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Ortopedista

Este serviço, oferecido por extrato insaponificável de abacate e soja (Piascledine®)
Persea gratissima – Glycine max, tem a intenção de divulgar a visão de especialistas,
que convivem diariamente com osteoartrite de quadril.

Resumo
A Osteoartrite (OA) é a doença articular mais comum e
está entre os mais frequentes problemas de saúde na
população a partir da meia-idade. No entanto a fisiopatologia da degeneração articular, que leva à síndrome
clínica da OA, permanece pouco conhecida.
Os pacientes com Osteoartrite do Quadril (OAQ) normalmente vêm à consulta com queixas de dor na região inguinal, coxa, nádega, região trocantérica ou mesmo com
dor no joelho ipsilateral. Referem piora dos sintomas
após exercícios físicos mais intensos, caminhadas mais
longas ou atividades desportivas.
Ao exame físico, encontra-se dor e/ou diminuição da
amplitude de movimento articular, que geralmente inicia
pela limitação da rotação interna e da flexão, evoluindo
para diminuição da rotação externa, adução e abdução.
As alterações radiográficas incluem diminuição do espaço articular, esclerose subcondral, formação de cistos
subcondrais, osteófitos acetabulares e/ou femorais.
O tratamento não cirúrgico da OAQ, sobretudo em seus
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estágios iniciais, inclui uma série de mudanças no estilo
de vida do paciente, sessões de fisioterapia, além de
medidas farmacológicas.
Com relação a medidas farmacológicas, diversos estudos experimentais, clínicos controlados e metanálises
vêm demonstrando um efeito benéfico no uso de Drogas
Modificadoras de Doença Osteoartrítica (DMDO), como
os extratos insaponificáveis de abacate e soja (Piascledine®), tanto do ponto de vista de melhora clínica dos
pacientes, da diminuição da necessidade do uso de
anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e analgésicos
quanto até mesmo do efeito estrutural benéfico sobre a
cartilagem articular do quadril e joelho. Esses estudos
autorizam a utilização dessas substâncias e abrem uma
nova perspectiva no tratamento da OA.
Por outro lado, nos casos de OAQ mais severa, que não
respondem ao tratamento clínico, a artroplastia total –
mesmo as osteotomias – continua sendo o tratamento
de escolha.

Introdução
A OA é a doença articular mais comum e está entre
os mais frequentes problemas de saúde na população
a partir da meia-idade.1 No entanto a fisiopatologia da
degeneração articular, que leva à síndrome clínica da OA,
permanece pouco conhecida.2
Nos Estados Unidos, estima-se que a OA acometa em
torno de 10% da população acima de 60 anos, comprometendo a qualidade de vida de, aproximadamente, 20
milhões de americanos e custando para a economia americana cerca de 60 bilhões de dólares por ano.1
Muitas hipóteses têm sido discutidas para tentar elucidar a etiologia da OA em diversas articulações, embora
nem sempre com sucesso. No quadril, tem sido sugerida,
entre outros fatores, a hipótese de causa mecânica na
gênese da artrose, sobretudo com as observações mais
recentes de Ganz et al a respeito das deformidades ósseas
do fêmur proximal e do acetábulo, denominadas impacto
femoroacetabular (CAM ou pincer), as quais poderiam
desencadear a lesão cartilaginosa.3
Durante muito tempo, a maior parte dos casos de OAQ
foi considerada idiopática, fato contestado pelo trabalho
de Stulberg et al, no qual foram reavaliadas as imagens
radiográficas de 75 casos de OAQ consideradas idiopáticas
e constatado que em 40% havia a presença da deformidade
do fêmur proximal tipo pistol-grip e em outros 39% havia
a presença de um acetábulo displásico.4
Segundo Harris, a deformidade do fêmur proximal,
denominada pistol-grip, traduz um complexo conjunto
de alterações anatômicas representadas nas imagens
radiográficas em anteroposterior (AP) e incidência frog
ou perfil verdadeiro, por um achatamento da superfície
côncava da cabeça femoral, elevação (bump ósseo) na
superfície anterolateral do colo femoral, formação de uma
transição aguda ou gancho na junção da porção articular
da cabeça femoral com o colo e a perda da capacidade

