do tendão rotuliano, bem 

como de fractura da rotula, tanto no intra-operatório como no pós-operatório.
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Alguns doentes não podem ser candidatos ao enxerto do tendão rotuliano. Estes incluem 

indivíduos com tendão rotuliano pequeno ou estreito,  doentes que têm história  de tendinite 

rotuliana,  dor  femoro-rotuliana  crónica  ou  artrite  da  articulação  femoro-rotuliana.  Os 

trabalhadores que se ajoelham frequentemente também devem evitar esta opção. 

 Está indicado para adultos jovens, principalmente do sexo masculino, com participação em 

desporto de alta competição.

Tendões flexores (fig. 6):

Os  tendões  dos  músculos  semitendinoso  e  gracilis  vêm  sendo  empregados  com  mais 

frequência  que  no  passado,  por  apresentarem uma morbilidade  menor  em relação  à  área 

dadora, e um resultado estético melhor. A sua resistência é semelhante à do ligamento rotuliano 

e os resultados obtidos com os dois enxertos são igualmente muito semelhantes. Podemos 

empregar apenas o tendão do semitendinoso dobrado em três (triplo semitendinoso), ou os dois 

tendões dobrados em dois (enxerto quádruplo). Estes enxertos requerem uma incisão menor e 

a colheita é geralmente menos dolorosa. Assim, o período inicial pós-operatório geralmente é 

mais fácil e mais confortável. Da mesma forma, porque não existe qualquer agressão do tendão 

rotuliano, parece haver menos problemas com a dor no joelho durante os primeiros meses após 

o retorno ao desporto e menor atrofia do quadricipete.

As extremidades distal e proximal dos tendões são 

suturadas  com  fios  não  absorvíveis  resistentes 

imitando a costura de uma bola de basebol e esses 

fios servem como guias para o enxerto e podem ser 

utilizados  para  fixá-lo  ao  osso.  Sua  incorporação 

ocorre  de  maneira  mais  lenta  e  diferente  da  do 

ligamento rotuliano. 

A cicatrização que ocorre entre o tecido mole e o 

tecido ósseo do túnel inicia-se em 6 semanas e só 

após 30 a 52 semanas é que apresenta uma estrutura 

histológica semelhante à da inserção original do LCA. 

Tempo relativamente maior do que o necessário com 

o  enxerto  rotuliano.  Para  alem  disso,  outra 

desvantagem,  reside  na  dificuldade  da  colheita, 

técnica  mais  complexa  de  fixação  e  possíveis 
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complicações  que  advém  destas  diferenças.  Também  existe  referencia  ao  processo  de 

regeneração deste tendão que parece ser mais complicado do que o do rotuliano.

Existem inúmeros métodos de fixação destes enxertos aos túneis ósseos, como fios não 

absorvíveis amarrados em parafusos, parafusos de interferência de partes moles, pequenas 

placas (EndobuttonTM), parafusos transósseos, etc..... Cada método apresenta suas vantagens 

e desvantagens, e geralmente tem um custo elevado (fig .7, fig.8)

Está indicado em adolescentes com placa de crescimento aberta, mulheres, adultos mais 

idosos e doentes envolvidos em actividades desportivas de baixa exigência física.

Tendão quadricipital:

O enxerto retirado do tendão quadricipital  é  uma 

boa alternativa para as cirurgias de reconstrução de 

múltiplos ligamentos e nas cirurgias de revisão (fig.9). 

Ele  é  retirado  do  tendão  do  recto  anterior  e  vasto 

intermédio,  juntamente com um fragmento  ósseo de 

20  a  25  mm  da  rotula.  Cuidado  especial  deve  ser 

tomado  na  sua  retirada  para  não  se  abrir  a  bolsa 

supra-rotuliana, que pode permitir extravasamento do 

líquido  de  infusão  da  artroscopia,  dificultando  sua 
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realização.  A fixação  da  extremidade  óssea  é  semelhante  à  empregada  para  fixação  do 

ligamento rotuliano.  Os defensores da sua utilização rotineira afirmam que sua inserção na 

rotula é mais resistente que a do ligamento rotuliano, por se fazer em toda espessura do bloco 

ósseo e não apenas na superfície anterior da rotula.

