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Plataforma de rotação total do system de joelho com  constante radio supra-
anatomica  

Plataforma rotativa  
Plataforma rotativa (PR) é uma escolha muito 
planejada, baseada em experiências clínicas 
comprovadas. 
Esta prótese possui 20 anos de sucesso clinico. 

• Uma vantagem importante da plataforma 
rotativa é a conformidade sagital melhorada 
entre os elementos femorais e tibiais (o que 
é possível graças à livre rotação do  insert 
na base de apoio tibial). 
• Um insert móvel também tem a vantagem 
de eliminar o risco de falha mecânica devido 
à má rotação do elemento, como acontece 
em próteses com inserts fixos. 

 
Raio Constante  
O raio sagital constante (côndilos posteriores) 
tem um centro de rotação constante localizado 
no eixo transepicondilar. (Fig. 1) 
O raio constante permite: 

• Manutenção da alta área de contato com o 
insert tibial diretamente na 
flexão. É na flexão onde as maiores tensões 
ocorrem. 

Exemplo: Subir um degrau = postura de uma só 
perna + pressão devido às contrações do 
quadríceps (muitas vezes maior que o peso do 
corpo). 
Com a prótese usada como referência, a 
congruência ocorre apenas na extensão. (Fig. 
2). 

Estabilidade anterior-posterior é mantida por 
toda a flexão. 

• Não há movimentação paradoxal pra 
frente (Fig. 3). 
• O movimento do quadríceps é 
otimizado (Fig. 4). 

Com o centro de rotação constante 
posicionado próximo aos epicôndilos, a 
isometria colateral dos ligamentos é 
restaurada. 

• Imediata sensação de segurança para o 
paciente. 

• Pressão uniforme em superfícies de 
fixação. 

 

 

 

Comparação de áreas de contato tíbio femorais 

 

 

 

 

Prótese       
Referência  

Prótese 
Kheops  

Ângulos 

Extensão 0° 
superfície S1 

Flexão 15° 
superfície S2 

Flexão 30° 
superfície S2 

Flexão 60° 
superfície S2 

Flexão <90° 
superfície S2 

Flexão 120° 
superfície S3 

Prótese 
Referência. 
(Fig. 2) 

Prótese Kheops 
Não há deslocamento ante 
posterior para melhor transmissão 
de força. (Fig. 3) 

Prótese 
Referência. 

Prótese Kheops 
Alto poder tração muscular (Fig. 4) 
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Os Benefícios do Kheops 
 

Sem a necessidade estabilização central 
 
Estabilização posterior é necessária quando ambos os 
ligamentos cruzados do joelho estão prejudicados: 

• Para fornecer um centro de rotação em flexão 
posterior (importante para uma série de 
flexões e para a função de alavanca dos 
quadris) 

• Para manter a congruência num único raio 
Estabilização central: 

• É necessário preparar um espaço  
intercondilar para acomodar a caixa femoral, 
que afeta o encaixe patelar (crepitações e até 
mesmo síndrome de “clunk”1) 

• Há um aumento no risco de deslocamento 
antero-posterior se a distância de salto é 
muito curta (Fig. 5) 

• A estabilização da Prótese Kheops é 
garantida pelo aumento das bordas 
anteriores que dão uma distância máxima de 
salto e preservam a patela troclear adjunta 
que é compatível com a retenção da patela. 

Raio supra-anatômico constante 
Embora o raio sagital da curvatura seja concêntrico 
com o raio natural do côndilo posterior, este é 
levemente mais largo (Fig. 5 e raio-x). 
Benefícios: 

• Aumento das áreas de contato 
• Maior distância flexão para salto 
• Diminuição do raio coronal (R0 convertido 

para R3) 
- Isso promove o auto-alinhamento do insert 
durante a rotação horizontal (previne a distensão 
do suporte) e melhora a ascensão natural do 
varus/valgo (i.e. a ascensão natural ocorre 
durante o passo sem comprometer o contato 
congruente platô) pela minimização do 
movimento de translação associado. (Fig. 6) 
• Aumenta a compensação condilar posterior, 

desse modo também aumentando 
potencialmente a extensão da flexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Uma complicação rara que causa dor após uma artroplastia total do joelho. 
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Prevenção de potenciais prejuízos de algumas caract erísticas mecânicas: 
plataforma rotatória + raio constante 

� Plataforma rotatória: 

A adição de uma segunda interface pode 
resultar em mais fragmentos resultantes 
de uso. Entretanto, esta prótese tem 20 
anos de uso clínico com sucesso. 