da cabeça femoral de ficar centrada sobre o colo; nesses casos, haveria uma progressão gradual da OA nos
quadris com esses achados morfológicos.5
Alega-se atualmente que a maioria dos casos de OAQ
resulta de anormalidades mecânicas crônicas, frequentemente associadas à instabilidade, à displasia, ao impacto femoroacetabular ou à combinação desses fatores.6
Entretanto causas biológicas, locais ou sistêmicas, não
podem ser esquecidas ou negligenciadas nessa busca
da etiopatogenia da OA.
Diversos estudos foram realizados para tentar estimar
a prevalência de OAQ na população. Lawrence et al
relataram a prevalência de 4,4% de artrite do quadril,
moderada e severa, entre adultos acima de 55 anos de
idade, sem diferença entre os sexos. Jorring, em um
estudo realizado na Dinamarca, relata uma prevalência de OAQ de 4,7% em uma população acima de 40
anos de idade e menciona também que as mulheres
apresentaram quase o dobro dos casos considerados
severos, com prevalência de 5,6% em comparação aos
3,7% nos homens; os casos bilaterais ocorreram em
44% dos pacientes.4,7
Van Saase et al ilustram bem o aumento da prevalência
de OAQ com a idade, relatando que, para as mulheres,
a prevalência foi de 2,6%, entre os 55 e 59 anos, e de
14,8%, entre os 75 e 79 anos; para os homens, foi de
5,9% e de 10,2%, para as respectivas faixas etárias.8
O aumento da expectativa de vida, a tendência de
a população mais idosa adotar níveis mais altos de
atividade física, associados às conhecidas limitações
inerentes às artroplastias totais do quadril, têm propiciado exaustivos estudos de novas formas clínicas,
farmacológicas e mesmo cirúrgicas, que objetivem a
preservação articular.9
Sobre as formas farmacológicas, diversos trabalhos
clínicos randomizados, metanálises e estudos in vitro
a respeito de DMDO têm sido publicados, os quais su-
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gerem um efeito benéfico, tanto sobre a
sintomatologia dolorosa dos pacientes
quanto sobre a estrutura da cartilagem
articular.2,10-12
Entre as DMDO, os extratos insaponificáveis de abacate e soja (Piascledine®)
parecem ser bastante promissores no tratamento da OA. Alguns trabalhos in vitro
atribuem o efeito condroprotetor dessa
associação à sua ação anti-inflamatória
e ao efeito proanabólico sobre os condrócitos.12

Apresentação clínica
Os pacientes com OAQ normalmente vêm
à consulta com queixas de dor na região
inguinal, na coxa, nas nádegas, na região
trocantérica ou mesmo dor no joelho ipsilateral. Referem piora dos sintomas após
exercícios físicos mais intensos, caminhadas mais longas ou atividades desportivas.
Muitos pacientes têm história pregressa
de lesões musculares e “distensões na
virilha”, que demoraram a melhorar.10,13
Ao exame físico, constatam-se dor ou
diminuição da amplitude do movimento
articular, havendo, primeiro, limitação da
rotação interna e da flexão, evoluindo para
diminuição da rotação externa, adução e
abdução.13 As alterações radiográficas
incluem diminuição do espaço articular,
esclerose subcondral, formação de cistos
subcondrais, osteófitos acetabulares e/ou
femorais e perda da esfericidade da cabeça
femoral. Tönnis et al sugeriram a seguinte
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classificação radiográfica:
Grau 0 – sem sinais de artrose;
Grau 1 – leve estreitamento do espaço articular e leve esclerose da cabeça,
ou acetábulo;
Grau 2 – presença de pequenos cistos na
cabeça femoral, ou acetábulo, estreitamento do espaço articular
< 50%, moderada perda da esfericidade da cabeça femoral;
Grau 3 – presença de grandes cistos, severo estreitamento do espaço articular (> 50%), ou obliteração da
articulação, deformidade grave
da cabeça femoral ou necrose
avascular.14
O diagnóstico da OAQ, na maioria das
vezes, pode e deve ser feito com base nos
exames físicos e radiográficos. Muito raramente é necessária a utilização de outros
métodos de imagem, como ressonância
nuclear magnética ou tomografia computadorizada, para tentar elucidar causas de
dor no quadril com raio X normal ou pouco
significativo.13