Enxertos homólogos:

Os  enxertos  biológicos  homólogos,  obtidos  de  cadáveres  humanos,  ainda  são  pouco 

utilizados, devido à baixa disponibilidade e ao custo elevado do seu processamento. São mais 

utilizado nos  EUA,  principalmente  nas cirurgias  para  lesões ligamentares  múltiplas  ou  nas 

cirurgias de revisão. Não necessita de incisões para obtenção do enxerto, evitando desta forma 

a morbilidade da área dadora, encurtando o tempo cirúrgico e diminuindo a dor pós-operatória, 

mas, embora baixo, apresentam um potencial de resposta imunogénica e de transmissão de 

doenças.  Os  enxertos  homólogos  mais  utilizados  são  o  ligamento  rotuliano,  o  tendão  de 

Aquiles, os tendões flexores (semitendinoso e gracilis) e os tendões tibial anterior e posterior.

Os métodos de esterilização e  preservação empregados no seu processamento  podem 

alterar as suas propriedades estruturais e biomecânicas. Alguns estudos mostram que a sua 

incorporação e remodelação são mais lentas que as do enxerto autólogo, mas que acabam 

revascularizando  e tornam-se viáveis. Estudos clínicos revelaram diferenças mínimas entre o 

enxerto homólogo e o autólogo.

Enxertos Heterológos: 

Tecidos animais, não-humanos, têm passado por algumas tentativas como material para o 

enxerto  do  ligamento  no  final  dos  anos  80  e  90.  Mas  todos  tiveram  resultados 

desencorajadores,  devido  à  falta  de  incorporação  bem  sucedida  do  tecido  no  hospedeiro 

humano. Um novo processo de limpeza e preparação de enxertos do tendão rotuliano de porco 

foram desenvolvidos e podem remover a resposta de rejeição do sistema imunológico a estes 

tecidos. A fase de ensaio em humanos está em andamento.

Enxertos sintéticos:

No entanto, a frequência na presença de dor  pós-cirúrgica significante  na região anterior 

do joelho e alta incidência de contractura de flexão e crepitação no tendão autotransplantado 
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mantiveram os interesses de pesquisa focados no desenvolvimento de implantes de ligamentos 

sintéticos 

O início: fibras de carbono

O uso dos ligamentos artificiais remonta ao início do século XX, Alwyn Smith, em 1918, foi o 

primeiro a tentar a utilização de um enxerto artificial de seda, que falhou às 11 semanas do pós-

operatório.  Os fios de prata e aço inoxidável,nylon, fios de seda e várias fibras sintéticas foram 

usadas para criar próteses artificiais. No entanto, os resultados insatisfatórios e a elevada taxa 

de  ruptura  precoce  limitaram  essas  tentativas  iniciais  para  a  fase  de  experimentação  em 

animais, e esses materiais nunca foram aprovadas em ensaios clínicos.

Na década de 1970 o interesse por  enxertos sintéticos levaram à sua introdução como 

substitutos para o tecido biológico humano. O apelo crescente por este  tipo de suporte resultou 

na comercialização de produtos, tais como ligamentos Proplast  ® feito de teflon e carbono e 

Polyflex® de polipropileno.

Os  resultados  para  ambos  os  métodos  foram  escassos  e  tiveram  de  ser  retirados  do 

mercado devido à sua alta taxa de ruptura e da reacção inflamatória nos tecidos circundantes. 

Os estudos experimentais realizados sobre estes materiais apresentaram as suas propriedades 

mecânicas inadequadas.

Em 1977,  Jenkins et  al.  desenvolveu um ligamento artificial  feito de fibra de carbono o 

Intergraft  ®. De pois de ter sido inicialmente utilizado para a sutura do tendão, o seu uso foi 

depois alargado à reconstrução ligamentar no joelho e outras articulações.