� O deslocamento antero-posterior é um 
problema conhecido. Mas a distância de 
flexão para o salto da Kheops elimina 
completamente o risco do deslocamento ( 
o platô é elevado na extremidade de 
flexão). (Fig. 7) 

� Plataformas rotatórias são associadas 
com um tipo especial de deslocamento 
chamado “spin out”2. Aonde o raio supra-
anatômico entra no sistema/jogo: 
Permitindo o contato com o suporte 
congruente no plano coronal, mesmo 
durante a ascensão do valrus/valgo. 

� Projetos/Design totalmente em confor-
midade aumentam a transferência de carga 
para as superfícies de fixação: 

� Entretanto, no plano coronal: a 
ascensão é otimizada, a isometria do 
ligamento colateral é restaurada e os 
intervalos de flexão e extensão são 
equilibrados. Tudo isso contribui para 
uma otimização da transferência de 
carga dos ligamentos colaterais. 

� No plano sagital, um centro fixo de 
rotação elimina a liberação do estresse 
que surge normalmente do 
deslocamento antero-posterior. 
Entretanto, como o plano sagital é 
plano de flexão para o quadril, joelho e 
tornozelo, estes estresses são 
parcialmente absorvidos pelo 
componente de movimento. 

Além disso, não ter translação antero-
posterior significa não ter deformação 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Luxação do polietileno. 

Próteses 
referência 

 

- Próteses Kheops; O equilíbrio 
adequado dos  ântero-posterior 
tecidos moles elimina o risco de 
deslocamento ântero-posterior 
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no polietileno e também não ter 
impacto dinâmico (revelado por 
marcas de gasto precoce nas posições 
estabilizadoras).(Fig. 7) 

Componentes 

 

 

 

 

 

Componente Femoral: 
Material:CoCr-Cromo cobalto (ISO 5832-4) 
Tecnologia Transystème: raios 
patenteados de curvatura 
Rastreabilidade: marca a laser 
Opções de fixação: sem cimento (dupla 
camada de *cobertura) ou com cimento. 
 

Platô tíbia: 
Material: UHMWPE Polímero (ISO 5834-
1/2) 
Tecnologia Transystème: Modelagem 
com compressão1 
Rastreabilidade: marca a laser 
Congruência: um raio constante para um 
contato constante. 
 

Bandeja Tibial: 
Material: CoCr-Cromo cobalto(ISO 5832-4) 
Rastreabilidade: marca a laser 
Opções de fixação: sem cimento (dupla 
camada de *cobertura) ou com cimento. 
Capacidade mix e adaptação: irrestrita 
para suportes e bandejas tibiais 

Componente Patelar: 
Material: UHMWPE Polímero (ISSO 
5834-1/2) 
Tecnologia Transystème: perfeita 
congruência patelo-femoral. 
Rastreabilidade: marca a laser. 

* Revestimento: Hidróxido de hapatita  
(HA), 80um+T40 Titanio poroso, 100um ( 
ótima densidade) 
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Plano Pré-operatório 

 

Corte distal do fêmur e corte proximal da 
tíbia. 
Estes cortes são feitos a 90º do eixo 
mecânico do fêmur. 

� Esses cortes não apenas permitem 
um ajuste apurado da rotação femoral 
para alcançar o correto equilíbrio dos 
tecidos moles em flexão, como 
também permitem a determinação 
correta do  alinhamento rotacional da 
tíbia para conseguir uma cobertura 
ótima da tíbia proximal. 