Tratamento
O tratamento não cirúrgico da OAQ, sobretudo em seus estágios iniciais, inclui
uma série de mudanças no estilo de vida do
paciente, incluindo sessões de fisioterapia,
além de medidas farmacológicas.
Quanto às mudanças do estilo de vida,
orientamos a perda de peso, diminuição da

prática de atividades físicas extenuantes, de alto impacto,
e aquelas que provoquem dor. Entretanto atividades leves
a moderadas com orientação profissional, como caminhadas, hidroginástica, musculação e bicicleta, podem e até
devem ser estimuladas. Alguns estudos referem que a
prática dessas atividades físicas, além de não piorar a
OA, pode mesmo ter um efeito benéfico para a cartilagem
articular.10,15,16
As medidas farmacológicas incluem o uso de AINEs,
analgésicos e DMDO.10
Já há algum tempo, diversos estudos clínicos controlados
e metanálises vêm demonstrando um efeito benéfico no uso
de DMDO, como os extratos insaponificáveis de abacate e
soja (Piascledine®), tanto do ponto de vista da melhora clínica dos pacientes, da diminuição da necessidade do uso de
AINEs quanto até mesmo do efeito estrutural benéfico sobre
a cartilagem articular do quadril e do joelho. Esses estudos
autorizam a utilização dessas substâncias e abrem uma nova
perspectiva no tratamento dessa enfermidade. A utilização
do extrato insaponificável de abacate e soja (Piascledine®)
300 mg parece ter um efeito sintomático interessante.10,17
Dessa forma, seguimos o seguinte algoritmo no tratamento farmacológico da OAQ:
• Na crise dolorosa aguda, AINEs e analgésicos até
que haja diminuição da sintomatologia;
• Extrato insaponificável de abacate e soja (Piascledine®) 300 mg, uma vez por dia, durante três a seis
meses, ou mais, se necessário;
O extrato insaponificável de abacate e soja (Piascledine®)
apresenta como vantagens a facilidade de administração
(uma vez ao dia) e mínimos efeitos colaterais com muitas
raras queixas de reações adversas gastrintestinais. Além
disso, seu efeito parece perdurar por alguns meses após
a interrupção do tratamento.2,16
Naqueles pacientes pré-artrósicos, que não melhoram

com o tratamento não cirúrgico, cirurgias preservadoras
do quadril, como a osteocondroplastia artroscópica, ou
via luxação cirúrgica do quadril, descrita por Ganz et
al, podem estar indicadas. Mesmo nesses casos, está
indicado o tratamento pós-operatório com o extrato insaponificável de abacate e soja (Piascledine®).17
Por outro lado, nos casos de OAQ mais severa, que
não responde ao tratamento clínico, a artroplastia total
do quadril ainda é o tratamento de escolha.

Resultados
O tratamento dos pacientes com sintomatologia dolorosa do quadril de causa articular, sejam eles pré-artrósicos ou mesmo com OA estabelecida, tem-se mostrado
bastante promissor com o uso prolongado do extrato
insaponificável de abacate e soja (Piascledine®), mudanças do estilo de vida e fisioterapia. A melhora da
função, a diminuição da necessidade do uso de AINEs e
analgésicos e a possível melhora da qualidade estrutural
da cartilagem articular fazem do extrato insaponificável
de abacate e soja (Piascledine®) um importante aliado
no tratamento da OAQ.2,18

Opinião médica/Conclusão
O paciente com OAQ deve ser esclarecido quanto ao
diagnóstico, conduta e prognóstico relacionados à doença. O tratamento necessariamente inclui orientações
em relação a mudanças no estilo de vida, intensidade e
frequência das atividades físicas, ao controle do peso
corporal e à adoção de hábitos saudáveis. Além disso,
medidas farmacológicas devem ser adotadas com o objetivo de controlar os sintomas e de procurar melhorar
a qualidade da cartilagem articular. Deve-se pensar na
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OA da maneira mais biológica possível e,
sempre que puder, adotar condutas conservadoras e que preservem a articulação. O
extrato insaponificável de abacate e soja

representa uma excelente opção para o
manejo dos processos degenerativos articulares, melhorando o arsenal terapêutico farmacológico para a preservação da
articulação do quadril.18-22
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