Em 1981, Dandy et al. primeiro implantado um substituto de fibra de carbono reforçado para 

o LCA com um procedimento artroscópico.

No entanto , após resultados preliminares animadores, graves sequelas foram observadas 

durante  a  aplicação  clínica.  Foi  demonstrado  que  a  baixa  resistência  às  forças  de  torção 

provoca  uma ruptura  precoce  das  fibras,  conduzindo  a  depósitos  de  carbono  no  fígado  e 

sinovite inflamatória.

Nem a tentativa  subsequente  para  combinar  este  material  com tecido  autólogo,  nem a 

associação com polímeros reabsorvíveis na superfície do ligamento poderia evitar os efeitos 

colaterais  significativos associados a estes enxertos.  Por  esta razão,  estes materiais  foram 

completamente abandonados
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Gore-Tex ®

Como as fibras de carbono foram ultrapassadas e cada vez mais cirurgiões realizavam a 

reconstrução do LCA por artroscopia, novos materiais foram aparecendo.

Em 1986, os ligamentos compostos por politetrafluoretileno expandido (PTFE) Gore-Tex ®, 

um material já aprovado em cirurgia vascular, foi aprovado nos Estados Unidos pela Food and 

Drug Administration (FDA) para o uso em doentes com insucesso anterior na reconstrução do 

LCA com ligamento autólogo .O Gore-Tex é constituído por um único fio de PTFE enrolado 

sobre si mesmo múltiplas vezes. Foi concebido como uma prótese total do LCA para substituir 

permanentemente o LCA natural. Tinha  intenção de promover a fixação imediata e capacidade 

de  carga precoce.  Estes  enxertos  têm uma resistência  elástica  de 5300  N,  maior  do  que 

qualquer outro ligamento comercial artificial. Além disso, sua rigidez mm / 322 N e sua força 

elástica final de 9% confere-lhe uma excelente estabilidade pós-operatória imediata e um início 

precoce de capacidade de carga. O que explicou a sua propagação inicial após os primeiros 

relatos encorajadores..

Logo, as propriedades mecânicas destes enxertos foram consideradas inadequadas, com 

as falhas relacionadas  com a fadiga mecânica, devido à falta de crescimento intraligamentar e 

à presença de partículas de desgaste.

O enxerto Gore-Tex  ® foi retirado do mercado em 1993, bem como o CD Gore-Tex  ®, o 

ligamento  de  segunda  geração. Desde  então,  a  utilização  deste  material  tem  sido 

completamente abandonada na cirurgia. 

Dacron ®

 

Foi  adoptada  uma  abordagem  diferente  no  desenvolvimento  do  ligamento  Dacron  ®, 

inicialmente  utilizado  na  reconstrução  do  tendão  das  lesões  das  articulações  acrômio-

clavicular. Este ligamento, aprovado em 1989 nos Estados Unidos pela FDA, é feito de poliéster 

e é concebido para substituir o LCA permanentemente. O enxerto é composto de um ligamento 

de 8 mm de diâmetro de veludo entrelaçada com um núcleo central constituído por quatro fitas 

bem tecidas. Ele tem uma força elástica média final de 3631 N e um alongamento médio final 

de 18,7%. Relatórios iniciais mostraram resultados encorajadores, a curto prazo, mas a sua 

fraca estabilidade a longo termo fez com que este produto fosse retirado do mercado pela 

Striker em 1994.
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O Kennedy-LAD (ligament augmentation device) e o conceito de “aumento”

A introdução do dispositivo de aumento do ligamento de Kennedy em 1975 pelo Dr. John 