 
� Executar primeiro o corte na tíbia 

proximal permite estabelecer a 
plataforma do procedimento da 
prótese que fornece um bom plano de 
referência para avaliação da flexão e 
extensão dos intervalos. A quantidade 
de rotação externa do fêmur fornecida 
pelos espaçadores de apoio para 
alcançar um intervalo de flexão 
retangular (onde necessário). O 
intervalo de flexão é medido. Então, o 
joelho é estendido e um intervalo de 
igual extensão é criado, para que uma 
flexão simétrica e igual e intervalos de 
extensão sejam alcançados. 

 
 
Nota : Não importa se o intervalo de extensão ou 
o intervalo de flexão é feito primeiro. Entretanto, 
pose ser conveniente começar com o intervalo 
de flexão, já que isso evita a necessidade de 
uma ressecção adicional caso o joelho seja 

 
 
 

 
 

 
 



 

Globomedical Produtos Médicos Ltda 
Tel.: (11) 3862-4427  www.globomedical.com.br 

muito estreito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – O ângulo HKS (formado pelo eixo mecânico e pelo eixo 
anatômico do fêmur) é medido através de um raio-x pré-
operatório de corpo inteiro. 
Este ângulo determinará a correta marcação da incisão 
femoral distal quando o sistema de alinhamento intramedular 
é usado. 
O raio-x do membro inteiro ajuda a planejar o corte femoral 
distal que é perpendicular ao eixo mecânico do fêmur. 
2 – O corte femoral distal e o proximal da tíbia são 
perpendiculares ao eixo mecânico da articulação. Isto 
permite corrigir o alinhamento rotacional de ambos os 
componentes femoral e tibial sem produzir desvio do eixo. 
- O alinhamento do componente femoral visa a alcançar um 
bom equilíbrio dos tecidos moles em flexão. 
- O alinhamento do componente da tíbia visa a alcançar uma 
boa cobertura da tíbia proximal. 
Executar o corte da tíbia proximal primeiro permite 
estabelecer uma plataforma para a prótese que fornece um 
ótimo plano de referência para obter flexão equilibrada e 
intervalos de extensão. 
Uma vez que as aderências tenham sido desobstruídas, que 
osteófitos (se existirem) tenham sido removidos e a 
necessária liberação de ligamentos seja executada no lado 
côncavo da articulação, a deformidade seria corrigida. 
 
Qualquer um desses métodos pode ser usado: 
 
a) Primeiro, execute um intervalo de flexão retangular e crie 
um intervalo de extensão igual: determine o tamanho do 
componente femoral e localize o ponto de entrada do canal 
femoral. Então, equilibre o intervalo de flexão (isto é facilitado 
pela rotação femoral do guia de corte). Por último, realize os 
cortes femorais anterior e posterior, meça o espaço 
alcançado com o uso de um espaçador e crie um intervalo de 
extensão igual: um leve ajuste do corte femoral pode ser 
necessário para alcançar uma perfeita simetria e 
intervalos iguais. 
b) Crie um intervalo de extensão. Neste caso, realize um 
corte distal femoral usando primeiro um marco para 
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estabelecer o ângulo. Verifique se o intervalo de extensão 
tem uma configuração retangular e meça o espaço para criar 
exatamente o mesmo espaço em flexão. Se intervalos 
desiguais forem obtidos, dois ajustes podem ser 
realizados: tamanho e translação do componente 
femoral A-P. 
Vantagem do primeiro método:  o ajuste da espessura do 
corte femoral é muito simples. 
Vantagem do segundo método:  os quatro cortes femorais 
podem ser realizados em um único passo com o mesmo 
bloco de corte. 
 
 
Técnica Cirúrgica 

Tíbia: 

1) Exposição 
Não há uma abordagem cirúrgica preferencial; é uma questão de preferência do cirurgião. 
O cirurgião é livre para usar o sistema de alinhamento extra medular (EM) ou intramedular (IM). 
Alívio de tensão nos tecidos moles no lado côncavo da deformidade e a liberação dos ligamentos 
colaterais. 
De nossa parte, usamos rotineiramente o sistema de alinhamento EM. 
Ele é tão preciso quanto o sistema IM desde que o cirurgião gradue em pelo menos um metro 
novamente para checar se as barras de alinhamento aponta na direção do plano médio da 
articulação do joelho. Isto evita o risco de mau alinhamento devido à curvatura da tíbia. 
 
