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Introdução: Valorar limitações articulares tem sido um trabalho confuso. Aplicação de tabelas excessivamente 

objetivas ou, do contrário, avaliações opinativas, são de fato, objeto de contestações quando se trata de Perícia 

Médica. O presente trabalho apresenta como tema central uma pesquisa exploratória sobre a importância de 

empreender uma classificação com objetivo de diferenciar a gravidade das lesões do joelho na condromalácia ou 

outras entidades que envolvam a cartilagem durante uma perícia médica. Através de levantamento bibliográfico 

apresenta a classificação de Outerbridge para avaliar a lesão patelo-femural. Desenvolvimento: A condromalácia 

patelar, se refere ao amolecimento da cartilagem hialina na articulação com a região condilar do fêmur. As cartilagens 

podem sofrer avarias que se apresentam desde a ausência de alteração da superfície articular até a lesão do osso 

subcondral. A doença resulta em prejuízos mecânicos na articulação afetando a amplitude de movimento, distância 

nas caminhadas, uso de escadas, além de efusões de defesa, e dores. Valorar essas limitações apenas com base 

no grau de movimento articular e na antropometria, deixando de lado propriedades articulares como propriocepção, 

dor, intermitências de efusões, é um equívoco tanto na condromalácia, quanto em outras entidades. A classificação 

surge como alternativa para valorar a sequela cartilagínea. Outerbridge (1961) desenvolveu um sistema de 

classificação diagnóstica, evolutiva da patologia podendo ser eficazmente analisado através de ressonância 

magnética. A ressonância magnética nuclear (RM) permite avaliação direta da cartilagem hialina, refletindo sua 

complexa bioquímica e histologia, sendo considerada o melhor método não invasivo para avaliação da cartilagem 

articular devido ao seu considerado alto poder de diferenciação de partes moles.  O sistema apresenta variedades 

como: amolecimento (grau I), fragmentação e fibrilação, com defeito < 1,25cm (grau II); fragmentação e 

fibrilação, com defeito > 1,25cm (grau III); e erosão com exposição de osso subcondral (grau IV). A gradação 

pode ser facilmente aplicada aos vários dispositivos legais correlacionando às denominações Leve (Outerbridge 

grau I), Moderada (grau II e III) e grave (grau IV). Considerações. Valorar o dano corporal referente a uma 

articulação sinovial aparentemente é tarefa fácil. Mas, geralmente, deixa-se de considerar propriedades fisiológicas 

importantes das junturas. Uma das propostas possíveis, é aplicar uma classificação da sequela. Uma classificação 

não resolve por si só o valor do dano, e não existe consenso acerca de classificações que possam determinar 

classicamente o grau de afetação de uma articulação. Todavia, considerando que a função do perito alia o conjunto 

probatório e a evolução da patologia, relacionado à avaliação clínica, a classificação de Outerbridge reflete o estado 

global do funcionamento do joelho e aparece como arma eficaz para integrar o exame do perito no tocante à sequela 

dos joelhos que envolvam a cartilagem, desde que se coadune como o histórico trazido pela instrução processual. 
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