Kennedy, fez uma mudança importante na história de enxertos artificiais. Ele era feito de uma 

fita de 8 mm de diâmetro de tecido de polipropileno, com uma resistência elástica de 1730N e 

uma rigidez de 56 N / mm. Foi implantado na cirurgia ligamentar do joelho, com a reconstrução 

autóloga do LCA ou após a reparação primária do LCA e foi projectado para fornecer protecção 

na cura do LCA nativo ou após inserção de enxerto autólogo. Na verdade o seu perfil mecânico, 

muito inferior a outros ligamentos artificiais, foi concebido para transferir as cargas durante o 

processo de cicatrização inicial e para proteger o implante autólogo durante a fase inicial da 

vascularização e maturação do colagénio. Neste procedimento cirúrgico (o chamado aumento), 

o  componente autólogo pode ser um dos vários tipos apresentados anteriormente, como o 

enxerto  do  ligamento  rotuliano. Ao  criar  uma  estrutura  composta,  o  componente  artificial 

desempenha um papel de suporte de carga, enquanto  realiza a transferência progressiva da 

carga para o enxerto autólogo, protegendo o transplante biológico de cargas potencialmente 

lesivas precoces. Todos os estudos sublinham a importância da biocompatibilidade do material, 

mas a sua utilização como substituto do LCA não foi recomendada.

Poliéster 

Além  de  polipropileno,  os  únicos  materiais 

implantados  nos  últimos  anos  foram  compostos  de 

poliéster, como Proflex  ® e Trevira Hochfest®, sendo 

este último a opção com maior vida em termos de uso 

por cirurgiões ortopédicos. O Proflex  ® foi concebido 

por  Mansat  em  França  1985  e  usado  para  a 

instabilidade crónica do joelho como uma técnica “over 

the top” (fig.  10 e fig.11). De acordo com o relatado 

deste procedimento por Kennedy, um transplante livre 

do terço central do tendão rotuliano é introduzida no 

túnel femoral, enquanto o ligamento artificial é fixado 

proximalmente  ao  córtex  femoral  externo  por  um 

grampo. Ambos  os  componentes  são,  então, 

introduzidos  e  fixados  no  túnel  tibial. A  implantação  através  da  técnica  “over  the  top” 

demonstrou  uma redução da  abrasão do  túnel  e,  consequentemente,  menos  partículas  de 
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desgaste  na  cavidade  articular. No  entanto,  estudos  de  follow-up  demonstraram  várias 

complicações, incluindo artrosinovites, ruptura precoce e osteólise do túnel.

O ligamento em Trevira está disponível desde 1980. Possui 

boas propriedades mecânicas (resistência elástica de 1866 N, 

rigidez 68,3 N / mm ) e uma reduzida capacidade de absorção 

de água (<0,04% vol). O seu primeiro uso, em  procedimentos 

de  estabilização,  foi  na  coluna  cervical. Posteriormente 

adaptado como um ligamento do joelho, tem sido usado como 

uma  prótese  ou  como  um  complemento  junto  com  um 

transplante autólogo.

Ambos os ensaios clínicos e animais mostraram uma taxa 

de  quebra  reduzida  e  menor  resposta  inflamatória  em 

comparação com outros materiais.

Na década de 1980 a pressão comercial levou a uma ampla 

difusão de enxertos de poliéster e muitos ligamentos sintéticos 

foram produzidos na Europa, incluindo o Ligastic  ® e o SEM 

®.Alguns  autores  relatam  que  o  problema  com  este  tipo  de 

ligamentos, esta relacionado com a resistência à abrasão e ás 

forças de torção insuficiente, juntamente com as mudanças estruturais dos enxertos, devido à 

infiltração imprevisível do tecido. 

Leeds-Keio: promoção de crescimeno intra-articular

O  ligamento  Leeds-Keio  ® foi  desenvolvido  em 1982  a  partir  da  colaboração  entre  a 

Universidade de Leeds (Reino Unido) e da Universidade de Keio (Japão). É composto por fibras 

de poliéster cosidas entre si constituindo um feixe tubular com 10 mm de diâmetro. Ele tem sido 

usado para a reconstrução do LCA e noutros tipos de cirurgia reconstrutiva. Mais de 50.000 LK 

enxertos foram implantados em todo o mundo.