Alinhamento: 
Usando o sistema de alinhamento EM é permitido alcançar um alinhamento correto em todos os 
casos, independentemente do eixo tibial. 
Exposição adequada é alcançada colocando-se os retratores Howmann. 
 
2) Corte proximal da tíbia 
Posicione o guia de corte tibial e determine a espessura do corte usando a lamina de corte tibial (6 
mm no lado mais afetado). 
Use a alavanca/puxador para ajustar o nível do corte que pode ser mais baixo, se necessário. 
Faça buracos com o furador de 3.2 mm e segure a guia de corte com 2 pinos sem cabeça. 
Realize o corte proximal da tíbia perpendicular ao eixo mecânico da tíbia. 
Duas opções estão disponíveis: 
 Com referência Extra medular 

 
Com referência Intramedular 
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Nota: Gire para ajustar o nível de corte que pode ser abaixado, se necessário. 
 
 
3) Avaliação do espaço de articulação 
( espaçador mínimo, 10 mm: bandeja tibial + insert tíbial) 
A avaliação do espaço de articulação é realizada usando 
um espaçador universal. 
Use a placa espaçadora (com cabo)  femoral e tibial no 
tamanho apropriado, conforme determinado durante a 
ressecção proximal da tíbia. 
Em um joelho com a linha de articulação pré-operatória 
oblíqua, a ressecção da tíbia será bastante assimétrica. 
Neste caso, fazer um recorte poderá ser necessário se os 
espaços forem muito estreitos. 
 
 
 
4) Fixação da bandeja tibial experimental 
Selecione o tamanho apropriado a bandeja tibial de prova. 
Instale a prova em alinhamento com o  cabo. 
Posicione corretamente a bandeja na tíbia resseccionada 
e segure o componente de prova com dois pinos de 
fixação. 
Verifique o alinhamento correto inserindo a barra de 
alinhamento externa através do furo do cabo. 
Uma alternativa é fazer a preparação da tíbia depois da 
preparação do fêmur. 
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5) Colocação do Castilho para perfuração da tíbia 
Posicione o Castilho para a passagem da broca de  
perfuração da tíbia no componente de prova tibial para 
preparar o espaço da quilha da protese. 

 

 

 

 
6) Furo central 
Perfure centro usando, perfuradores # 1 e 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
O espaçador deve ser introduzido com a mão entre o 
corte tibial e o fêmur. Não utilize um martelo para inserir 
o espaçador para assim garantir que a vida util do 
material bem como a exatidão dos componentes do 
espaço 
 

Quilha 
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7) Guia do furo para a quilha 
Posicione o guia de punção da quilha na prova tibial experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Puncionamento da quilha na tíbia 
Impactar o instrumental em forma quilha. 
 

 

 

 

 

 

 

Fêmur 

9) Tamanho femoral 

Use um medidor femoral 

• 1º. Passo: O tamanho é lido na escala do 
medidor. Use, então, o guia com cabo para fixar 
esta posição. 
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• 2º. Passo: Prenda o guia de broca ao medidor 
femoral e verifique o tamanho. 

Nota : As marcas de tamanho são apenas 
indicativas. 

 

 

 

 

• 3º. Passo: Perfure um buraco com a broca de 9 
mm. 

 

 

 

 

 

 

10) Cortes femorais anterior e posterior (A/P) 

Posicione a guia de corte A/P usando o bastão  
intramedular (IM). 

Posicione o espaçador para a guia de corte A/P. O 
espaçador coloca o fêmur entre uma rotação de 0 a 6 
graus externa. 

Caso o fêmur gire internamente, segure a guia de corte 
A/P paralela às margens externas dos côndilos 
femorais. Durante a ressecçãoo femoral posterior, 
cuidado para não remover mais osso do côndilo lateral 
do que do côndilo médio. 

Fixe a guia de corte no lugar. 

Nota : Não use rotação externa excessiva. É 
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aconselhável deixar alguns graus de folga lateral na 
flexão. 

 

Remova o espaçador, conecte o cabo na guia de corte 
e verifique o espaço alcançado. 

