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RESUMO 

A “Tríade Terrível do Cotovelo” (TTC) é uma lesão caracterizada por Hotchkiss como 

uma luxação da articulação umeroulnar associada à fratura da cabeça do rádio e processo 

coronoide, causada devido traumas de alta energia e à posição da mão – “espalmada” - 

durante a quedas. Além disso, é de grande importância diagnosticar precocemente a 

tríade, na tentativa de classificar a lesão e tratá-la, uma vez que as complicações 

correlacionadas à TTC, como ossificação heterotópica, rigidez articular, pseudoartrose, 

consolidação viciosa, neuropatia e osteoartrite, são em sua maioria atribuídas ao tipo e 

energia do trauma, às lesões associadas e ao tipo de tratamento, sendo o cirúrgico 

definidor de um melhor prognóstico. Este trabalho é motivado pela escassa literatura 

específica para TTC, visto que são ferimentos incomuns na rotina dos serviços de saúde, 

seja pela subnotificação, seja pelo diagnóstico complexo. Logo, temos por objetivo reunir 

a literatura já descrita, visando compilar os principais dados, facilitando o acesso aos 

profissionais de saúde. Para isso, foi utilizado artigos relevantes das plataformas SCIELO, 

GOOGLE Acadêmico, Revista Brasileira de Ortopedia e literaturas de cunho ortopédico 

e anatômico, onde foram citados maiores fatores de risco referente a incidência da tríade 

terrível, além de, mecanismo do trauma, classificação do tipo de fraturas, manejo 

terapêutico  

 



                   

 
conservador e cirúrgico, e complicações pós-operatória. Concluindo, a tríade terrível do 

cotovelo é uma lesão traumática que representa um desafio tanto para o ortopedista ao 

diagnosticar e tratar, quanto para o paciente no tocante ao desenvolvimento de 

complicações e à reabilitação do cotovelo. Devido ao número de estruturas lesadas e à 

gravidade das lesões, o paciente é exposto à intervenção cirúrgica correndo os riscos 

inerentes destes procedimentos, embora seja o mais indicado. Ademais, é notável um 

período prolongado para a recuperação e acompanhamento médico. Entretanto, apesar da 

magnitude imposta pela TTC, uma equipe cirúrgica experiente e bem treinada possibilita 

um bom prognóstico ao paciente, na tentativa de minimizar as complicações decorrentes 

da lesão e do tratamento aplicado. Também, é importante ressaltar que o paciente deve 

seguir as orientações médicas pós-operatórias e de reabilitação no intuito de restaurar 

adequadamente a funcionalidade do cotovelo. 
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INTRODUÇÃO 

        Denominada “Tríade Terrível do Cotovelo” (TTC) devido aos seus péssimos 

desfechos evolutivos vistos no passado, foi descrita por Hotchkiss como uma combinação 

de luxação do cotovelo associada à fratura da cabeça de rádio em conjunto com a fratura 

do processo coronóide3. Tanto a detecção precoce quanto o tratamento, necessita de 

conhecimentos sobre os elementos anatômicos estabilizadores do cotovelo e de técnicas 

cirúrgicas apropriadas. Em uma abordagem sistematizada, relata-se a dificuldade em 

realizar a osteossíntese ou artroplastia da cabeça de rádio, o reparo do processo coronoide 

e do   ligamento colateral lateral no tratamento desses doentes6.  