O ligamento LK ® é um tipo de estrutura de suporte da prótese, agindo como um indutor do 

crescimento de tecidos intra ligamentares; O seu revestimento poroso permite a indução do 

crescimento de tecido biológico e promove a formação de um neo-ligamento na porção intra-

articular. Sem reabilitação,  a sua resistência elástica é de aproximadamente 850 N,  com o 

desenvolvimento  do neo-ligamento,  chega a  uma força máxima elástica  de 2000 N,  a sua 

rigidez foi medida em mm / 270 N, o que é semelhante à de um ligamento natural.
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Os  autores  descobriram  que  os  ligamentos  LK  ® não  dão  garantias  suficientes  na 

reconstrução do LCA. O ligamentos artificial, reage como um elemento iatrogénico podendo 

levar à artrose no joelho humano.

 

Os anos 1990 foram caracterizados por uma perda de confiança por parte dos cirurgiões 

ortopédicos nos ligamentos artificiais. As complicações encontradas durante a primeira década 

de  uso  destes  materiais  (quebra,  detritos  de  desgaste,  sinovite,  a  instabilidade  recorrente, 

osteólise e efusões crónicas) forçaram o abandono dos enxertos sintéticos. 

O efeito  das  partículas  de  desgaste  tem sido  estudado  em modelos  animais. Todos os 

enxertos foram associados com a expressão aumentada de citocinas, como interleucina-1 (IL-1) 

e metaloproteinases diversas (MMPs), incluindo colagenases e gelatinases. Estas MMPs estão 

envolvidas no processo de degradação desequilibrada da matriz que inicia a degeneração da 

cartilagem na artrose. Estudos demonstram que a reacção inflamatória causada por partículas 

de desgaste de um corpo estranho, leva a uma modificação na composição do líquido sinovial,  

as  reacções  de  sinalização  da  sinovite  local  provocam   o  aumento  da  concentração  de 

proteínas no líquido sinovial. O esgotamento da matriz cartilagem que se segue é responsável 

pelo desenvolvimento de artrose.

Recentemente, Ventura et al. avaliaram, num estudo prospectivo em  desportistas, com um 

follow-up de mais de 19 anos,  os resultados da reconstrução do LCA utilizando ligamentos 

artificiais de polietileno tereftalato (PET). Eles relataram uma alta taxa de artrose em todos os 

doentes e sugeriram que os ligamentos artificiais podem contribuir para o estabelecimento do 

processo degenerativo osteoartritico.

Enxerto sintético “   ligament advanced  reinforcement system “ 

LARS ® ( Fig. 12)

Apesar dos resultados desanimadores e perda de confiança por 

parte da comunidade científica na utilização de materiais sintéticos, 

recentemente,  ressurgiu  o  interesse  na  utilização  de  ligamentos 

artificiais após alguns estudos indicarem que, em determinadas condições, a reconstrução do 

LCA artificial pode ter resultados benéficos.

Resultados mostraram que o ligamento LARS ® obteve melhores resultados subjectivos e 

objectivos durante os primeiros anos, enquanto que o procedimento autólogo não apresentava 

nenhuma diferença significativa 24 meses após a cirurgia.
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Num  estudo  retrospectivo,  Liu  et  al.  compararam o  ligamento  LARS ®  com ligamentos 

autólogos  quatro  anos  após  a  sua  implantação.  Eles  observaram  excelentes  resultados 

funcionais, com uma maior estabilidade do joelho, no grupo LARS ®.

Estudos apontam que a reconstrução do ligamento com LARS ® poderia levar a um retorno 

precoce  a  níveis  de  alta  actividade,  embora  os  resultados  a  longo  prazo  ainda  sejam 

necessários.