Execute os cortes femorais anterior e posterior. 

 

11) Avaliação do intervalo de flexão 

Reposicionamento do espaçador/instalação na 
superfície exploradora femur. 

Acesse o intervalo de flexão usando o bloco espaçador 
de 7 mm. 

Nota para a modificação do tamanho do 
fêmur: furos de fixação superior são comuns a todos 
os blocos de corte. 

12) Avaliação do intervalo de extensão 

Remova o bloco espaçador. 

Marque o nível de corte usando o cauterizador elétrico. 

Nota : Esta marca é apenas indicativa já que não 
permite a inclinação do último corte femoral distal. 

 

 

 

 
13) Corte femoral distal 

Posicione a guia de alinhamento distal e insira a barra 
IM através do guia. 

Posicione o ângulo da guia de marcação para a guia de 
alinhamento distal, marque-o com o ângulo valgus 
previamente medido e fixe-o com um fio. Posicione o 
bloco de corte  sobre o guia estabilizador calibrado de 
forma que 7 mm do fêmur distal seja removido. 
Verifique o alinhamento com a marca do cauterizador 
elétrico. Fixe o bloco de corte  no lugar e remova a guia 
de marcação de ângulo e a guia de alinhamento distal. 

Execute o corte femoral distal. 
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Avaliar a flexão e extensão de lacunas usando o 
bloco espaçador de 7mm. 
· Se o joelho estiver muito apertado em flexão, alivie o 
componente femoral 

· Se o joelho estiver muito apertada em extensão, recorte 
femur distal. 

 · Se o joelho estive  muito apertado, tanto na flexão e 
extensão, recorte na tíbia proximal. 

14) Cortes chanfrados 
Insira as placas guias  de posicionamento nas fendas 
anterior e posterior do A/P e chanfre com o  guia de 
corte e coloque a guia no fêmur distal removido. 
Caso seja necessário, fixe a guia de corte com fios. 
Execute os cortes chanfrados. 
Nota : É recomendado começar com o corte chanfrado 
posterior. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

15) Componente femoral de prova 

Coloque a prova femoral no fêmur distal e 
verifique a posição correta do M/L (é melhor ter 
um componente femoral que esteja em uma 
posição levemente na lateral do que na 
mediana). 

1) Faça perfuração com a broca de 9 mm. 

2) Corte levemente ao longo das margens 
internas (medial e lateral) do componente  de 
prova com uma serra e então use os pinos para 
fixar. 

3) Posicione a cobertura (capa) e verifique se a 
junção de fixação da capa está boa. Execute a 
redução experimental (prova) com o componente 
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de prova patelar. 

Dica técnica : Para 
garantir um posicionamento perfeito do 
componente final (implante), remova o 
componente de prova  e levemente tire a sobra 
do aspecto anterior com uma lima. 

 

Não use o componente de prova 
extrator para colocar no  local o componente 
femoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Redução experimental 

Prolongadores  de prova em metais estão 
disponíveis para aumentar a espessura das 
inserções de provas  caso necessário: 

H10 Insert de Prova Único 

H12.5 Insert de Prova + H12.5 Prolongador  

H15 Insert de Prova + H15 Prolongador  

H17.5 Insert de Prova + H17.5 Prolongador  

H20 Insert de Prova + H12.5 Prolongador + 
H17.5 Prolongador  

Com todos os componentes de prova no lugar, 
execute uma redução  da experimental para 
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acessos cinemáticos da articulação da prótese. 

 

Patela: 

17) Ressecçãoo patelar 

Medição e ressecçãoo. 

 

 

18) Perfuração de marcação inicial 

Usando um guia de prova de perfuração da 
patela, faça um buraco no centro com a broca de 
12,5 mm. 

 

19) Componente de medição patelar 

As opções de tamanho da patela  e a mesma para 
o tamanho femural. Mas a de cima ou a de baixo 
são compatíveis. 

Acesso da patela de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantação do componente:  

20) Implantação final do componente 

Insira os componentes finais na seguintes ordens: 

1) Bandeja tibial 

2) Componente femoral 

3) Insert tibial PE 

4) componente patelar 

 

 

Nota: O componente metálico pode ser com ou sem cimento 

Realizar a redução final e avaliar a cinemática final da prótese articular. 
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Opção: Técnica de ressecçãoo 4-em-1   

Criação no início da lacuna de extensão retangular 
 

A técnica de ressecçãoo 4-em-1 pode ser usada como alternativa. Ela substituirá os passos de 10 a 
14 da técnica padrão. 

Apenas 2 passos para a ressecção femoral: 

• Corte femoral distal 

• A/P e cortes chanfrados 
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10) Ajuste do corte femoral distal 

Posicione o guia de alinhamento distal e insira a 
haste IM através do guia. 

Instale o guia em um ângulo de acordo com a 
guia de alinhamento distal, marque-o com o 
ângulo valgus desejado e fixe-o com um fio. 

Instale o bloco de corte sobre o estabilizador 
calibrado de forma que 7 mm do fêmur distal 
seja removido, levando em consideração o 
ângulo valgus. 

Fixe de bloco corte no lugar e remova o guia de 
marcação de ângulo e o guia de alinhamento 
distal. 

11-a) Corte femoral distal 

Realize o corte femoral distal. 

Nota : Sempre remova MAIS osso do côndilo 
medial do que do côndilo lateral. 
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11-b) Avaliação do intervalo de extensão 

Acesse o intervalo de extensão usando o bloco 
espaçador de 7 mm. 

12) Rotação femoral 

Posicione a guia de corte A/P usando a haste 
intramedular (IM). 

Instale o espaçador para a guia de corte A/P. O 
espaçador coloca o fêmur em rotação externa de 
0 a 6º. 

Caso o fêmur gire internamente, fixe a guia de 
corte A/P paralela às margens externas dos 
côndilos femorais. Durante a ressecção femoral 
posterior cuidado para não remover mais osso 
do côndilo lateral do que do côndilo medial. 

Fixe a guia de corte no lugar através de buracos 
de 45º (apenas). 

Nota : Não adote rotação externa excessiva. É 
melhor deixar alguns graus de frouxidão na 
flexão. 

Remova o espaçador, conecte os cabos na guia 
de corte e verifique se o intervalo de flexão está 
igual ao intervalo de extensão. 
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13) A/P e cortes chanfrados 

Remova o espaçador e realize os cortes 
femorais A/P. 

Repetição 13) Cortes chanfrados 

O chanfro posterior deve ser feito primeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Avaliação do intervalo de flexão 

Acesse o intervalo de flexão usando um bloco 
espaçador de 7 mm. 
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Implantes 

A regra de compatibilidade é realmente muito simples. É baseada na característica que denota o 
tamanho de um componente. Exemplo: o componente femoral tamanho P pode ser associado 
apenas com o suporte tibial tamanho P, mas ele pode ser associado com uma bandeja de qualquer 
tamanho (60, 66, 72, 78, 84). 

 

Componente patelar: 

5 tamanhos de componentes 
patelares polissílicos 

 

 

 

Componente femoral: 

5 tamanhos de componentes 
femorais, com material fixador 
ou sem material não fixador 
(HA + T40) 

 

Suporte tibial 

Compressão moldada em 
polietileno 

 

Bandeja tibial: 

5 tamanhos de bandeja tibial, 
com material fixador ou sem 
material fixador (HA + T40) 

 

 

COMPONENTE PATELAR KHEOPS 

Tamanhos PP P M G GG 

Ø 28 31 33 35 37 

 

 

 

 

COMPONENTE PATELAR KHEOPS 

Tamanhos PP P M G GG 

M/L 60 66 70 74 78 

 

 

 

 

COMPONENTE PATELAR KHEOPS 

Tamanhos PP P M G GG 

 

 

 

 

COMPONENTE PATELAR KHEOPS 

Tamanhos 60 66 72 78 84 
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Caixa Numero 1   
Instrumental Tibial 

 
 
 

Caixa Numero 2 
 Espaçadores  
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Caixa Numero 3 
Instrumental Femural 

 
 

Caixa Numero 4 
Componente Patelar  
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Modelos de Laminas que podem ser usados, não estão a venda. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