          Observou-se por meio de estudos publicados que a tríade terrível do cotovelo é 

mais prevalente no sexo masculino, comum em pacientes jovens, geralmente envolvidos 

na queda de grande altura, acidente motociclístico, acidente de bicicleta e queda da 

própria altura1. Para se entender o mecanismo de trauma envolvido na tríade, antes é 

necessário conhecer a anatomia da articulação do cotovelo, a qual possui três articulações: 

a umeroulnar do tipo gínglimo que conecta a tróclea e o processo coronoide, a 



                   

 
umerorradial do tipo trocóide que promove a união da cabeça do rádio e o capítulo do 

úmero e a radioulnar proximal cuja função é manter a ligação entre cabeça do rádio e 

incisura radial8. O complexo ligamentar lateral (LCL), cuja origem encontra-se no 

epicôndilo lateral, possui duas bandas: o ligamento colateral lateral radial (LCLR), o qual 

se junta ao ligamento anular, estabilizando a parte proximal rádioulnar e o ligamento 

colateral lateral ulnar (LCLU), que tem a mesma origem do LCLR e inserção na altura da 

crista do músculo supinador da ulna contribui para os vetores de forças que condicionam 

a estabilidade do cotovelo7,11. Deste modo,  a arquitetura de tais estruturas estabelecem a 

completa estabilidade e funcionalidade para o cotovelo, de maneira que a articulação 

umeroulnar limita o movimento do cotovelo no sentido rotacional, antero-posterior, varo 

e valgo devido a seu formato semicircunferencial11; e a umerorradial tem papel 

importante contra cargas axiais, posterolateral e valgo2; a radioulnar é utilizada como uma 

alavanca para levantar e posicionar a mão no espaço7. O  mecanismo comum causador da 

lesão, onde a queda com o braço estendido em supinação gera uma sobrecarga em valgo 

com mecanismo de força rotacional no sentido póstero-lateral, levando à luxação do 

cotovelo e possível rompimento dos complexos ligamentares colateral lateral (LCL) e, 

mais raramente, colateral medial (LCM)2,7. Tais eventos permitem que a cabeça do rádio 

seja fraturada devido à pressão exercida pelo capítulo. Simultaneamente, o estresse 

gerado em valgo desvia a tróclea, levando a fraturar a ponta do coronoide7 

          Diferentes classificações foram criadas para fraturas da cabeça do rádio. Tratando 

se do rádio em sua parte proximal, a mais utilizada é a de Mason, de 1954, modificada 

por Johnston1,2,5. O parâmetro utilizado é o grau de acometimento da articulação do 

cotovelo, sendo que no tipo I não se encontram desvios, sendo aceitável angulação menor 

que 2 mm; no tipo II são fraturas marginais onde se nota angulações ósseas e um único 

fragmento desviado; no tipo III é evidenciado fraturas cominutivas que envolvem toda 

superfície da cabeça do osso; no tipo IV, contribuição de Johnston, engloba o tipo III 

somado a uma luxação do rádio4, 8. Regan e Morrey pensando nos padrões de fratura do 

processo coronoide, usaram como critério o tamanho do fragmento dissociado do osso6. 

Dessa forma, a fratura tipo I consiste em um pequeno fragmento de avulsão da ponta do 

coronóide; a tipo II tem como característica um fragmento menor ou igual a 50% da 



                   

 
coronóide; a tipo III possui um fragmento maior que 50% do processo 

coronóide9.O’Driscoll, propôs como base a localização anatômica do traço da fratura do 

processo coronóide6,9. A tipo I compreende a fratura transversa da ponta do coronóide; a 

tipo II envolve a faceta anteromedial; a tipo III corresponde à região da base do 

coronoide6,9 .Referindo-se a partes moles, O’Driscoll ainda desenvolveu a provável 

ordem que o cotovelo sofre a luxação. Dessa maneira, os estágios de O’Driscoll se inicia 

com a rotura do LCL, alcançando a cápsula anterior e, por fim, rompimento do LCM, o 

que confere extrema instabilidade à articulação10, 11. 

          A tríade terrível do cotovelo representa um desafio para os cirurgiões ortopédicos. 