O sistema de reforço avançado do ligamento (LARS ®) consiste num ligamento artificial 

de fibras feitas de polietileno tereftalato (PET). Um segmento intra-ósseo que é constituído por 

fibras longitudinais unidas por uma estrutura transversal de malha, enquanto que o segmento 

intra-articular é composto por fibras paralelas longitudinais torcidas . A principal inovação deste 

ligamento artificial  reside na sua capacidade de imitar  a estrutura natural  dos ligamentos e 

reduzir a força de ruptura por orientar as fibras livres da porção intra-articular do enxerto no 

sentido horário, ou sentido anti-horário dependendo se se trata do joelho direito ou esquerdo, 

respectivamente. Além disso, as fibras de PET no segmento intra-articulares são destinadas a 

fomentar a neo-formação de tecido devido à porosidade do material, permitindo o seu ingresso, 

através dos túneis ósseos circundantes. Idealmente, a neo-formação de tecidos, entre as fibras 

do ligamento, contribuiria para a visco-elasticidade do enxerto e protege-lo contra o atrito entre 

as fibras do mesmo e durante a abertura do canal ósseo.

Alguns resultados sugerem que o retorno completo à actividade, pode ser acelerado por 

meio do ligamento artificial LARS ® em vez do uso da técnica convencional. 

Embora as investigações preliminares sobre o uso do ligamento artificial LARS ® tenham 

sido encorajadoras, as preocupações quanto ao risco de ruptura mantêm-se e têm que ser 

abordadas através de estudos de folow-up a longo termo. 

Avanços na engenharia de tecidos biológicos

A engenharia de tecidos surge como uma opção clínica significativa para tratar falência de 

órgãos e tecidos através da implantação de substitutos biológicos dos tecidos comprometidos.

Quando comparado com o transplante de células isolado, a engenharia de tecidos oferece a 

vantagem potencial da funcionalidade imediata. A alta incidência de falhas do LCA, a falta de 

capacidade  de  auto-reparação  e  as  limitações  das  opções  terapêuticas  actuais  têm 

impulsionado a pesquisa da engenharia de tecidos no sentido da síntese de um ligamento 

como uma nova opção. 

Um cenário imaginado da engenharia de tecidos de ligamentos clinicamente relevantes, 

envolve a utilização de células autólogas, matrizes biodegradáveis destinadas a servir  como 
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modelos estruturais e logísticos do desenvolvimento de tecidos, e biorreactores para o controle 

do ambiente celular e para fornecerem os sinais biofísicos necessários ao desenvolvimento 

adequado dos tecidos.

Actualmente,  próteses sintéticas  permanentes  são capazes de duplicar  as  propriedades 

mecânicas e estruturais do LCA. No entanto, elas geralmente tendem a perder a força com o 

tempo. Estes implantes oferecem a possibilidade de restaurar a função normal da articulação, 

enquanto que o comportamento mecânico dos implantes melhora com o tempo à medida que a 

remodelação dos tecidos se dá dentro da articulação. 

Um LCA ideal  deve satisfazer  as exigências  funcionais  e mecânica imediatas no joelho 

reconstruído,  no  entanto,  eles  também  devem  degradar-se  a  um  ritmo  semelhante  ao  do 

crescimento  do  neo-ligameno. Assim,  o  suporte  de  crescimento  do  LCA  deve  perder  sua 

integridade  mecânica,  permitindo  aos  tecidos  formados  ganharem  força  e  aceitarem  uma 

quantidade crescente de exigência mecânica colocada no LCA em crescimento.

A pesquisa actual, para esta nova abordagem da engenharia de tecidos, tem-se centrado na 

sementeira ou suportes baseados em colagénio ou polímeros sintéticos biodegradáveis,  de 

diferentes  tipos  celulares,  apesar  do  colagénio  não  oferecer  a  mesma  flexibilidade  que  é 

relatado  com  a  tecnologia  de  polímeros  biodegradáveis,  na  esperança  de  estimular  a 

cicatrização precoce,  reduzindo o material  que possa provocar uma resposta inflamatória e 

melhorar a formação neo-ligamentos. 

 Como  uma  alternativa  para  os  suportes  feitos  de  polímeros  não-degradáveis,  os 

investigadores  começaram  a  examinar  os  materiais  biodegradáveis  que  proporcionam  a 

estabilização imediata e reparação do ligamento,  mas também actuariam como um suporte 

para a entrada e /  ou substituição por células do hospedeiro.  Em alguns estudos, o tecido 

desenvolvido adquire características histológicas semelhantes às do tendão e do ligamento 

normal ao longo do tempo.

