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RESUMO: A obesidade é um problema que vem crescendo em prevalência nos Estados Unidos e outros países, e é 
uma comorbidade muito comum em pacientes que buscam uma artroplastia para doenças degenerativas músculo 
esqueléticas. Obesidade, assim como comorbidades comuns associadas como diabetes, doenças cardiovasculares, 
e aquelas que contribuem para o diagnóstico de síndrome metabólico, tem demonstrado efeitos deletérios nos 
resultados das artroplastias. Apesar de haver intervenções cirúrgicas e não cirúrgicas efetivas que podem resultar na 
perda de peso nestes pacientes, concomitante benefício no resultado das artroplastias não está claro. A otimização 
pré operatória de risco cirúrgico em pacientes obesos que vão ser submetidos a artroplastias é um ponto importante 
de intervenção para melhorar o resultado das artroplastias. 

COMENTÁRIO: O artigo mostra uma estatística prospectiva no número de artroplastias em 2030 e 2060 que 
aumentará concomitante com o número de idosos e gastos relacionados com os procedimentos e complicações. Cita 
a obesidade predispondo a diabetes mellitus, hipertensão e dislipidemia, doenças cardiovasculares e outras que 
contribuem para diagnóstico de síndrome metabólico, contribuintes de complicações e reinternamentos. 

A obesidade como endêmica nos EEUU e países industrializados (35% da população americana foi considerada 
obesa em 2012 - IMC >30) e autores como Fehring mostrando ATJ em obesos de 31% em 1990 para 52% em 2005. 
Sendo que obesos tem três vezes mais chance de apresentar osteoartrite de joelhos comparando com não obesos. 

A obesidade, quando presente, aumenta o tempo cirúrgico (aumenta risco de infecção), perda sanguínea, induz ao 
erro no posicionamento dos componentes e perda da qualidade nas imagens radiográficas. Elson e col apresentaram 
estudo com componentes acetabulares verticalizados e com menos anteversão em pacientes com IMC>35 
comparando com IMC<25, fatores que aumentam as luxações e desgastes dos componentes. As complicações pós-
operatórias mais frequentes em artroplastia com TVP, infecção e embolia pulmonar, levando ao maior tempo de 
internamento e maior número de reinternações (o índice de reinternações de IMC>40 é o dobro quando comparado 
com IMC>25). A perda de peso somente com exercícios (- 2,4%) ou somente com dieta (-8,5%) são menos efetivos 
que quando somados (-10,8%) e sob vigilância, também a importância em manter o programa pós operatório. 
Estudos mostram índices de reoperações e revisões maiores em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Apesar 
da pequena evidência, os resultados são relacionados com má absorção e nutrição pobre após o procedimento. 
Pacientes obesos precisam de cuidadoso planejamento pré-operatório, posicionadores maiores e mais fortes para 
maior segurança e facilidade. Atenção para efeitos de partes moles na inclinação da pelve com consequente erro no 
comprimento do membro e tamanho dos componentes. O cirurgião deve estar preparado para ampliar o acesso e ter 
instrumental adequado (afastadores, eletrocautério, etc.). Concluindo, o planejamento continua sendo obrigatório, 
principalmente nos pacientes obesos e obesos mórbidos que devem estar cientes que as complicações em 
artroplastias aumentam. Deverão ser incentivados para aderirem um programa de perda de peso pré-operatório e 
manter no pós-operatório, também alertados que quando submetidos a cirurgia bariátrica terão maior risco de 
reoperação e revisão.