Na maioria dos casos, é necessária intervenção cirúrgica para alcançar a estabilidade do 

cotovelo. Em análise de prontuários de 35 pacientes acometidos pela tríade, Gomide et 

al. (2011) concluíram que o tratamento conservador é ineficaz. Logo, torna-se mandatário 

a elaboração de técnicas cirúrgicas para restaurar a funcionalidade e estabilidade do 

cotovelo. De forma geral,  coloca-se o paciente em decúbito dorsal iniciando o 

procedimento por meio da abordagem de Kocher, para expor a cápsula articular antero-

lateral; ocorre, então, a avaliação da lesão e localização dos fragmentos ósseos da cabeça 

do rádio; a partir deste ponto, é necessário decidir entre a osteossíntese ou artroplastia da 

cabeça do rádio – a decisão da técnica utilizada inclui o grau de cominuição do osso, a 

perda óssea, a qualidade óssea e a idade; após a osteossíntese/artroplastia da cabeça do 

rádio, fixa-se o processo coronóide por meio de parafusos ou sutura transóssea e repara-

se a capsula articular; em seguida é realizado o reparo/reconstrução do ligamento colateral 

lateral, e caso necessário o reparo/reconstrução do ligamento colateral medial, e avalia-

se a necessidade do uso de fixador externo articulado2,5,11. Galbiatti et al. (2018), em 

estudo retrospectivo de 12 vítimas da TTC constatou que após tratamento cirúrgico 

obteve-se bons resultados clínico-funcional, com flexão entre 110 a 135 graus e extensão 

entre 10 a 40 graus, pronação 50 a 75 graus e supinação entre 55 a 70 graus. 

          As complicações estão em sua maioria relacionadas a energia do trauma, a presença 

de lesões associadas e à escolha inadequada do tipo de tratamento para a tríade terrível 

do cotovelo, tendo como principais a ossificação heterotópica, a rigidez articular, a 

pseudoartrose, a consolidação viciosa, neuropatias e a artrose secundária6.  



                   

 
          Por fim, o objetivo desse estudo é reunir diversas referências bibliográficas de 

grande relevância acadêmica para destacar a epidemiologia, mecanismo do trauma, 

classificação da lesão, tratamento conservador e cirúrgico, e complicações da TTC. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão literária de artigos relevantes das plataformas SCIELO, 

GOOGLE Acadêmico, Revista Brasileira de Ortopedia e literaturas de cunho ortopédico 

e anatômico, onde foram citados maiores fatores de risco referente a incidência da tríade 

terrível, além de, mecanismo do trauma, classificação do tipo de fraturas, manejo 

terapêutico conservador e cirúrgico, e complicações pós-operatória. Foram utilizadas 13 

referências, entre artigos científicos, capítulo de livros e manuais da Sociedade Brasileira 

de Ortopedia e Traumatologia. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi evidenciado nos artigos que a maior prevalência de TTC é no sexo masculino e 

pacientes jovens relacionados a trauma de alta intensidade, destacando automobilístico. 

Ademais, é de extrema importância o conhecimento da anatomia do cotovelo e suas 

classificações quanto ao tipo de fratura para manejo terapêutico. Outrossim, analisou o 

tratamento cirúrgico como sendo de melhor prognóstico, pois, fornece ao paciente bons 

resultados clinico-funcional.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tríade terrível do cotovelo é uma lesão traumática que representa um desafio tanto para 

o ortopedista ao diagnosticar e tratar, como para o paciente no tocante ao 

desenvolvimento de complicações e à reabilitação do cotovelo. Devido ao número de 

estruturas lesadas e à gravidade das lesões, o paciente é exposto à intervenção cirúrgica 

correndo os riscos inerentes destes procedimentos. É notável um período prolongado para 

a recuperação e acompanhamento médico. Entretanto, apesar da magnitude imposta pela 

TTC, uma equipe cirúrgica experiente e bem treinada possibilita um bom prognóstico, na 

tentativa de minimizar as complicações e do tratamento aplicado. Sendo importante a 

adesão do paciente as orientações médicas para restauração adequada da funcionalidade.  
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