O futuro da engenharia de tecidos pode também exigir  uma contribuição significativa de 

factores de crescimento de células específicas que influenciam a maturação e a homeostase da 

resposta  de  cicatrização  do  tecido  do  ligamento.  Estudos  têm  sugerido  que  factores  de 

crescimento  individual  podem  ter  um  efeito  importante  na  divisão  celular  e  melhorar  a 

cicatrização  do  ligamento,  enquanto  que  outros  apontam  para  o  efeito  sinérgico  de  uma 

combinação de factores de crescimento como importantes na formação do neo-ligamento.

Apesar da natureza complexa dos factores interdependentes no jogo que ocorre durante o 

período de recuperação e de reabilitação após a reconstrução do LCA, boa parte da literatura 

de hoje  sugere que as  técnicas  de engenharia  de tecidos  levará  a uma nova geração de 

substitutos do LCA, capaz de regenerar um LCA mecânico, robusto e natural. 
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Conclusões:

O estudo e análise de falhas na história dos ligamentos artificias fez as bases para futuras 

pesquisas e estudos na busca de um substituto sintético, com as melhores propriedades físicas 

e  químicas.  Um  substituto  sintético  satisfatório  do  LCA tem  sido  o  foco  dos  esforços  de 

investigação ortopédica nos últimos 30 anos. Desejos para prover mobilidade e força imediata 

para o joelho com um LCA deficiente, evitando a morbilidade causada à área dadora pelas 

técnicas cirúrgicas nos autotransplante usados, assim como o poder financeiro por trás dos 

desportos de alta competição, motivaram esta pesquisa continua.

A investigação  no domínio  dos  ligamentos  artificial  demonstra  que a  característica  final 

necessária  para  estes  materiais  é  biocompatibilidade  (estabilidade  química,  grau  de 

polimerização,  a ausência  de aditivos  solúveis,  absorção escassa de água,  a  presença de 

poros  para  ingresso  fibroblastos),  por  outro  lado,  as  características  mecânicas (resistência 

elástica, rigidez, alongamento, torção e resistência à abrasão) devem ser o mais semelhantes 

possível aos do ligamento natural. 

Apesar  de  muito  esforço  e  muitos  estudos  experimentais,  foram  encontrados  vários 

inconvenientes  em cada material,  a  maioria  das próteses definitivas  LCA são propensas à 

deformação, fadiga e falha mecânica alguns anos após o implante. 

Suportes  de  crescimento  de  tecidos  e  dispositivos  de  aumento  do  ligamento  exigem 

aperfeiçoamento para proporcionar suporte mecânico eficaz, mas parecem promissores. Para 

ter sucesso, a engenharia de tecidos deve fornecer um LCA funcional e biologicamente válido, 

capaz de promover uma remodelação do tecido contínuo.

Com  estes  factores  em  mente,  as  próteses  não  são  amplamente  usadas  hoje  na 

reconstrução do LCA e os enxertos autólogos permanecem o padrão utilizado pela maioria dos 

cirurgiões.

Talvez o desenvolvimento de materiais reabsorvíveis a engenharia de tecidos de indução e 

sementeiras de biomateriais possam melhorar o desempenho do ligamento cruzado anterior 

reconstruido, a longo prazo.

Em conclusão,  a pesquisa para encontrar  o substituto ideal,  que imite o tecido humano 

natural,  ainda está em curso,  mas os avanços recentes trazem algum optimismo e deixam 

antever um futuro em que a regeneração de um LCA com estabilidade, função e longevidade 

original será possível.
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Tipo de 
ligamento

Vantagens Desvantagens Rigidez 
(N/mm)

Resistência 
elástica(N)

LCA  132 – 274 * 1730 -2160 
*

Enxerto 
Rotuliano

Cura  rápida  do  calo  ósseo,  até  6 
semanas/  tamanho  e  forma  do 
enxerto consistentes

morbilidade  da  área 
dadora/  possível  dor  , 
tendinite  e  fractura 
rotuliana

420 – 531 * 2900- 3350 
*

Enxerto 
Tendões 
flexores 
Quadruplo
+ Tend Sartorio

O enxerto quadruplo é mais forte que 
o rotuliano.

morbilidade  da  área 
dadora/  fixação  e  colheita 
mais  complicada/  cura 
mais  demorada,  10  a  12 
semanas

855

880

3560

4160

Enxerto 
Quadricipital

Semelhante ao rotuliano morbilidade  da  área 
dadora/  possível  dor, 
tendinite, abertura da bolsa 
supra-rotuliana

313 3500

Fibra  de 
carbono

Material sintético de fácil obtenção e 
baixo custo

Formação  de  partículas 
intra  articulares  com 
sinovite  a  corpo  estranho/ 
ruptura a por desgaste

230x109 660

Gore-Tex ® 3x  a  resistência  elástica  do  LCA 
original, muito resistente.

Falta  de  crescimento  intra 
ligamentar/efusões 
crónicas/  afrouxamento 
com o tempo

322 5300

Dacron ® Muito  resistente/  suporte  o 
crescimento intra ligamentar

Fraca  estabilidade  e 
rupturas a longo termo

320 3631

Kennedy´s 
LAD ®

Protege o enxerto biológico durante a 
maturação

Reacção  inflamatória/ 
Altas  taxas  de 
complicações á posteriori

280 1500

Poliéster 
(Trevira ®)

Boas propriedades mecânicas/  baixa 
absorção de agua

Baixa  resistência  a 
abrasão/  mudanças 
estruturais/ ruptura

68.3 1866

LARS ® Copia  a  orientação  e  estrutura  do 
LCA original/porosidade  favorece  o 
crescimento  intra-ligamentar  e 
formação de neo-ligamento

Laxidez  pós  operatória/ 
sem  estudos  de  longo 
termo até á data

30 fibras- 
1500

60 fibras- 
2500

Leeds-Keio ® Actua como suporte para a formação 
de  um  neo-ligamento/  Tem  uma 
rigidez  e  resistência  elástica  maior 
que a do LCA original

Acaba  por  actuar  mais 
como  uma  prótese  de 
sustentação  da  carga/  alta 
taxa  de  ruptura  a  longo 
termo

270 2000

Enxerto  obtido 
pela engenharia 
de tecidos

Replica as propriedades mecânicas e 
estruturais  do  LCA  original/  Pode 
resultar num ligamento praticamente 
igual ao original

Perde força com o tempo/ 
pode  dar  rejeição/  Ainda 
em desenvolvimento

Desconhecida/ 
semelhante à 

do LCA 
original

Desconheci
da/ 

semelhante 
à do LCA 
original

Tabela 1
* - Dependendo da fonte, os valores variam dentro deste intervalo
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	È importante reconhecer que uma multiplicidade de factores contribuem para o resultado global  da reconstrução do LCA em qualquer que seja a situação. Os elementos que o cirurgião é capaz de influenciar são os seguintes: a selecção dos doentes, a selecção de enxerto, túnel de posicionamento / enxerto, força elástica aplicada no enxerto e fixação, tratamento das lesões associadas, e a reabilitação pós-operatória. Outras variáveis que desempenham um papel no resultado, mas não são facilmente controladas pelo cirurgião incluem: a idade do doente, o nível de actividade antes da lesão, a natureza das lesões concomitantes, a motivação do doente, e as expectativas do doente. A importância de uma única variável não pode ser avaliada sem a consideração simultânea de muitos outros factores críticos envolvidos na determinação do resultado.
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	Com este trabalho, espero poder fornecer dados suficientes e actuais sobre os vários tipos de enxertos de que dispomos actualmente e quais os projectos em desenvolvimento para ajudar os profissionais a terem uma ideia mais concreta e elucidar melhor as vantagens e desvantagens de cada tipo de escolha para poderem aconselhar da melhor maneira os seus doentes.
	Desenvolvimento:

