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As lesões osteocondrais do tálus grandes ou pequenas, apresentam um desafio ao cirurgião ortopédico. Estes defeitos de
cartilagem e ósseos podem causar dor substancial e incapacidade
funcional. O tratamento cirúrgico das pequenas lesões do talo
foi minuciosamente explorado e inclui perfuração retrógrada,
desbridamento artroscópico e estimulação da medula, transplante
osteocondral homólogo da unidade de cartilagem/osso colhido do
joelho ipsilateral (mosaicoplastia) e implante de condrócito
autólogo. As lesões osteocondrais do tálus de grande volume
(>1,5 cm de diâmetro ou área >150 mm2) muitas vezes envolvem
apreciáveis porções da seção de sustentação de peso do domo
talar, medial ou lateralmente. Para tratar de modo adequado
estas lesões osteocondrais do tálus, um transplante osteocondral
homólogo estrutural a fresco é uma opção viável de tratamento.

Indice_Marco_16

5/16/16

8:09 PM

Page 3

Março/Abril 2016
Vol 1, Nº 2

Journal

of the

AAOS
AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS

Índice
50

Artigo de Revisão
Avaliação e Diagnóstico de Dor nas Costas em
Crianças e Adolescentes
Suken A. Shah, MD, e Jeremy Saller, MD

Embora tradicionalmente tenha sido aceito que a dor nas costas
em crianças pequenas e em adolescentes muitas vezes tem uma
etiologia orgânica, a dor nas costas não orgânica nessa população
está se tornando mais comum. As entidades clínicas identificáveis
mais comuns responsáveis por essa dor são espondilólise,
espondilolistese, cifose de Scheuermann, síndromes de uso excessivo,
herniação de disco, fratura do anel apofisário, espondilodiscite,
osteomielite vertebral e neoplasma. Exame clínico apropriado
leva a um diagnóstico inicial e tratamento de dor nas costas e
evita custos desnecessários. O conhecimento dos diagnósticos
mais comuns associado com dor nas costas em crianças e
adolescentes e o uso de um método sistemático para selecionar os
testes diagnósticos apropriados pode ajudar o médico a minimizar
custos e maximizar a probabilidade de fazer o diagnóstico correto
e fornecer tratamento apropriado.
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Para minimizar as complicações perioperatórias após os procedimentos ortopédicos, os pacientes podem ser submetidos a
um aperfeiçoamento do exame médico, que inclui uma avaliação de sua função renal e sistema gastrintestinal (GI). O sistema renal e GI são complexos e o aperfeiçoamento adequado
de seu exame médico no período pré-operatório pode influenciar o sucesso de qualquer procedimento. Vários fatores podem
prevenir as complicações e reduzir a morbidade, a mortalidade
e o custo do cuidado, incluindo uma avaliação e rastreamento
minucioso, com ênfase particular sobre anemia e suas causas
renais e GI; manejo de medicações que são metabolizados pelo
fígado e excretados pelos rins e atenção cuidadosa ao estado
nutricional do paciente.

A

cirurgia ortopédica eletiva,
como a artroplastia total da
articulação, alivia a dor e melhora
a qualidade de vida para pacientes
com artrite em estágio avançado.1
A taxa geral de complicações após
os procedimentos ortopédicos é
baixa e as melhoras na qualidade
de vida se equivalem ou ultrapassam aquelas percebidas após procedimentos como cirurgia de
revascularização miocárdica ou
diálise renal.2 Para reduzir as
complicações pós-operatórias, os
pacientes tipicamente são avaliados para a presença de várias
condições que poderiam comprometer os resultados dos procedimentos eletivos. Tal avaliação se
mostrou reduzindo a taxa de
complicações perioperatórias durante e após a cirurgia ortopédica
eletiva.3 Os pacientes são avaliados para identificar fatores de
risco modificáveis que possam ser
controlados e minimizados antes

do procedimento eletivo. Aqui, nós
descrevemos algumas das importantes condições renais e gastrintestinais (GI) que podem ser
otimizadas antes de um procedimento eletivo. Os pacientes com
condições renais e GI partilham
várias complicações comuns,
incluindo anemia, aumento da
perda sanguínea perioperatória
como resultado da disfunção plaquetária, aumento nas taxas de
infecção,4,5 aspectos relacionados
à ferida,6 e o potencial para desequilíbrio hídrico. Outras complicações são específicas a cada sistema ou órgão. É importante
observar que alguns pacientes
com graves problemas renais e/ou
GI não devem ser submetidos a
procedimentos ortopédicos eletivos
até que estes problemas sejam
abordados em sua plenitude.
Nós acreditamos que todos os
pacientes submetidos à internação para cirurgia eletiva – e
33
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Tabela 1
Preços dos Testes Laboratoriais Comuns na Instituição dos Autores
Teste

Preço

Hemograma completo com diferencial

$67

Painel metabólico básico

$381

TP/RNI

$47

TPP

$76

Albumina sérica

$50

Pré-albumina

$184

Transferrina sérica

$160

TP/RNI = tempo de pró-trombina, TPP = tempo de tromboplastina parcial.

aqueles considerados em risco de
disfunção renal ou GI que são submetidos mais a procedimentos
menores – devem ser rastreados
para anemia e disfunção renal.
Pacientes idosos com mais de 80
anos devem ser rastreados para má
nutrição, bem como devem aqueles com índice de massa corporal
(IMC) < 18,5 kg/m2 e > 35 kg/m2.
Compreensivelmente, a avaliação
laboratorial adicional aumenta o
custo. O preço de testes laboratoriais comuns em nossa instituição
é apresentado na Tabela 1.

Considerações Renais
Os pacientes com condições renais
têm vários aspectos que afetam
negativamente os resultados dos
procedimentos ortopédicos. A consciência destes aspectos pode permitir a otimização destas condições antes dos procedimentos eletivos. Qualquer paciente com um
novo diagnóstico de insuficiência
renal ou com disfunção renal conhecida com uma taxa de filtração
glomerular (RFG) < 50 deve se submeter a uma avaliação adicional
antes de ser submetido à cirurgia
ortopédica eletiva. A tabela 2 lista
condições comuns encontradas em
pacientes com doença renal.
A insuficiência renal é classificada com base na TFG: 60 a 89 é
brando, 30 a 59 é moderada, 15 a 29
é grave, e <15 representa insufi-

34

ciência renal. Qualquer nível de
doença renal aumenta os riscos
cirúrgicos. Nós recomendamos que
qualquer elevação de creatinina e
qualquer redução na TFG encontrada durante a avaliação laboratorial pré-operatória seja acompanhada com exame adicional feito
por um especialista.

Anemia

A presença de anemia afeta negativamente o resultado de qualquer
procedimento cirúrgico, incluindo
procedimentos ortopédicos. Em um
estudo recente de 13.593 pacientes
submetidos à artroplastia total da
articulação, Viola et al7 demonstraram que os pacientes com anemia tinham uma taxa de complicações mais alta do que aqueles
sem anemia (razões de probabilidade, 2,11). A maior complicação
simples era cardiovascular e estava
presente em 26,5% dos pacientes
com anemia comparada com 11,8%
daqueles sem anemia. As complicações geniturinárias ocorreram
em 3,9% dos pacientes anêmicos
versus 0,9% na coorte sem a
condição. Os pacientes anêmicos
apresentavam um aumento quadruplicado na taxa de infecção, em
4,5% versus 1,12% nos pacientes
sem anemia. Além disso, a duração
da internação hospitalar foi substancialmente mais longa no grupo
com anemia do que no grupo sem
anemia.

Os pacientes com anemia
devem ser avaliados e sua condição
melhorada antes de serem submetidos a procedimentos ortopédicos seletivos. A razão para o
aumento da taxa de complicação
em pacientes com anemia pode ser
multifatorial. Estes pacientes são
mais propensos a requererem
transfusão sanguínea alogênica
com todas as suas consequências
adversas.8 A anemia como resultado da doença renal é a consequência da baixa produção de eritropoietina, o hormônio que estimula
a produção de eritrócitos.9 Em um
rim doente, a baixa produção de
eritropoietina segue-se e este processo é diretamente proporcional à
função renal residual. A identificação e o tratamento da anemia
pré-operatória podem reduzir a
mortalidade e complicações associadas como a infeção.10,11 Assim,
todos os pacientes submetidos a
procedimentos ortopédicos eletivos devem ter um hemograma
completo para a detecção da
anemia. Os pacientes com anemia devem ser avaliados e tratados.
A administração de hematínicos,
como ferro e vitaminas, ou eritropoietina deve ser considerada e
todas as tentativas devem ser feitas
para retornar ao normal o nível de
hemoglobina antes da cirurgia.12
Metabolismo da Vitamina D

As células estromais da medula
óssea respondem a 1α, 25-dihidroxivitamina D durante sua conversão a osteoblastos e participam
ativamente no metabolismo da
vitamina D pela conversão da 25dihidroxivitamina D3 em 1α, 25
(OH)2D3. A doença renal crônica
(DRC) está ligada à biossíntese
prejudicada de 1α, 25(OH)2D.13 A ausência da forma ativa da vitamina D
leva à hipocalcemia, hiperparatireoidismo secundário, hipofosfatemia e, como resultado, osteodistrofia renal. Os pacientes com
osteodistrofia renal podem assim
se apresentar com qualidade óssea
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baixa como resultado da osteomalacia. Embora não facilmente corrigível no pós-operatório, a baixa
qualidade do osso deve ser reconhecida porque ela deve propiciar
uma discussão com o paciente
sobre o aumento do risco de fraturas iatrogênicas e a dificuldade
de atingir a fixação óssea. Os pacientes com osteomalacia podem
requerer uma técnica cirúrgica
modificada e seleção de implante
para minimizar o potencial para
complicações. Aumenta a quantidade de pacientes ortopédicos que
correm risco de deficiência de vitamina D. Assim, deve ser razoável
verificar os níveis de vitamina D
em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos complexos
para garantir que a deficiência de
vitamina D, quando presente, seja
corrigida antes da cirurgia. Estes pacientes possuem um risco mais
alto de fratura, problemas na consolidação óssea e diminuição da
função neuromuscular.14 É também
crucial continuar a reposição de
cálcio e vitamina D no período
pós-operatório, com base nas orientações estabelecidas.
Edema e Acidose

Uma diminuição na água e depuração de ácido leva à sobrecarga de
volume e edema em pacientes com
doença renal crônica. O edema na
extremidade coloca estes pacientes
em risco de complicações na cicatrização de feridas e deve ser corrigido no pré-operatório usando os
diuréticos apropriados e diálise, se
necessário.15 O edema e a sobrecarga de volume também podem
levar a complicações cardíacas e
pulmonares. As condições cardíacas e pulmonares precisam ser
monitoradas de perto no pós-operatório e os pacientes com problemas renais podem requerer um
cenário de monitoração no período
pós-operatório imediato. Como a
acidose metabólica pode ser agravada pelo insulto da cirurgia, ela
também deve ser corrigida no préVolume 1, Número 2, Março/Abril 2016

Tabela 2
Condições Comuns que Afetam Pacientes com Doença Renal
Anemia resultante da redução de produção de eritropoietina
Deficiência de vitamina D ativa levando à hipocalcemia, hiperparatireoidismo
secundário, hipofosfatemia e osteodristrofia renal
Diminuição da secreção de ácido e água, levando à sobrecarga do volume de
hipertensão e edema (acidose composta pela cirurgia) e sobrecarga cardíaca e
pulmonar
Hipercalemia, levando à arritmia e outras complicações cardíacas
Depuração renal reduzida de algumas medicações
Disfunção plaquetária e aumento do risco de sangramento
Complicações relacionadas à ferida provenientes da cicatrização retardada
Taxas de infecção e mortalidade aumentadas
Desnutrição proveniente proteinúria ou produção reduzida de albumina
Imunidade diminuída causada por disfunção do sistema imune mediado por
célula e humoral

operatório por um nefrologista
experiente.
Hipercalemia

O acúmulo de potássio ocorre em
pacientes com insuficiência renal
crônica. A homeostase de potássio
é obtida com dois mecanismos.16
No primeiro, os rins são responsáveis pela excreção do excesso de
potássio. Este é um processo lento
que leva várias horas. Nos pacientes com insuficiência renal, este
processo é limitado. Na resposta, a
excreção de potássio pelo intestino
é aumentada, mas este aumento é
insuficiente para manter a homeostase na presença de insuficiência
renal excretória, em virtude disso,
ocorre a hipercalemia. O segundo
mecanismo envolve um sistema
interno que mantém o equilíbrio
de potássio através de mudanças
intracelulares de potássio em resposta ao estímulo hormonal. Este é
um rápido processo que ocorre em
minutos. De todo o potássio no
corpo, 98% é encontrado de modo
intracelular, ao passo que os 2%
restantes são mantidos no espaço
extracelular. Esta distribuição desnivelada significa que pequenas
mudanças do espaço intracelular
para o extracelular podem causar
hipercalemia grave, ao passo que

pequenas mudanças nas células
podem facilmente corrigir a hipercalemia profunda. O primeiro processo é a causa do aumento do
potássio sérico visto DRC e o
segundo processo é feito para a
rápida correção e tratamento. O tratamento final da hipercalemia na
insuficiência renal crônica é diálise
e remoção do potássio do fluxo
sanguíneo. A manutenção dos níveis de potássio normais é crucial,
porque, deixada sem tratamento, a
hipercalemia leva a complicações
cardíacas, incluindo arritmias e
parada cardíaca.17
Dosagem Renal das
Medicações

Os rins metabolizam e excretam
várias medicações comuns usadas
na cirurgia ortopédica e a dosagem
pode ser ajustada com base na
depuração de creatinina. Várias
medicações precisam ser evitadas
em pacientes com DRC. Evitar anticoagulantes que são secretados
pelos rins, como enoxaparina, é de
suprema importância porque estes
fármacos podem se acumular no
fluxo sanguíneo e causar um substancial sangramento pós-operatório.18 A anticoagulação alternativa
deve ser usada em pacientes com
DRC. Material de contraste também
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Tabela 3
Medicações Comuns que Requerem Dosagem Renal Antes da Cirurgia
Ortopédica
Medicação

Dosagem

Enoxaparina

Doença renal grave. Uso de anticoagulante diferente.
Para DC<30 ml/min, use 30 mg q 24 h.

Cefazolina

DC 35-54 ml/min. Imutável.
DC 11-34 ml/min. Dar a dose normal 1x, então diminuir
para 50%
DC<10 ml/min: Dar a dose normal x1, então 50% q 18-24 h.

Vancomicina

DC 50-90 ml/min: Dar 15 mg/kg x 1, então dose normal q
12-24 h.
DC 10-50 ml/min: Dar 15 mg/kg x 1, então dose normal
q 24-96 h.
DC<10 ml/min: Dar 15 mg/kg x 1, então dose normal a
4-7 dias.

Morfina

DC 10-50 ml/min: Diminuir a dose em 25%.
DC < 10 ml/min: Diminuir a dose em 50%, monitorar a
condição respiratória

DC = depuração de creatinina, q = todo o dia.

é nefrotóxico e deve ser evitado em
pacientes com DRC.19 Este fato deve
obrigar o médico a usar modalidades de imagem que não se
baseiem na administração do material de contaste. Muitos dos antibióticos administrados no intraoperatório e pós-operatório também são nefrotóxicos e devem ser
evitados.18 Medicações narcóticas
também podem se acumular em
pacientes com DRC, assim as
doses devem ser ajustadas e seus
efeitos monitorados por um internista para evitar depressão respiratória.20 As medicações comuns
usadas na cirurgia ortopédica que
requerem dosagem renal ou abstenção são mostradas na Tabela 3.
Disfunção Plaquetária e
Aumento do Risco de
Sangramento

Os pacientes com doença renal em
geral e aqueles na diálise em particular são conhecidos por apresentarem disfunção plaquetária.
O mecanismo deste fenômeno é
tipicamente ligado à uremia ou ao
dano das plaquetas durante a
diálise, ou pode ser secundário à
administração de medicação anti-

36

coagulante durante a diálise. A contagem de plaquetas e o tempo de
sangramento podem precisar ser
avaliados em pacientes com DRC
antes de estes serem submetidos à
cirurgia ortopédica seletiva, em
particular naqueles com uma
história prévia de sangramento
excessivo.21 A evidência mostra que
uma subpopulação de pacientes
com doença renal é resistente à
ação antiplaquetária da aspirina.22
Complicações relacionadas
à Ferida Proveniente do
Retardo da Cicatrização

A taxa de complicação da ferida é
aumenta em pacientes com DRC
que apresentam edema, uremia,
ressecamento da pele e exantemas.
Uma alta associação de DRC com
diabetes mellitus, bem como a presença de doença vascular periférica
junto com aumento da suscetibilidade à infecção também aumentam a taxa de complicações na
ferida em pacientes com DRC.6,23
Além disso, os pacientes na diálise
se mostraram tendo angiopatia
dérmica, uma doença macrovascular que leva ao retardo na cicatrização da ferida.24 A compreensão

deste fenômeno e a abordagem dele
com o paciente são essenciais para
minimizar a complicação na ferida
em pacientes com DRC e naqueles
tratados com diálise. Também crucial é a otimização pré-operatória –
focada na redução do edema sistêmico – e a técnica cirúrgica
cuidadosa com ênfase na manipulação cuidadosa do tecido mole e
fechamento meticuloso. O procedimento ortopédico pode ter que
ser cancelado se estes sérios problemas não puderem ser abordados.
Aumento da Infecção e
das Taxas de Mortalidade

É bem estabelecido que os pacientes com DRC apresentem uma
taxa aumentada de infecção após
a cirurgia ortopédica eletiva.4,25–27
A causa direta deste fenômeno não
é bem entendida, mas provavelmente é multifatorial. Os pacientes com dano renal têm mais
comorbidades associadas, o que
aumenta as complicações e a mortalidade devido à patologia subjacente. Os pacientes na diálise
podem estar sujeitos a entrada de
patógenos no fluxo sanguíneo, o
que pode resultar em subsequente
infecção. Além disso, alguns pacientes com DRC, especialmente
aqueles que sofreram um transplante renal, podem estar na terapia imunossupressiva. Devido a
estes mecanismos e ao efeito direto
do dano renal, os pacientes com
DRC correm risco aumentado
de complicações e mortalidade.26
Outro importante fator de risco a
ser considerado é que os pacientes
na diálise renal são muitas vezes
portadores de Sthaphylococcus
aureus resistente à meticilina.28,29
Portanto, a profilaxia por antibióticos deve ser ajustada para pacientes na diálise de modo a incluir
uma cobertura para o S aureus
resistente à meticilina.
A presença da função renal prejudicada também está correlacionada com um aumento na taxa
de mortalidade.27,30–32 Esta corre-
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lação não é surpreendente porque
as complicações cardíaca e pulmonar se desenvolvem em pacientes com dano renal e podem ser
fatais. A taxa mais alta de infecção
nestes pacientes também aumenta
o risco de mortalidade.
Lesão Renal Aguda Após a
Cirurgia Ortopédica

A lesão renal aguda (LRA) após a
cirurgia ortopédica é uma séria
complicação que leva a um aumento
na mortalidade. Apesar dos avanços
no tratamento, a mortalidade em
pacientes com insuficiência renal
aguda proveniente de todas as
causas tem permanecido em aproximadamente 50% nos últimos 50
anos.33 A identificação dos pacientes em risco de LRA é crucial no
período perioperatório , para evitar
esta complicação potencialmente
fatal. Em um estudo, a incidência
global de LRA após os procedimentos ortopédicos eletivos ou de
emergência foi de 8,9%.34 Os fatores de risco para LRA neste estudo foram desidratação, uma história de diabetes mellitus, doença
renal preexistente, choque perioperatório e a administração de
AINEs ou antibióticos nefrotóxicos. Os autores recomendaram a
avaliação pré-operatória minuciosa
e o monitoramento pós-operatório
para pacientes com estes fatores de
risco. Jafari et al35 avaliaram
17.000 casos de artroplastia articular realizados durante sete anos em
sua instituição. A taxa de LRA ou
lesão renal aguda que eles encontraram foi muito inferior aos 8,9%
citados anteriormente, a 0,55%.
Eles identificaram um IMC alto,
um nível de creatinina pré-operatório elevado, doença pulmonar
obstrutiva, insuficiência cardíaca
congestiva, hipertensão e doença
cardíaca subjacente como fatores
de risco para LRA ou lesão renal
aguda. Em seu estudo, o dano renal
estava intimamente correlacionado com uma estadia hospitalar
mais longa e aumento na mortaliVolume 1, Número 2, Março/Abril 2016

dade hospitalar e na mortalidade de todas as causas em 1 ano.
Os autores recomendam otimização perioperatória para pacientes
com os fatores de risco que eles
estabeleceram. Além disso, os pacientes com transplantes de rim e
fígado têm um risco aumentado de
LRA após a artroplastia o quadril e
o transplante de órgão sólido foi
considerado como sendo um fator
de risco independente para LRA.36

Tabela 4
Condições Gastrintestinais Afetando
a Cirurgia Ortopédica Eletiva
Desnutrição
Síndrome metabólica (p.ex., obesidade,
hipertensão, dislipidemia e diabetes
mellitus)
Doença renal crônica e cirrose
Consumo de álcool
Hepatite viral
Ajuste na dose das medicações
metabolizadas pelo fígado
Doença inflamatória intestinal

Considerações
Gastrintestinais
Os pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos podem ter
condições GI subjacentes que
podem afetar o resultado da intervenção cirúrgica. A Tabela 4 lista
algumas das condições GI comuns
que podem estar presentes nestes
pacientes.
Desnutrição

A desnutrição é um sério fator de
risco pré-operatório para qualquer
paciente submetido à cirurgia
ortopédica eletiva independente do
IMC. Estudos múltiplos têm demonstrado resultados adversos em
pacientes desnutridos submetidos
à cirurgia ortopédica eletiva.37–39
Existe uma correlação entre desnutrição, cicatrização de ferida deficiente e subsequente infecção. Em um
estudo, entre pacientes com drenagem que não respondem à irrigação e ao desbridamento, 35%
foram considerados desnutridos,
comparados com 5% no grupo que
respondeu à irrigação e desbridamento.39 Em um estudo observacional, Huang et al37 avaliaram mais
de 2.000 pacientes submetidos a
artroplastia total da articulação
para a presença de desnutrição.
Dos pacientes no estudo, 8,5%
foram considerados desnutridos.
A incidência de todas as complicações foi substancialmente mais
alta nos pacientes desnutridos
comparada com aquela dos paci-

Íleo
Anemia resultante da nutrição
inadequada ou perda sanguínea
gastrintestinal aguda

entes sem desnutrição (12% versus
3,9%). As complicações incluíam
formação de hematoma, infecção e
eventos renais e cardíacos. De forma
surpreendente, obesidade, definida
por um IMC de > 30 kg/m2, estava
presente em >40% dos pacientes
desnutridos, destacando a necessidade de rastreamento nutricional em pacientes que são obesos. Na verdade, alguns autores
definem desnutrição não apenas
como a deficiência de nutrientes,
mas também como um excesso de
nutrientes, como no caso de pacientes que são obesos.38 A obesidade em si está associada com
múltiplas complicações intraoperatórias e pós-operatórias, incluindo aumento do tempo da operação,
drenagem de ferida persistente e
infecção, que podem levar a complicações no local da ferida.40
A desnutrição raramente é obvia
de modo clínico e deve ser rastreada para populações em risco, incluindo aqueles com mais de 80
anos e aqueles com um IMC >35
kg/m2. Os testes de rastreamento
mais comuns são a contagem total
de linfócitos no soro, que é positiva para desnutrição se <1.500
células estiverem presentes por
milímetro cúbico e a concentração
de albumina no soro, que é positiva
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Tabela 5
Medicações para a Doença Inflamatória Intestinal Crônica e Cessação
Pré-operatória Recomendada
Medicação

Meia-vida

Interrupção Recomendada
antes da Cirurgia

Metotrexato
Azatioprina
Infliximab
Adalimumab
Certolizumab
Glicocorticoides

0,7-5,8 h
7,6 h
8-10 dias
12-14 dias
12-14 dias
12-48 horas

1 semana antes
Antes de 1 semana
3 semanas antes
1 mês antes
1 mês antes
Administrar dose de ataque SO

SO = sala de operação.

para desnutrição se a concentração
for <3,5 d/dl. Testes de albumina e
transferrina também são usados.
Medidas antropomórficas, incluindo medidas de composição do corpo
como circunferência do músculo
da panturrilha (<31 cm) e circunferência do músculo do braço (<22
mm), podem indicar desnutrição.
Estas medidas refletem melhor o
estado nutricional em longo prazo
do paciente, enquanto subestimam
as mudanças nutricionais agudas.
Várias ferramentas de classificação
nutricional também foram propostas, como a Mini Nutritional
Assessment.38

Considerações
Perioperatórias em
Pacientes com Doença
Hepática

Muitos pacientes com doença
hepática são assintomáticos; em
virtude disso, a condição pode passar despercebida. Assim, um rastreamento vigilante dos pacientes
por meio de uma história e exame
físico cuidadoso é recomendado
para descobrir os fatores de risco
potenciais para doença hepática.
No cenário da doença renal recentemente descoberta, recomenda-se
que a cirurgia eletiva seja atrasada
até que a causa subjacente de
doença hepática possa ser determinada, eliminada ou tratada. A cirrose do fígado leva a circulação
hiperdinâmica, com aumento do
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pédicos, o aperfeiçoamento do
exame médico dos pacientes com
doença hepática é autorizado em
colaboração com o internista. Uma
avaliação do risco de tais pacientes
submetidos à cirurgia eletiva pode
ser realizada usando ferramentas
de avaliação de risco estabelecidas
como o Model for End-stage Liver
Disease e a classificação de ChildPugh.
Consumo de Álcool

débito cardíaco e diminuição da
resistência vascular periférica.
Hipertensão pulmonar, ascite e varizes em sangramento muitas
vezes estão presentes. Devido a
estes aspectos, a morbidade e a
mortalidade perioperatórias aumentam grandemente em pacientes
com cirrose do fígado.41 A cirrose
do fígado também está associada
com aumento nas taxas de infecções articulares periprostéticas,
estadia hospitalar prolongada, alta
para uma instituição de cuidado,
nova admissão, infecção do trato
urinário, insuficiência renal, transfusão sanguínea, hemorragia intestinal, luxação e cirurgia de revisão.42,43 A insuficiência hepática
aguda, hepatite viral ativa, hepatite
alcóolica, cardiomiopatia, hipoxemia e coagulopatia recalcitrante ao
tratamento são considerados contraindicações à cirurgia eletiva.
Nos pacientes com doença hepática, a coagulopatia é causada
pela diminuição da produção de
fatores de coagulação secundários
à função sintética renal reduzida
ou depleção dos estoques de vitamina K. A doença hepática também ocasiona coagulação intravascular disseminada, o que pode
levar à trombocitopenia. Outras
causas de trombocitopenia incluem sequestração esplênica das
plaquetas e supressão da medula
óssea induzida por álcool.
Para garantir a melhora dos
resultados dos procedimentos orto-

O consumo excessivo de álcool
(>40 unidades por semana, que é
igual a 400 mg de álcool puro) está
associado com um aumento no
risco de complicações pós-operatórias infecciosas e não infecciosas.44 O álcool induz a atividade
enzimática hepática, que pode
levar a um aumento na necessidade de agentes anestésicos e
diminuição na eficácia de outras
medicações devido à ruptura aumentada. Pelo menos 4 semanas de
abstinência foram sugeridas como
sendo necessário para reverter as
mudanças fisiopatológicas que
aumentam o risco de morbidade e
mortalidade pré-operatória em pacientes com consumo excessivo de
álcool.45

Hepatite Viral

Como abordado anteriormente, a
hepatite viral aguda é uma contraindicação à cirurgia eletiva. A hepatite crônica está associada com
um aumento no risco de complicações perioperatórias.46,47 Do nosso
conhecimento, não existem orientações de otimização clínica oficiais disponíveis para pacientes
com hepatite crônica. Em um estudo, os pacientes com hepatite C
crônica foram considerados com o
maior risco de infecção e sangramento.48 Em anos recentes, a imunoterapia ganhou atenção para o
tratamento de pacientes com
hepatite; alguns agentes são propostos para “curar” a condição.
Assim, é importante que um
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paciente com hepatite seja encaminhado para a um hepatologista
para o possível tratamento e
otimização clínica antes de quaisquer procedimentos ortopédicos
eletivos.
Dosagem da Medicação na
Doença Hepática

A doença hepática pode levar a um
aumento na duração da ação de
determinados fármacos devido à
atividade reduzida do metabolismo
hepático e os níveis de albumina
sérica mais baixos que o normal.
Isto também pode levar a uma
diminuição na duração da ação
secundária a um aumento no
volume de distribuição devido à
ascite. É importante acompanhar
cada orientação de dosagem do fármaco em pacientes com doença
hepática para evitar a dosagem
excessiva. Em particular, deve-se
ter cuidado para minimizar o uso
de benzodiazepinas e opioides em
pacientes com doença hepática.
Doença Inflamatória
Intestinal

A doença inflamatória intestinal
crônica (DIIC), incluindo a doença
de Crohn e a colite ulcerativa,
podem colocar uma variedade de
problemas no período perioperatório, incluindo aumento nas
taxas de eventos tromboembólicos.49 A anemia é comum em
pacientes com DIIC, devido a uma
variedade de razões, incluindo o
aumento na incidência de sangramento intestinal, a redução na
absorção de hematínicos e nutrientes através do intestino delgado e o estado da doença crônica.
Os pacientes com DIIC se mostraram mais suscetíveis a infecções
e a pobre cicatrização da ferida.50
Este fato pode ser secundário à
natureza autoimune da doença ou
à administração de medicações
imunossupressivas usadas para seu
tratamento. Muitas das medicações usadas para controlar a
DIIC são os mesmos fármacos
Volume 1, Número 2, Março/Abril 2016

antirreumáticos modificadores da
doença (FARMD) usados no manejo
de artropatia inflamatórias.51 Embora
o tratamento ideal de pacientes
com os FARMD seja atualmente
desconhecido, a associação entre o
aumento no risco de infecção e a
gravidade da infecção, quando
ocorre, levou os participantes do
International Consensus Meeting
on Periprosthetic Joint Infection a
recomendar que os FARMD sejam
suspensos antes da artroplastia eletiva.52 (Tabela 5).
Prevenção do Íleo paralítico

O íleo paralítico pós-operatório,
definido como o cessar da motilidade intestinal, é comum após procedimentos ortopédicos, em particular após a cirurgia na coluna.
O íleo paralítico se manifesta com
a passagem atrasada de flatulência
e fezes bem como o aumento da
distensão abdominal. O íleo paralítico provavelmente resulta de
uma resposta de estresse simpática
à cirurgia, o efeito dos opioides endógenos e administrados no movimento intestinal, imobilidade, posição deitada prolongada e manipulação intestinal na cirurgia espinhal transabdominal. O íleo paralítico também pode estar associado
com Hipocalemia. O íleo paralítico
pós-operatório está ligado a ingestão pós-operatória reduzida,
estadias hospitalares prolongadas,
desconforto do paciente, aumento
da dor, complicações pulmonares,
retardo na cicatrização da ferida e
um aumento no custo da cirurgia.53 Assim, o foco deve ser na prevenção do íleo paralítico estimulando deambulação inicial de
pacientes sempre que possível, a
administração de medicações para
aumentar a mobilidade GI, a minimização do uso de opioides para
controle da dor e uma nutrição
bem equilibrada.
Anemia e Sangramento
Gastrintestinal

A anemia resultante dos distúrbios

GI é de particular importância
porque ela muitas vezes é corrigível
e tem o potencial de tornar o tratamento de outras formas de anemia
ineficaz quando não corrigido.53
Além das causas previamente
descritas, a anemia pode resultar
da absorção insuficiente de ferro
ou de outros nutrientes que são
importantes na mudança e regeneração das hemácias. Problemas de
má absorção são facilmente corrigidos com o tratamento da inflamação intestinal ou com a administração suplementar de ferro e
ácido fólico. Além disso, é importante reconhecer a anemia por deficiência de ferro em conjunto com
outras causas de anemia porque o
tratamento com eritropoietina pode ser menos efetivo na presença
de uma deficiência de ferro e a
coadministração de ferro pode ser
requerida.54
O sangramento GI é outra causa
comum de anemia, especialmente
em pacientes idosos. O rastreamento para doença do refluxo gastrintestinal e o questionamento
sobre seus sintomas em pacientes
com anemia é importante. O estresse da cirurgia pode exacerbar os
sintomas da doença do refluxo gastroesofágico e causar sangramento
intestinal. O tratamento pré-operatório apropriado e a profilaxia
perioperatória são recomendados.
A pesquisa de sangue oculto nas
fezes pode detectar a presença de
sangue nas fezes. Este teste pode
ser realizado com facilidade para
um paciente com anemia durante a
depuração pré-operatória.

Resumo
Uma avaliação minuciosa e o rastreamento de pacientes – com o
objetivo de identificar e otimizar
tais condições renais e GI como
anemia, desnutrição e abuso de
álcool – são vitais para melhorar os
resultados dos procedimentos
ortopédicos eletivos.
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As lesões osteocondrais do tálus grandes ou pequenas, apresentam um desafio ao cirurgião ortopédico. Estes defeitos de cartilagem e ósseos podem causar dor substancial e incapacidade
funcional. O tratamento cirúrgico das pequenas lesões do talo
foi minuciosamente explorado e inclui perfuração retrógrada,
desbridamento artroscópico e estimulação da medula, transplante osteocondral homólogo da unidade de cartilagem/osso
colhido do joelho ipsilateral (mosaicoplastia) e implante de
condrócito autólogo. Embora cada uma destas técnicas
reparadoras, de reposição ou regenerativas tenha vários graus
de sucesso, elas podem ser insuficientes para o tratamento das
grandes lesões osteocondrais do tálus As lesões osteocondrais
do tálus de grande volume (>1,5 cm de diâmetro ou área >150
mm2) muitas vezes envolvem apreciáveis porções da seção de
sustentação de peso do domo talar, medial ou lateralmente.
Para tratar de modo adequado estas lesões osteocondrais do
tálus, um transplante osteocondral homólogo estrutural a
fresco é uma opção viável de tratamento.
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s lesões osteocondrais do tálus
(LOT) de grande volume (>1,5
cm de diâmetro ou área >150 mm2)
muitas vezes envolvem apreciáveis
porções da porção da sustentação de
peso do domo talar, medial ou lateralmente. Além disso, elas envolvem
com frequência o ombro do talo.
Estas lesões são de difícil tratamento
com as técnicas padrões. As LOT
têm uma pobre capacidade de curar
de forma espontânea, provavelmente devido à hipovascularidade
relativa da cartilagem e uma população espaçada de células progenitoras de condrócito. Com frequência, a LOT tem um componente cístico que é relativamente mais extraordinário de tratar do que uma lesão
cartilaginosa solitária porque ele
precisa de restauração da cartilagem
e suporte estrutural ósseo. Para estas
grandes LOT, o implante osteo-

condral homólogo estrutural a fresco
foi empregado.

Avaliação Clínica
A dor no tornozelo carrega um
amplo diagnóstico diferencial (Tabela 1). O cirurgião deve primeiro
obter uma história detalhada do
paciente que inclua qualquer evento remoto ou recente de trauma ou
instabilidade crônica no tornozelo e
se qualquer intervenção cirúrgica
foi feita no tornozelo. A maioria das
LOT pode ser atribuída a um evento
traumático; contudo, lesões atraumáticas podem ocorrer em até 24%
dos casos.1 As LOT são também
mais comumente observadas na
segunda década de vida e nos homens
(70%).2 O início, a duração a qualidade e a gravidade dos sintomas
devem ser estabelecidos.
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Tabela 1
Diagnóstico diferencial da uma lesão
osteocondral do talo
Fratura por estresse do pé/tornozelo.
Instabilidade do tornozelo.
Artrite do tornozelo/subtalar

deve ser comparado com aquele do
lado contralateral. A estabilidade do
tornozelo, incluindo a inclinação
talar e os testes de gaveta anterior em
flexão plantar e dorsiflexão, devem
ser medidos e comparados com aqueles do tornozelo oposto.

Sinovite
Lesão à sindesmose
Patologia do tendão fibular
Impacto ósseo ou nos tecidos moles

Deve-se documentar todos os
fatores que aliviam ou exacerbam bem
como o tratamento prévio. Os sintomas frequentes incluem dor, estalido/travamento e rigidez .
Muitos pacientes podem não ser
capazes de tolerar um exame completo
devido à dor ou à rigidez, mas é
imperativo obter uma linha de base
funcional. A totalidade da extremidade inferior deve ser examinada nas
posturas de sustentação de peso e não
sustentação de peso, porque é crucial avaliar o alinhamento mecânico.
O exame físico deve incluir amplitude de movimento sobre o tornozelo
e as articulações subtalares junto
com uma análise da marcha. Uma avaliação da marcha também é útil para
estabelecer uma linha de base da
função. Ao observar a marcha, deve-se
concentrar na postura, comprimento
da passada, cadência e velocidade da
caminhada do paciente e na duração
do ciclo da caminhada.3 A amplitude
de movimento do tornozelo deve ser
cuidadosamente medida para garantir
que não se esteja medindo o movimento compensatório das articulações de Chopart; este movimento

Imagem
A análise radiográfica do paciente
deve incluir incidências com carga
(AP, lateral e encaixe/oblíquo) do
tornozelo. As radiografias do alinhamento do retropé também devem
ser consideradas4 (Figura 1). Estas incidências ajudarão a visualizar as
mudanças degenerativas iniciais ou
qualquer mal alinhamento que
precise ser levado em consideração
para o planejamento pré-operatório.
Com frequência, as radiografias
podem não demonstrar doença, contudo, elas podem detectar um componente cístico da lesão se ela for
suficientemente grande.
A TC ou RM devem ser usadas em
papel primário nos casos de radiografias confusas ou em um papel
suplementar no planejamento préoperatório para avaliar o grau de
perda óssea, osteonecrose ou formação
de cisto subcondral (Figuras 2 e 3 ).
A RM pode ajudar a identificar outras
lesões ósseas ou de tecido mole; portanto, ela deve ser obtida em um
paciente que apresenta dor persistente no tornozelo sem qualquer
anormalidade radiográfica.
Nenhuma evidência sustenta a
superioridade de TC ou RM no cenário das radiografias normais e de um
quadro clínico suspeito. Na revisão
da sensibilidade ou especificidade da

TC, RM e artroscopia, Verhagen et al5
não relataram diferença significativa
no diagnóstico de LOT. Ao contrário,
em uma série de 14 LOTs que não
estavam aparentes nas radiografias
simples, a TC identificou 29% destas
lesões, ao passo que a RM identificou
todas as lesões.6
Na caracterização da LOT ou no
planejamento da cirurgia, a TC é útil
para avaliar o osso subcondral, embora
a RM seja melhor na visualização da
superfície articular. Além disso,
quando uma LOT é diagnosticada na
RM, uma TC pode ser útil na determinação do tratamento apropriado
porque a estimativa do tamanho e
estágio da lesão pode ser obscurecida
pelo edema da medula óssea na RM.7
Contudo, a RM é 81% a 92% mais
precisa no estadiamento da LOT.7–9
A primeira classificação radiográfica
amplamente usada da LOT foi desenvolvida por Berndt e Harty10 em 1959
e subsequentemente modificada (Tabela 2). Como originalmente descrito,
as LOT foram agrupadas em quatro
estágios, mas esta classificação não
conseguiu abordar qualquer componente cístico da LOT. O estágio V foi
acrescido por Scranton e McDermott11 em 2001 e Raikin12 relatou o
tratamento de uma lesão de estágio
VI (>3.000 mm3). O sistema de Berndt
e Harty pode ter uma pobre correlação com o que é visto durante a
artroscopia. Em uma revisão de 24
LOT artroscopicamente examinadas,
50% delas classificadas como IV (sistema de Berndt e Harty) foram consideradas como tendo cartilagem
intacta durante a visualização artroscópica.13 Os autores descreveram um
sistema de classificação artroscópico
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Figura 1

Radiografias AP (A), encaixe (B) e lateral (C) de uma lesão do domo talar do tornozelo esquerdo.

com base na visualização da cartilagem: grau I, cartilagem intacta,
firme, brilhosa; grau II, cartilagem
intacta, porem macia; grau III, cartilagem desgastada. Ferkel et al14 expandiu neste sistema de classificação,
mas não aborda o osso subcondral.
Embora vários autores, propuseram
esquemas de classificação de TC ou
RM, suas classificações são similares
àquelas do sistema de Berndt e
Harty.6,14,15 Atualmente, é incerto se
qualquer sistema de classificação é
útil na orientação do cirurgião.

Figura 2

Tratamento Não Cirúrgico
Alguns autores recomendam um
período de 3 a 6 meses de manejo não
cirúrgico para todas as LOT não
desviadas.16–18 As terapias não cirúrgicas incluem analgésicos, modificação da atividade e sustentação de
peso protegida (p.ex., imobilização
de não sustentação de peso, bota
CAM, imobilização, soquete de
apoio total). Contudo, devido a uma
escassez na literatura de qualidade,
não podem ser feitas recomendações a respeito do estado de sustentação de peso ou tempo apropriado para e o tipo de imobilização que
pode ser útil.

Tratamento Cirúrgico
Seleção de Paciente
As características da LOT, incluindo
superfície articular não danificada
versus rompida, sendo deslocada ver-

44

Exames de TC coronal (A) e sagital (B) demonstrando evidência de um defeito
osteocondral do domo talar medial com mudanças císticas.
sus não deslocada e cística versus não
cística, devem ser levadas em consideração durante o planejamento cirúrgico.19 O paciente deve entender
os riscos inerentes em receber um
aloenxerto, incluindo transmissão da
doença e rejeição do aloenxerto, embora as chances reais destas ocorrerem sejam mínimas. Em nossa
prática, as indicações para o uso do
transplante a fresco são as seguintes:
um paciente cuja técnica artroscópica ou restauração da cartilagem
anterior falhou, uma LOT grande que
envolve a região do ombro do talo,
uma LOT com um grande componente cístico e qualquer lesão com

>1,5 cm2 de diâmetro ou com uma
área >150 mm2.
Para encontrar um doador de tálus
apropriado, o talo contralateral do
paciente é usado como molde e medido na TC. Nós tentamos comparar o
tamanho e a forma do aloenxerto o
mais próximo possível da anatomia
nativa do paciente. As especificações
são então mandadas a uma agencia
que obtém tecidos de aloenxertos.
Nós usamos aloenxertos osteocondrais obtidos de fornecedores aprovados pela US-FDA que seguem as orientações da American Association of
Tissue Banks. O paciente e o cirurgião
devem estar preparados para esperar
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Figura 3

Imagens por ressonância magnética ponderada em T1 coronal (A) e ponderada
em T2 coronal (B) e sagital (C) demonstrando evidência de defeito osteocondral
do domo talar medial com edema reativo da medula óssea e mudanças císticas.

Tabela 2
Classificação Radiográfica de Berndt e Harty10 Modificada das Lesões
Osteocondrais do Talo
Estágio

Achados Radiográficos

I

Compressão do osso subcondral focal

II

Compressão do osso subcondral focal com separação parcial
da cartilagem

III

Compressão do osso subcondral focal com separação completa

IV

Compressão do osso subcondral focal com separação e
deslocamento completos

V11

Capuz da cartilagem intacto, cisto subcondral do domo talar

VI12

Lesões císticas >3.000 mm3

uma quantidade não especificada de
tempo e a terem um horário flexível
uma vez que o enxerto esteja disponível.
O tálus do doador é colhido e esterilizado dentro de 24 horas da morte.
Depois, o aloenxerto é submetido a
um teste sorológico e cultura de
esterilidade por aproximadamente 2
semanas. Durante este tempo, a
história médica do doador é revista
para fatores como comportamento de
alto risco, que podem levar a um
enxerto inaceitável. O enxerto é mantido em 2º a 4ºC. Se o enxerto passar,
ele é então processado e enviado,
geralmente em 3 semanas. O enxerto
tipicamente chega ao hospital em 1
dia. Deve-se garantir que o enxerto
tenha a lateralidade adequada e que a
cartilagem articular tenha sido deixada

Volume 1, Número 2, Março/Abril 2016

intacta no talo aloenxerto. Nós obtemos tipicamente uma radiografia do
doador no pré-operatório para confirmar o tamanho correto.
Viabilidade da Cartilagem
O transplante de aloenxerto serve
para prevenir a degeneração articular
a longo prazo fornecendo condrócitos
viáveis que tenham a capacidade de
se sustentar. Nós preferimos usar
transplantes osteocondrais a fresco
em lugar de aloenxertos fresco congelados devido à quantidade de condrócito frescos, embora uma recente
revisão sistemática20 dos aloenxertos
osteocondrais do joelho não mostrou
uma diferença na taxa de falha ou
resultados funcionais entre os diferentes métodos de aprovisionamento.
Na literatura do joelho, os transplantes

osteocondrais a fresco se mostraram
contendo condrócitos viáveis por até
17 anos após o transplante.21 Contudo,
Enneking e colegas22,23 não foram
capazes de demonstrar condrócitos viáveis 1 ano após o transplante. Na verdade, houve evidência histológica de
dano precoce à cartilagem na série de
Enneking.
A viabilidade do condrócito diminui com o passar do tempo em
aloenxertos a fresco. Em 4 semanas
da colheita, os aloenxertos osteocondrais têm uma queda significativa
nos condrócitos viáveis, embora seja
apenas de 30% da quantidade inicial.24 Todavia, tão logo o aloenxerto
esteja disponível, o transplante deve
ser programado. No estudo feito por
Williams et al,24 60 blocos osteocondrais foram coletados de 10 côndilos femorais humanos frescos em 48
horas após a morte do doador. Os blocos foram armazenados a 4ºC. Estes
espécimes foram então analisados em
1 dia, 1 semana, 2 semanas e 4 semanas
após a colheita. A viabilidade do condrócito e a densidade da célula viável
permaneceram inalteradas por até 2
semanas. A síntese de proteoglicanos
permaneceu inalterada até 2 semanas.
Não foram encontradas diferenças
significativas no conteúdo de glisocaminoglicano ou módulo compressivo ou elástico em 4 semanas.
Técnica Cirúrgica
Abordagens
A maior parte das técnicas cirúrgicas
usadas para a LOT requer acesso
artroscópico mínimo. Contudo, ao
lidar com a reconstrução de grandes
porções do tálus, a superfície articular deve ser acessada de modo perpendicular.12,25–28 As lesões da superfície anterior ou posterior do talo são
mais facilmente acessíveis com uma
abordagem posterior ou anterior
padrão para a artrotomia do tornozelo.
Dependendo da localização da lesão,
o talus está no máximo da flexão
plantar ou dorsiflexionado para permitir a excisão da lesão e o transplante de aloenxerto. Contudo, ao
lidar com lesões do tálus medial ou
lateral, o cirurgião precisa realizar
uma osteotomia do maléolo medial
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ou uma osteotomia do maléolo medial/
liberação do ligamento talofibular
anterior/liberação do ligamento calcaneofibular, respectivamente.

Abordagem Medial
A nossa abordagem preferida é a
osteotomia do maléolo medial oblíqua.
Uma teórica preocupação sobre esta
técnica é que ela rompe a superfície
articular do platô tibial; na prática,
contudo, nós não temos experimentado consequências inesperadas,
como artrite de lado tibial acelerada.
Uma incisão de 5 cm de comprimento é feita, de modo longitudinal,
sobre o maléolo medial. Com uma
cuidadosa dissecção do tecido mole,
as estruturas neurovasculares superficiais são protegidas. O tendão tibial
é exposto através do flexor do retináculo e protegido. Com orientação
fluoroscópica, um pino guia ou fio
Kirschner (fio-K) é inserido, obliquamente através do ombro maleolar
medial para a extensão lateral da
lesão. Neste ponto, os orifícios para
dois parafusos esponjosos parcialmente entremeados de 4,0 mm são
perfurados. Então, com uma serra, a
osteotomia é feita ligeiramente distal
e lateral a trajetória do fio-K. Uma
solução salina fria é usada para
diminuir o risco de necrose por calor.
A penetração na superfície articular é
feita com uma manobra controlada
usando um osteótomo. O maléolo
medial osteotomizado distal é então
refletido em um pedículo deltoide.
Abordagem Anterior
Uma incisão é feita lateral à espinha
tibial anterior e centrada sobre o
tornozelo. A incisão deve ser de aproximadamente 6 cm de comprimento,
dois terços dela proximais à articulação do tornozelo e um terço distal
àquela articulação. Durante a incisão
inicial, deve-se ter cuidado para proteger o ramo cutâneo intermediário
do nervo fibular superficial e o feixe
neurovascular anterior. A dissecção
cirúrgica superficial começa pela
incisão da fáscia e identificação do
plano entre o extensor longo do hálux
(ELH) e o tendão do tibial anterior
(TTA). O ELH é identificado de modo
distal; o retináculo sobre a bainha é
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incisado para permitir a retração de
modo lateral. De maneira alternativa,
a baixa do TTA pode ser incisada e o
tendão movido de modo lateral. O feixe
neurovascular anterior é profundo ao
tendão do ELH distalmente e deve ser
cuidadosamente retraído de modo
lateral. Tipicamente, o TTA é mantido em sua bainha e é retraído de
modo medial. O tecido mole sobreposto é incisado para expor a cápsula
da articulação do tornozelo anterior.
A cápsula é refletida medial e lateralmente. O talo está agora completamente exposto e visualizado. Com frequência, um pino distrator é colocado
(um pino de 2,4 mm na tíbia e um de
2,4 mm no talo) para melhorar a
visualização.
Abordagem Lateral
Se a lesão talar for lateral, uma abordagem lateral padrão de 6 a 7 cm é
usada, centrada sobre a fíbula e direcionada em direção do quarto metatarso. A pele é incisada e o tecido
subcutâneo é cuidadosamente dissecado. O retináculo do extensor
inferior é identificado para uso posterior no reparo. Um retrator é colocado anterior entre a cápsula e o osso,
definindo a cápsula. O ligamento
talofibular anterior é então incisado,
deslizando da porção fibular de modo
que haja tecido suficiente para puxar
a fíbula para fechamento. Uma vez
que este passo é realizado, o talo pode
ser anteriormente transferido para
reconstrução. A fíbula raramente
sofre osteotomia porque uma grande
quantidade do talo é visível uma vez
que os ligamentos laterais foram
liberados.

Reconstrução Estrutural
Uma vez que a lesão é identificada,
deve-se correlacionar a imagem préoperatória com a visualização intraoperatória da lesão osteocondral para
garantir que a lesão seja reconhecida
de modo tridimensional. Um ou dois
pequenos fios-K são inseridos anterior
a posterior no talo para trabalharem
como guia para a remoção da LOT.
Imagens fluoroscópicas devem confirmar que o pino guia permitirá a
excisão completa da LOT. Com o uso
de uma combinação de serras micros-

Figura 4

Fotografia intraoperatória do talo.
Com o uso de uma combinação de
serra microsagital e de vai e vem com
irrigação a frio, a seção necrótica do
talo foi removida.
sagital e de vai e vem (com irrigação
a frio), a seção necrótica do talo é
removida (Figura 4). A serra de vai e
vem é usada para criar um perfeito
corte vertical adjacente à lesão no
talo. Uma incisão é então feita de
modo perpendicular a aproximadamente 1,5 a 2 cm abaixo da altura do
domo do talo. Uma vez que o osso e a
cartilagem doentes são removidos, as
dimensões do defeito são cuidadosamente medidas com um compasso e
regra.
Em uma mesa móvel, a porção do
talo transplantado que corresponde
ao defeito é cuidadosamente medida
para combinar com o talo excisado.
Uma vez que o contorno das incisões
iniciais é feito, os defeitos talares
nativos e o aloenxerto do talo são
novamente medidos (Figura 5). O aloenxerto é então incisado com uma
combinação de serras. O aloenxerto
estrutural é minuciosamente irrigado
pra reduzir a potencial imunogenicidade e então levado ao defeito do talo,
onde é examinado. Um contorno adicional é geralmente necessário usando um pequeno citoscópio ou broca
de potência. Uma vez que o aloenxerto
tenha contornos aceitáveis, ele pode
ser levemente impactado no tálus
nativo. As radiografias são verifi-
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Figura 5

Fotografias intraoperatórias do talo. Uma vez que um contorno das incisões inicias é feito (A), os defeitos talares nativos
(B) e o aloenxerto do talo (C) são novamente medidos.

Figura 6

Fotografia intraoperatória demonstrando o construto final de um hemialoenxerto talar fixado com parafuso
de titânio.
cadas, mas podem exagerar pequenas
incongruidades. É melhor se basear
na inspeção visual. Se existirem
imperfeições entre a superfície inferior da interface enxerto-nativo, é
melhor preenche-las então com lascas esponjosas. Um ou dois parafusos
de titânio de 1,5 mm podem ser usados para suplementar a fixação. É importante que as cabeças dos parafusos
tenham a rosca invertida (Figura 6).
O tornozelo é trazido através de dorsiflexão e flexão plantar para garantir
que o enxerto se encaixe dinamicamente e que não exista impacto. A interface entre o enxerto e o hospedeiro
é coberta com um selante de fibrina.
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O tornozelo é então fechado do modo
normal.
Se a abordagem medial é usada, o
maléolo medial é anatomicamente
reduzido e a redução é radiograficamente confirmada. A fixação é realizada com dois parafusos e, às vezes,
suplementado com uma placa de
suporte ou parafuso transverso. Se a
abordagem lateral é usada, o ligamento talofibular anterior é anatomicamente reduzido e fixado com uma sutura com âncora de 3,5 mm enquanto
o tornozelo é mantido em dorsiflexão
e eversão máximas.
Protocolo pós-operatório
Após o fechamento da ferida, o
paciente é colocado numa goteira
gessada ou órtese ,sem carga. O paciente é geralmente observado à
noite para controle da dor. Duas a 3
semanas após a operação, a ferida é
inspecionada e as suturas removidas.
Embora a amplitude de movimento
passiva inicial possa ser melhor para
a sobrevida da cartilagem,29 isto
deve ser equilibrado com a necessidade de osteotomia para consolidação. Portanto, nós colocamos o
paciente em um gesso de perna curta,
de não sustentação de peso por mais
4 semanas. Nós dividimos o gesso de
modo que a porção superior possa ser
removida e o paciente possa realizar
exercícios de amplitude de movimento do tornozelo enquanto está deitado
na posição supina. Em 6 semanas, o

gesso é removido e o paciente é colocado em uma órtese do tipo andador
CAM. O paciente pode iniciar a sustentação parcial de peso e avançar
para a sustentação de peso, quando
tolerado, em 10 a 12 semanas. Aos 3
meses, o paciente pode andar em
uma bicicleta do tipo deitada e de
outras atividades de não impacto.
Aos 6 meses, o paciente pode iniciar
atividades mais avançadas.

Resultados
Existem poucos estudos sobre o
aloenxerto osteocondral para LOT e
há ainda menos literatura para
grandes LOT. Gross et al30 estudaram
nove pacientes tratados com transplante osteocondral homólogo a
fresco. No pré-operatório, as lesões
tinham pelo menos 1 cm de diâmetro, com uma classificação de
Berndt e Harty de estágio IV, embora
o tamanho médio do defeito não
fosse relatado. Dois terços dos aloenxertos permaneceram no local a
um acompanhamento médio de 11
anos (variação, 4 a 19 anos). Os enxertos nos pacientes remanescentes
demonstraram evidência radiográfica
e intraoperatória de reabsorção ou
fragmentação; todos estes avançaram
para a fusão do tornozelo.
Raikin12 registrou seis pacientes
com aloenxerto saliente das LOT
(tamanho médio, 4,38 cm3; variação,
3,54 a 6,70 cm3); resultados satis-
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fatórios foram relatados em cinco dos
pacientes em 23 meses. Quatro pacientes foram submetidos a aloenxerto
osteocondral fresco congelado e os
outros dois receberam transplante
osteocondral homólogo a fresco. Os aloenxertos foram fixados com parafusos de inclinação dupla sem cabeça.
O paciente que subsequentemente
foi submetido a uma fusão do tornozelo teve uma TC pré-operatória
que demonstrou incorporação do
enxerto. Mais recentemente, Raikin31
publicou um relato sobre 15 pacientes com LOT grandes, císticas com
um tamanho médio de 6,1 cm3 (variação, 3 a 10 cm3). A cirurgia foi realizada através de uma artrotomia
anterior em 10 pacientes, osteotomia
fibular distal em 1. Aos 54 meses, 13
aloenxertos permaneceram no local,
com melhoras acentuadas no escore e
escore de dor análogo visual da
American Orthopaedic Foot and Ankle
Society (AOFAS). Dois pacientes foram
submetidos à artrodese do tornozelo
em 32 e 76 meses.
Em um estudo de 12 tornozelos
tratados com aloenxerto osteocondral, Gortz et al32 registraram uma
média de sobrevivência de 83% em
38 meses. Todos os pacientes sofreram uma artrotomia anterior com
distração temporária. O tamanho
médio da lesão era 3,6 cm2. Radiograficamente, todos os pacientes demonstraram incorporação do enxerto por
volta de 6 meses. Das duas falhas, um
paciente foi submetido a uma fusão
de tornozelo e o outro recebeu uma
revisão do aloenxerto, que em 7 anos
no pós-operatório, estava funcionando
bem. Com base no Olerud-Molander
Ankle Score, 50% dos enxertos sobreviventes tiveram resultados bons ou
excelentes.
Hahn et al33 registraram 18 pacientes que foram submetidos ao transplante osteocondral homólogo talar a
fresco. O tamanho anterior-posterior
médio do defeito foi de 1,9 cm (variação, 1,0 a 2,5 cm) e o tamanho mediallateral médio foi 1,4 cm (variação, 1,0
a 2,0 cm). Os métodos de fixação
eram pinos reabsorvíveis, parafusos
de inclinação dupla ou uma combinação dos dois. Uma matriz óssea
desmineralizada/sulfato de cálcio foi
usada em 85% dos pacientes e atuaram como uma argamassa para
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preencher as incongruências. Dos 13
pacientes que retornaram para o
acompanhamento (variação, 48 meses),
houve uma taxa de incorporação do
enxerto de 100% nas radiografias
simples e sem falhas. Houve uma
melhora acentuada entre a dor pré e
pós-operatória nos pacientes e capacidades de atividade, como medido
pelos escores de Tornozelo-Retropé
da AOFAS e o Foot Function Index.
El-Rashidy et al34 revisaram retrospectivamente 38 pacientes após o
transplante osteocondral homólogo a
fresco. Cada tornozelo foi artroscopicamente inspecionado antes da artrotomia. O tamanho médio da lesão foi
14,5 cm2. Um alargador de ligamento
cruzado anterior foi usado para mandrilar a LOT no osso subcondral sangrando (10 a 12 mm). Em um acompanhamento médio de 37 meses, os
escores Tornozelo-Retropé da AOFAS
foram acentuadamente melhorados
de 52 para 79 pontos. Pelo protocolo
dos autores os enxertos foram colhidos de um local anatômico similar no
talo do doador para combinar com a
anatomia do talo receptor. Sete pacientes submetidos à artroscopia do
tornozelo secundária (quatro para
impacto lateral) que revelou quatro
enxertos intactos, três enxertos soltos,
um enxerto com uma área de 5 a 6
mm de cartilagem desnudada e um
enxerto com perda de cartilagem
difusa. Dos quatro pacientes com
falhas nos enxertos, dois tiveram
uma artroplastia no tornozelo, um
teve uma artrodese do tornozelo e
um teve um aloenxerto de tornozelo
total bipolar. A RM pós-operatória foi
adquirida por 15 de 28 pacientes a
uma média de 33 meses no pós-operatório. Com o uso dos critérios de
estabilidade da RM feitos por De
Smet et al,36 a estabilidade da interface
aloenxerto-hospedeiro foi avaliada.
Dez pacientes não mostraram sinais
de instabilidade do enxerto e tiveram
uma incorporação do enxerto (definida como incorporação da medula óssea
na RM ponderada em T1). De nota,
apenas três pacientes apresentaram
evidência de colapso/diminuição do
enxerto.
Adams et al36 relataram oito lesões
do ombro talares tratadas com transplante homólogo a fresco. Aos 48 meses,
todos os enxertos ainda estavam no

local e os pacientes experimentaram
melhoras na dor e nos resultados funcionais (i.e., escores de TornozeloRetropé da AOFAS, Lower Extremity
Functional Scale, escore de dor
analógico visual, Short Musculoskeletal
Function
Assessment).
Contudo, 50% dos pacientes precisaram de procedimentos cirúrgicos
adicionais, incluindo desbridamento
artroscópico, remoção de material de
síntese maleolar medial, revisão da
osteotomia maleolar medial e osteotomia supramaleolar/calcânea para
um tornozelo em varo. No acompanhamento final, as radiografias não
demonstraram estreitamento o espaço articular ou diminuição do
enxerto, mas 37,5% tiveram mudanças degenerativas. Três pacientes
com enxertos de ombro mediais apresentaram radiolucência parcial junto
à interface lateral do osso hospedeiro
e aloenxerto. Estes pacientes eram
assintomáticos. Um paciente apresentou reabsorção de enxerto superior e radiolucência radiográfica junto
à borda lateral do aloenxerto.
Haene et al37 usaram aloenxerto a
fresco em 17 LOT grandes, incontroláveis. O volume médio das lesões
era de 3,408 mm.3 No acompanhamento final, 16 de 17 tornozelos foram
submetidos a TC a uma média de 4,1
anos após a cirurgia. Houve uma média
de 0,5 mm de diminuição do enxerto.
Os cistos subcondrais e o estreitamento do espaço articular foram observados em vários tornozelos. Quatro
pacientes estavam assintomáticos.
Dois pacientes tiveram seus tornozelos
fundidos e um paciente apresentou sintomas persistentes.

Resumo
O uso de grandes aloenxertos osteocondrais para tratar de grandes LOT
sintomáticas pode ser efetivo em
providenciar alívio à dor de melhora
na funcionalidade nos exames parciais. À medida que as indicações evoluem e as técnicas amadurecem, o
transplante osteocondral pode evitar a
artrodese do tornozelo ou artroplastia
em muitos destes pacientes. Seu uso e
sucesso se condicionam, no futuro,
em uma pesquisa atenciosa, de alta
qualidade.
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Embora tradicionalmente tenha sido aceito que a dor nas
costas em crianças pequenas e em adolescentes muitas vezes
tem uma etiologia orgânica, a dor nas costas não orgânica
nessa população está se tornando mais comum. As entidades
clínicas identificáveis mais comuns responsáveis por essa dor
são espondilólise, espondilolistese, cifose de Scheuermann,
síndromes de uso excessivo, herniação de disco, fratura do anel
apofisário, espondilodiscite, osteomielite vertebral e neoplasma.
Exame clínico apropriado leva a um diagnóstico inicial e
tratamento de dor nas costas e evita custos desnecessários.
O conhecimento dos diagnósticos mais comuns associado com
dor nas costas em crianças e adolescentes e o uso de um
método sistemático para selecionar os testes diagnósticos
apropriados pode ajudar o médico a minimizar custos e maximizar a probabilidade de fazer o diagnóstico correto e fornecer
tratamento apropriado.

A

prevalência de dor nas costas
em crianças e adolescentes
tem aumentado e é responsável por
uma porção considerável de consultas a profissionais de cuidado de
saúde musculoesquelética. Aqui, discutimos as condições mais comuns
associadas com dor nas costas
pediátrica, salientamos brevemente
os achados clínicos e radiográficos e
descrevemos as opções atuais para
formular estratégias eficientes para
diagnosticar e tratar fontes comuns
de dor nas costas em criança e
adolescentes.

Epidemiologia
Em uma revisão sistemática, grande,
a incidência anual relatada de dor
nas costas em adolescentes variou
de 11,8% a 33%.1 A incidência dessa
dor aumenta com a idade e a porcentagem de pacientes com uma etiologia não específica ou não orgânica
de dor nas costas aumentou substancialmente durante a última década.

Uma revisão retrospectiva de 2.846
crianças entre 10 a 19 anos de idade
que tinham dor lombar revelou que
apenas 63% dos pacientes tinham
um diagnóstico específico na sua
consulta de acompanhamento mais
recente e 61% não apareceram para
acompanhamento adicional após
duas consultas.2
Teorias propostas para o aumento
na dor nas costas não orgânica em
crianças e adolescentes incluem
estilo de vida sedentário, obesidade e
uso aumentado de mochila. As crianças com dor nas costas, no
quadril, no joelho, ou no tornozelo
tinham um índice de massa corporal
substancialmente mais alto do que
aquelas sem dor.3 Um estudo transversal de 9.346 adolescentes na
Dinamarca mostrou que aquelas
com resistência isométrica alta dos
músculos extensores das costas
tinham um risco mais baixo de dor
nas costas. Contudo, nenhuma associação foi encontrada com condicionamento aeróbico, força muscular,
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ou flexibilidade.4 Vários pesquisadores
que estudaram dor nas costas associada com uso de mochila sugeriram
que as mochilas que são pesadas em
relação ao peso corporal de uma criança e duração mais longa de uso
eram associadas com dor aumentada
nas costas, embora a dor não fosse
severa o suficiente para indicar
encaminhamento para um cirurgião
ortopédico.5-7

Avaliação Clínica
História E Exame Físico
História e exame físico detalhados são
cruciais para fazer um diagnóstico
acurado da fonte de dor nas costas em
crianças e adolescentes. Questões
sobre o início, duração, frequência,
gravidade e localização da dor (incluindo radiação para as extremidades) são importantes. Uma história
de trauma ou de doença deve ser documentada. Sinais de perigo potencial,
incluindo dor noturna, dor constante,
febre, perda de peso, mal-estar, dor
que dura mais de várias semanas, ou
dor nas costas em crianças com
menos de 10 anos de idade, requerem
investigação diagnóstica adicional.
Para um exame físico completo, o
profissional deve pedir para o paciente
se despir e ficar com roupas íntimas e
remover as meias para permitir o
exame dos pés. As costas do paciente
devem ser examinadas para verificar
lesões cutâneas na linha média que
podem indicar anormalidades intraespinais. As costas devem ser apalpadas para sensibilidade na linha
média, na articulação paraespinal e/ou
sacroilíaca, massas palpáveis, ou
um degrau nos elementos posteriores.
Um teste de flexão para a frente é útil
para avaliar o paciente para deformidades, tais como cifose e escoliose e o
paciente deve ser avaliado na posição
de pé para obliquidade pélvica e deslocamento do tronco. A marcha do
paciente deve ser avaliada para quaisquer anormalidades e a amplitude de
movimento (ADM) ativa da coluna
lombar deve ser mensurada. Um exame
neurológico completo é essencial e
deve incluir avaliação da função
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motora e sensorial, reflexos abdominais e do tendão profundo e sinais de
neurônio motor superior.
Imagem
As radiografias de toda a coluna com o
paciente na posição de pé, ereta, são
indicadas quando a história ou o
exame físico revela dor localizada, um
déficit neurológico, ou uma deformidade clínica. Imagem avançada é
recomendada quando a radiografia é
inadequada para definir a doença
(p.ex., neoplasma) que está causando
dor ou quando um problema de tecido
mole é suspeito (p.ex., infecção,
tumor, compressão da dura-máter,
radiculopatia) com base na história do
paciente, nos achados do exame ou
nos valores laboratoriais. Tomografia
computadorizada por emissão de
fóton simples é útil para identificar
uma suspeita de espondilólise em
crianças pequenas e mostrou ter uma
alta especificidade e sensibilidade para
esse diagnóstico.8 Alguns autores recomendam RM quando a radiografia
simples fornece resultados negativos
em pacientes com achados clínicos
que são suspeitos de patologia orgânica. Contudo, a exposição diminuída
à radiação associada com RM deve ser
comparada com a necessidade de
sedação em pacientes mais jovens.8,9
Além disso, alguns autores observaram que a RM pode falhar em detectar espondilólise em adolescentes com
dor nas costas.10
O uso de estudos de imagem avançados tais como cintilografia óssea,
TC e RM foi controverso e recomendações para seu uso evoluíram nos
últimos 10 anos. Feldman et al9
usaram um algoritmo para avaliar 87
pacientes pediátricos com dor nas
costas e descobriram que ele tinha
uma alta especificidade e sensibilidade diagnóstica para detectar uma
anormalidade, tornando-o uma ferramenta útil que pode ser usada para
orientar o tratamento sem imagem
avançada desnecessária (Figura 1).
Não foi encontrada nenhuma causa
para os sintomas em 64% dos
pacientes com um relato único de dor
lombar; eles foram diagnosticados

com dor nas costas não específica e
foram tratados de forma não cirúrgica.9

Diagnósticos Diferenciais
Dor Lombar Não Específica
Muitos pacientes (quase dois terços)
com um relato de dor lombar não possuem causa aparente de doença
mesmo após avaliação clínica completa
e exame de imagem.11 As fontes dessa
dor incluem lesão musculoligamentar
na região lombar, síndromes por uso
excessivo, postura insatisfatória e falta
de condicionamento físico. Uma abordagem para tratar essa dor é discutir
com o paciente e sua família os achados sobre o exame e a imagem e tranquilizá-los de que não existe nenhuma
das “bandeiras vermelhas” ou sinais
de perigo de um diagnóstico específico, tal como radiculopatia ou um
déficit neurológico. Essa abordagem
pode aumentar a confiança no profissional e melhorar a satisfação do
paciente. A fisioterapia deve ser oferecida para o paciente, com recomendações para sua frequência, duração,
objetivos, precauções e modalidades.
Contudo, se o profissional suspeitar
que outros fatores (p. ex., depressão,
síndrome de conversão, síndrome de
dor aumentada) possam estar contribuindo para a dor do paciente, a
consulta com outros especialistas
pode ser necessária.
Espondilólise e
Espondilolistese
A espondilólise é um defeito na pars
interarticularis, tipicamente na coluna
lombar. Ela normalmente resulta de
defeitos bilaterais no mesmo nível
vertebral, que permitem que o
segmento vertebral superior deslize
para a frente sobre o segmento inferior.
A prevalência de espondilólise em crianças é 4,4% e varia de 6% até 11,5%
em adultos.12 Em um estudo da população de longo prazo, 30 crianças com
idades de aproximadamente 6 anos
quando foram diagnosticadas com
espondilólise foram examinadas 45
anos depois e os autores descobriram
que os pacientes tiveram um curso
clínico similar ao da população geral.12
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A progressão sintomática de deslizamento ocorreu em apenas 5% dos
pacientes que inicialmente tinham
defeitos de pares ístmicos bilaterais.12
A etiologia da espondilólise depende
do tipo de defeito responsável por ela.
O tipo ístmico da condição é o tipo
mais comum em crianças e adolescentes. Ela é causada por um estresse
na pars interarticularis que imagina-se
que resulte de atividades envolvendo
hiperextensão repetitiva da coluna
lombar. L5 é a vértebra mais comumente afetada, seguida por L4 e depois
L3. Defeitos superiores a L5 são com
frequência mais sintomáticos do
que aqueles inferiores a esse nível.12
O defeito no pars displásico resulta de
alongamento do pars como uma consequência de um defeito congênito das
facetas inferiores da vértebra proximal
e é uma fonte menos comum de
espondilolistese.
A dor nas costas na espondilólise
varia de leve a grave. Ela é exacerbada
por extensão da coluna lombar e é
aliviada com repouso. Os pacientes
podem ter sensibilidade à palpação
sobre os processos espinhosos ou músculos paraespinais. Os pacientes com
espondilolistese de grau mais alto
podem ter uma sensibilidade à palpação resultante da vértebra inferior
mais proeminente, tensão dos músculos isquiotibiais e uma marcha com a
perna rígida e uma passada curta.
Obter radiografias PA e laterais da
coluna é a primeira etapa do diagnóstico de espondilólise ou de espondilolistese. Radiografias oblíquas da coluna lombar não mostraram aumento
na precisão diagnóstica e elas expõem
os pacientes à radiação adicional além
daquela envolvida nas visões lateral e
PA.11 A tomografia computadorizada
por emissão de fóton simples foi previamente o padrão de cuidado para
diagnóstico de espondilólise, mas a
RM agora é preferida por causa de sua
falta de radiação e capacidade de
detectar doença de tecido mole e
óssea. As radiografias laterais são diagnósticas para espondilolistese. A classificação de Meyerding e o ângulo de
deslizamento são medidas sagitais
importantes usadas para determinar a
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Figura 1
Dor nas costas

Obter história do paciente, testes
laboratoriais e radiografias e realizar
exame físico

Radiografias
positivas

Radiografias
negativas

Apenas dor
intermitente

Dor constante, noturna, ou
radicular e/ou exame
neurológico anormal

Obter RM

Dor não
específica nas
costas

RM negativa

RM positiva

Diagnóstico específico

Tratar o diagnóstico
conforme indicado

Tratar com repouso,
fisioterapia e AINEs

Algoritmo para detectar uma anormalidade que resulta em dor nas costas que
pode ser usada sem imagem avançada desnecessária. (Adaptada com permissão
de Feldman DS, Straight JJ, Badra MI, Mohaiden A, Madan S: Evaluation of an
algorithmic approach to pediatric back pain. J Pediatr Orthop 2006;26[3]:353-357.)
progressão e a severidade da doença e
foram bem descritos na literatura.13
O manejo não cirúrgico de espondilólise inclui imobilização, modificação de atividade, AINEs e fisioterapia, mas não existe recomendação
baseada em evidências para estabelecer diretrizes da melhor prática. Uma
meta-análise de 15 estudos observacionais com um total de 665 pacientes
demonstrou que 558 pacientes (83,9%)
com espondilólise foram tratados de
forma não cirúrgica com sucesso. O resultado clínico muitas vezes não se correlacionava com a união radiográfica,
especialmente no caso de lesões que
eram crônicas ou bilaterais. Os autores
também relataram a falta de uma diferença significativa em resultados para
pacientes tratados com uma órtese e
aqueles tratados sem uma órtese.14

O tratamento cirúrgico de espondilólise ou de espondilolistese de
baixo grau é reservado para pacientes
com sintomas persistentes após >6
meses de tratamento não cirúrgico.
A espondilólise em L4 e acima foi
tratada com sucesso usando reparo
direto. Isso envolve o desbridamento
de superfícies ósseas envolvidas em
não união, enxerto ósseos autólogo,
estabilização com um parafuso simples, fio em banda de tensão, ou um
constructo com parafuso em gancho15,16 (Figura 2).
A fusão lombossacral também produziu bons resultados para lesões em
L5 e deslizamentos de grau I ou II para
os quais o tratamento não cirúrgico
falhou.17 Espondilolistese de grau III
ou IV é tipicamente tratada de forma
cirúrgica para prevenir mais pro-
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Figura 2

A, Radiografia lateral pré-operatória da coluna em um homem de 18 anos de
idade com espondilólise bilateral em L4 (seta) e uma história de dois anos de
dor lombar para o qual o tratamento não cirúrgico fracassou. B, Radiografia
lateral pós-operatória da coluna obtida após desbridamento bilateral de defeitos do
par interarticular em L4, enxerto ósseo e fixação interna consistindo de fixação por
compressão de parafuso laminar bilateral do par interarticular com arruelas.
gressão, embora uma demora na cirurgia até os pacientes tornarem-se sintomáticos não afetou negativamente
os resultados.18 O uso de redução e
artrodese na espondilolistese continua
sendo controverso. Redução e fusão
foram associadas com um risco mais
alto de lesão neurológica. Contudo,
uma revisão sistemática recente
descobriu que a redução estava associada com um risco menor de pseudoartrose e deformidade recorrente;
ela restaura o equilíbrio sagital espinal
e atinge biomecânica apropriada para
a cura da fusão sem um risco aumentado de lesão neurológica19 (Figura 3).
Isso reflete a experiência dos autores.
Cifose de Scheuermann
A cifose de Scheuermann (CS) pode
ser uma fonte de dor entre adolescentes mais velhos. Ela é uma defor-
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midade cifótica estrutural na coluna
torácica ou toracolombar que pode
progredir durante o estirão de crescimento adolescente até a maturidade
esquelética. Os pacientes com essa
cifose muitas vezes relatam dor persistente no ápice da deformidade que
é exacerbada por atividade física.
Isso deve ser distinguido de cifose
postural na qual a rigidez apical
previne CS de ser corrigida com
hiperextensão do tronco. Outros achados no exame de pacientes com CS
incluem lordose lombar compensatória e lordose cervical.
Em um paciente com CS, uma radiografia lateral da coluna mostra >5º de
pressão anterior de pelo menos três
vértebras adjacentes e >45º de cifose
regional baseado nos critérios diagnósticos de Sorensen para a condição.20
Outros achados associados em paci-

entes com CS incluem nodos de
Schmorl, irregularidades na placa terminal vertebral, alongamento ânteroposterior dos corpos vertebrais apicais
e estreitamento dos espaços discais
intravertebrais. Radiografias PA e
lateral devem ser obtidas para descartar espondilólise ou espondilolistese e
escoliose associada, sendo que esta
está presente em um terço dos
pacientes com CS.20
A história natural de CS foi o foco
de vários estudos de coorte retrospectivos grandes. Em um estudo de longo
prazo de > 30 anos, Murray et al20
examinaram 67 pacientes com CS e
uma curvatura cifótica média de 71º e
os compararam com pacientes de controle combinados por idade. Comparado com o grupo de controle, o grupo
com CS teve dornas costas mais
severa, mas não tiveram maior necessidade de analgésicos ou mais dias perdidos, restrições de atividade, sintomas neurológicos nas extremidades
inferiores, limitações sociais, ou perda
de autoestima. Os pacientes com curvas < 100º tinham função pulmonar
normal, ao passo que aqueles com curvas >100º que envolviam segmentos
torácicos tinham doença pulmonar
restritiva.20 Em um estudo mais recente na Finlândia, 59 pacientes adultos com CS adolescente foram comparados com 31 pacientes de controle
combinados por idade.21 Em um
acompanhamento médio de 37 anos,
os autores descobriram que os pacientes com CS tinham um risco 2,5
vezes maior para dor constante nas
costas do que os pacientes do controle.
Curvas <60º devem ser tratadas
com fisioterapia, com um foco em
exercícios para melhorar a flexibilidade do tronco, alongamento dos músculos peitorais e isquiotibiais e fortalecimento do CORE. Os pacientes
com essas curvas devem ter acompanhamento clínico e radiográfico
periódico para monitorar a progressão
da cifose. A órtese em tempo integral
(i.e., 16 a 18 horas por dia por pelo
menos 18 meses) pode ser indicada
para pacientes jovens com curvas
>60% ou progressão da curva documentada apesar de um regime de
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Figura 4

Figura 3

A, Radiografia pré-operatória da coluna em um menino de 14 anos de idade com
espondilolistese de grau III sintomática que não respondeu ao tratamento não
cirúrgico. Imagem por ressonância magnética ponderada em T2 sagital (B) e
radiografia lateral (C) da coluna após tratamento com uma abordagem lombossacral posterior com laminectomia em L5-S1, foraminotomias bilaterais e
descompressão de raiz nervosa, osteotomia da cúpula sacral com ressecção da
placa terminal inferior de L5, redução parcial de deslizamento e instrumentação
posterior e fusão de L5-S1 com uma caixa protética intercorporal e enxerto ósseo.
tratamento apropriado. Se o ápice da
deformidade de CS for superior a T7,
uma órtese de Milwaukee é recomendada, ao passo que curvas torácicas
inferiores ou lombotorácicas podem
ser tratadas com uma órtese abaixo do
braço com suportes infraclaviculares
anteriores. Os fatores do paciente relacionados ao tratamento de CS bemsucedido com órtese incluem curvas
flexíveis < 70º, um ápice em T9 ou
inferior a T9 e complacência com o
tratamento. Os prognosticadores de
um resultado insatisfatório incluem
cifose rígida >70º, pressão vertebral
>10º e crescimento remanescente
limitado ou ausente. Os pacientes considerados para órtese devem ser aconselhados a depois de ser descontinuado, 30% dos pacientes perdem alguma
correção que eles ganharam.22
A correção cirúrgica é normalmente reservada para pacientes com
curvas >75º a 80º nos quais o tratamento com órtese fracassou ou que
não eram bons candidatos para ele
(i.e., pacientes esqueleticamente maduros com curvas rígidas). Correções
bem-sucedidas de >50% podem em
geral ser obtidas com um procedimento
posterior usando osteotomias em
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cunha de fechamento posterior segmentares (i.e., osteotomias Ponte)
através do ápice da deformidade. Para
deformidades angulares agudas ou
cifóticas rígidas, grandes, uma osteotomia de subtração de pedículo combinada com osteotomias Ponte pode
ser requerida para correção. Historicamente, procedimentos anteriores e
posteriores combinados foram associados com um risco maior de complicações, tais como cifose de junção.23
O risco dessa complicação pode ser
reduzido limitando a correção para a
extremidade superior da amplitude
fisiológica normal de cifose (i.e., 40 a
50º), estendendo a fusão para T2
proximalmente e incluindo o primeiro
segmento lordótico e vértebra estável
sagital distalmente.23
Herniação de Disco Lombar
A herniação de disco lombar é menos
comum em pacientes pediátricos do
que em adultos e de crianças e adolescentes com herniação de disco lombar
sintomática, 30 a 60% possuem uma
história de trauma antes do início da
dor.24 Como nos pacientes adultos, os
pacientes pediátricos com herniação
de disco lombar muitas vezes relatam

TC axial da coluna demonstrando
uma fratura de anel apofisário (seta).
dor com flexão lombar ou dor com
manobras de Valsava. Contudo, na
experiência do autor principal (S.A.S.),
pacientes pediátricos e adolescentes
tendem a ter maior tensão na raiz nervosa e anormalidades de marcha do
que os adultos com herniação de disco
lombar, embora eles relatem com
menos frequência déficits neurológicos, tais como dormência ou fraqueza
na extremidade inferior. Os sinais de
parestesia em sela ou de disfunção de
intestino ou de bexiga devem se
preocupar com síndrome da cauda
equina e o tônus muscular retal deve
ser avaliado nesses pacientes.25
Radiografias simples da coluna
devem ser solicitadas para descartar
outras doenças que não a herniação de
disco lombar. Uma RM da coluna
lombar é o estudo de imagem diagnóstica de escolha para esse objetivo.25
A herniação de disco em adolescente
está associada com separação do anel
apofisário em 5,7% dos pacientes.
Nesses pacientes, a TC irá confirmar a
separação do anel apofisário sobre as
seções axiais (Figura 4).
Muitos pacientes pediátricos com
herniação de disco lombar e sintomas
neurológicos são inicialmente tratados de forma não cirúrgica. Isso inclui
repouso inicial na cama ou modificação de atividade, com uma transição
para atividade física limitada em 1 a 2
semanas, medicação analgésica e
anti-inflamatória, o uso de uma
órtese lombar de apoio e fisioterapia.
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Figura 5

Imagem de ressonância magnética
sagital da coluna lombar em um menino
de 14 anos de idade com uma história
de duas semanas de dor no flanco.
A RM confirmou espondilodiscite envolvendo o corpo vertebral de T12, disco
de T12-L1 e corpo vertebral de L1.
Contudo, o tratamento não cirúrgico
não é tão efetivo para herniação de
disco lombar em pacientes pediátricos
como é nos adultos.25 Na experiência
dos autores, algumas crianças com
essa condição possuem estenose
espinal congênita e a herniação paracentral torna-se sintomática em um
estágio inicial.
Indicações para o manejo cirúrgico
de herniação de disco lombar pediátrico incluem dor refratária ao tratamento não cirúrgico ou déficits neurológicos progressivos. As opções
cirúrgicas incluem discectomia aberta
com laminotomia ou microdiscectomia. Os resultados de curto prazo
(até 12 meses) mostraram taxas de
sucesso similares (94 a 97,5%) para
discectomias abertas e microdiscectomias.26 Complicações de tratamento
cirúrgico incluem infecção, déficits
neurológicos e vazamentos de líquido
cerebrospinal; alívio de longo prazo e
intervalos livres de doença diminuíram com o tempo.25,26
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O tratamento de separação do anel
apofisário é similar ao de herniação de
disco. Em pacientes nos quais o tratamento não cirúrgico falha, o disco
herniado é removido cirurgicamente.
A decisão para remover o fragmento
apofisário fraturado é controverso.
Embora muitos autores concordem
com a excisão do fragmento em
pacientes que possuem déficits neurológicos pré-operatórios, Shirado et
al27 relataram resultados comparáveis
em pacientes que fizeram discectomia
com ou sem a remoção de fragmentos
de fratura apofisária.
Espondilodiscite
O termo espondilodiscite refere-se a
uma infecção envolvendo o disco
intervertebral e/ou suas estruturas
ósseas adjacentes. A espondilodiscite
é mais comum entre crianças de 2 a 10
anos de idade. Há uma distribuição de
idade bifásica, primariamente envolvendo crianças pequenas, com um
segundo pico na adolescência e ocorre
mais comumente na coluna lombar.28
Os sintomas clínicos de espondilodiscite são variáveis e muitas vezes
não específicos, retardando o diagnóstico. A dor nas costas é o sintoma predominante, mas relatos de dor abdominal, febre de grau baixo e dificuldade para sentar ou caminhar também
são comuns. Em um estudo, o efeito
mais comumente relatado de espondilodiscite em crianças com menos de
28 meses foi anormalidade da marcha
observada pelos pais e dor nas costas
não foi relatada.28 O exame físico
demonstra uma ADM diminuída da
coluna e perda de lordose lombar.
Se solicitado a pegar um objeto do
chão, uma criança com espondilodiscite pode se agachar e evitar inclinar-se para a frente para evitar movimento espinal. Anormalidades neurológicas tais como compressão de
raiz nervosa e meningite foram
relatadas em até 12% dos pacientes.24
Fraqueza progressiva ou paralisia
podem representar formação de
abscesso epidural ou descompensação
cifótica na área afetada da coluna.24
Marcadores laboratoriais de inflamação são elevados em muitos casos

de espondilodiscite, mas fornecem
informação não específica. As culturas
sanguíneas, se positivas, podem servir
como um guia útil para terapia com
antibióticos, mas foram negativas em
50% a 88% dos casos envolvendo os
discos e até 57% dos casos com
envolvimento vertebral.29,30 As biópsias de tecido raramente são úteis
porque as culturas muitas vezes não
crescem nenhum organismo. Culturas
fúngicas e micobacterianas devem ser
obtidas quando culturas de sangue
bacterianas são negativas e a condição
do paciente está piorando apesar da
terapia com antibióticos.31
Normalmente, radiografias simples
são normais no estágio inicial de
espondilodiscite, com estreitamento
do espaço discal, com estreitamento
do espaço discal geralmente sendo o
primeiro achado radiográfico anormal
(Figura 5). Nas fases tardias da doença,
o estreitamento adicional do espaço
discal, com irregularidades da placa
terminal vertebral, é visualizado.
Colapso segmentar com perda de lordose ou desenvolvimento de cifose
ocorre em casos mais graves.31
A RM é a modalidade de imagem
mais útil para o diagnóstico inicial de
espondilodiscite piogênica. Sequências
ponderadas em T1 mostram sinal
diminuído na medula óssea e sequências em T2 mostram sinal aumentado
na medula óssea e/ou discos intervertebrais (Figura 5). A RM de toda a
coluna é recomendada para evitar um
atraso no diagnóstico em casos em
que há uma grande suspeita de
espondilodiscite. Em pacientes com
sintomas não específicos nos quais o
diagnóstico ou a localização da patologia é incerta, cintilografias ósseas
podem ser usadas para identificar
áreas de infecção ou inflamação em
alguns dias do início da condição.28,32
O tratamento não cirúrgico é indicado em muitos casos de espondilodiscite pediátrica e deve incluir uma
identificação acurada do patógeno
causador (quando possível), tratamento
com antibióticos apropriados e imobilização espinal. Recomendações quanto
à duração e a via de administração dos
antibióticos variam, mas a maioria
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requer um período inicial de antibióticos via parenteral por 5 a 10 dias
seguido por antibióticos orais por 2 a 4
semanas.24 O tratamento preferido do
autor principal (S.A.S.) inclui medicação oral para dor e imobilização
com uma órtese toracolombossacral
para permitir que a criança retorne às
atividades de vida diária e à escola.
Casos envolvendo apenas tecidos
moles são tratados com duas semanas
de antibióticos. Para osteomielite vertebral, os antibióticos são administrados por 4 semanas. A duração do tratamento pode variar com base na
melhora clínica e nos valores laboratoriais (i.e., velocidade de sedimentação eritrocitária, nível de proteína-C
reativa).
A cirurgia raramente é indicada
para espondilodiscite em crianças
com infecções no corpo vertebral ou
no disco. As indicações para cirurgia
incluem fracasso do tratamento não
cirúrgico, déficits neurológicos causados por compressão da medula espinal
ou das raízes nervosas por um abscesso epidural, destruição maior dos corpos vertebrais, ou instabilidade espinal.31 Após a resolução de uma
infecção, os pacientes devem ser
acompanhados por um a dois anos
para avaliar quaisquer sequelas tardias, tais como diminuição permanente no espaço do disco intervertebral, vértebra magna, ou fusão espontânea das vértebras, sendo que todas,
às vezes envolvem mobilidade diminuída ou dor crônica nas costas.24,32
Neoplasias
Aproximadamente 20% dos osteomas
osteoides e 40% dos osteoblastomas
ocorrem na coluna.33 Essas neoplasias
são normalmente encontradas nos
elementos posteriores da coluna,
comumente a lâmina ou o pedículo.
Os pacientes com osteomas osteoides
muitas vezes relatam dor lombar que
piora à noite e é aliviada por AINEs.
Sintomas neurológicos de neoplasias
espinais são raros. A escoliose pode
ocorrer com uma lesão na concavidade do ápice da curva. A lesão é
muitas vezes difícil de visualizar na
radiografia e requer imagem avançada
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para fazer o diagnóstico. A cintilografia óssea é a modalidade mais sensível para localizar uma lesão neoplásica da coluna e a TC é melhor para
visualizar o ninho de lesões dentro das
vértebras.31 O tratamento deve iniciar
com o uso de AINEs. Para pacientes
nos quais o tratamento médico de
uma neoplasia falha, a excisão cirúrgica pode fornecer alívio rápido da
dor.33 Em pacientes com escoliose
associada presente por < 15 meses, a
deformidade geralmente melhora após
a lesão ser removida.31,34
Aproximadamente 40% dos osteoblastomas ocorrem na coluna. Eles são
tipicamente encontrados nos elementos posteriores mas podem se estender
para o corpo vertebral. Devido ao seu
tamanho maior os osteoblastomas
podem causar sintomas neurológicos.
A escoliose é vista em 40% das crianças
com osteoblastomas.35 A radiografia
normalmente mostra um osteoblastoma, mas a TC é útil para delinear o
tamanho e a localização da lesão para
planejamento cirúrgico. Devido ao
comportamento benigno, agressivo
dessas lesões, o tratamento consiste
de ressecção cirúrgica no momento do
diagnóstico. A excisão com uma curetagem intralesional, estendida deve
ser realizada. Se a remoção da lesão
põe em risco a estabilidade da coluna,
fusão e instrumentação devem ser
feitas.14
Histiocitose das células de Langerhans, ou granuloma eosinofílico (GE),
envolve a coluna em 10% a 15% das
crianças com GE.36 O GE é mais
comum na coluna cervical, seguido
pela coluna torácica e lombar.36,37
A dor nas costas sobre as vértebras
afetadas é mais comumente relatada.
A radiografia pode mostrar lesões
líticas nos elementos posteriores ou
no corpo vertebral, bem como compressão vertebral anterior. Lesões
maiores podem provocar o colapso de
um corpo vertebral afetado, resultando em uma deformidade nos planos
vertebrais. Um exame esquelético ou
cintilografia óssea é recomendado
para detecção de doença multifocal,
que pode estar presente em até 50%
dos pacientes com GE.36 A RM pode

ser útil para diferenciar GE de doenças
malignas ou infecções porque o GE
normalmente não envolve o tecido
mole. Quando a RM não esclarece o
diagnóstico, a biópsia pode ser
necessária.37 A maioria das lesões de
GE em crianças se resolvem com o
tempo e não causam nenhum sintoma
a longo prazo. O tratamento cirúrgico
raramente é necessário mas é indicado
no cenário de comprometimento neurológico considerável ou instabilidade
espinal.29
Até 20% dos cistos ósseos aneurismáticos estão localizados na coluna.31
Muitas dessas lesões envolvem os
elementos posteriores; contudo, eles
podem se estender para o corpo vertebral anterior e podem às vezes
abranger duas a três vértebras adjacentes. A RM mostra lesões multiloculadas, expansíveis com níveis de
líquido-líquido e um sinal baixo de
intensidade nas imagens ponderadas
em T1 e um sinal alto de intensidade
nas imagens ponderadas em T2
(Figura 6). Devido à natureza agressiva
dos cistos ósseos aneurismáticos,
curetagem intralesional cirúrgica e
enxerto ósseo são indicados. A biópsia
com exame histológico intraoperatório de secções congeladas deve ser
feita antes da curetagem de um
cisto.30 A embolização arterial seletiva pode ser usada no pré-operatório
para minimizar o sangramento intraoperatório.38 A instrumentação de titânio e fusão às vezes são necessárias
se a estabilidade espinal for comprometida pela excisão de um cisto
aneurismático.
Leucemia é a malignidade produtora de dor mais comum da coluna e
muitas vezes produz sintomas constitucionais tais como letargia, febre,
palidez, ou contusão inexplicada ou
sangramento. Os achados laboratoriais na leucemia espinal incluem
anemia com uma contagem de plaquetas diminuída, contagem de leucócitos periféricos aumentada e velocidade de sedimentação eritrocitária
aumentada. Os achados radiográficos
são não específicos e incluem osteopenia, compressão de corpo vertebral,
osteólise e esclerose. Embora um
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neoadjuvante, controle local com radiação e/ou cirurgia e quimioterapia
pós-operatória. A metástase está presente em até 25% dos pacientes com
sarcoma de Ewing no momento de sua
apresentação inicial.33
As lesões metastáticas da coluna
podem ocorrer em crianças com um
neuroblastoma primário, rabdomiossarcoma, ou tumor de Wilms. As crianças com uma metástase espinal de
qualquer uma dessas malignidades em
geral apresentam-se inicialmente com
uma fratura patológica e menos frequentemente com compressão da medula espinal que resulta em sintomas
neurológicos. A biópsia é fundamental
para um diagnóstico definitivo.33

Figura 6

Resumo

A, Radiografia AP da coluna lombar demonstrando uma lesão radiolucente (seta)
envolvendo o pedículo direito em um menino de 11 anos de idade com uma
história de dois meses de dor lombar com dor radicular na perna e dor à noite.
Uma biópsia confirmou osteoblastoma com um cisto ósseo aneurismático
secundário dentro da lesão. B, TC axial demonstrando uma lesão radiolucente
agressiva (seta). C, Imagem por ressonância magnética ponderada em T1 sagital
demonstrando uma lesão multilobulada (seta). D, Imagem por ressonância
magnética ponderada em T2 axial demonstrando níveis de líquido-líquido (seta).
esfregaço de sangue periférico possa
levar a um diagnóstico em alguns
casos, muitos casos de leucemia
espinal requerem aspiração de medula
óssea para confirmar o diagnóstico.
O tratamento consiste em quimioterapia. A imobilização pode fornecer
algum alívio da dor e proteger as vértebras, fornecendo tempo para a cura
das vértebras em colapso.39
Até 10% dos casos de sarcoma de
Ewing originam-se na coluna. 40
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Essas lesões envolvem mais comumente o sacro e/ou a pelve, seguido
pela coluna torácica e lombar. Os sintomas presentes mais comuns são
dor nas costas e déficits neurológicos.
A radiografia pode mostrar colapso
vertebral com uma massa de tecido
mole associada. A RM é útil para
avaliar a extensão do envolvimento de
tecido mole e do canal espinal. Após
estadiamento apropriado e biópsia, o
tratamento consiste de quimioterapia

A dor nas costas em crianças e adolescentes está se tornando mais comum
e a dor nas costas não específica nessa
população tem se tornado mais prevalente, especialmente entre adolescentes. A radiografia é indicada em
muitos casos dessa dor e história e
exame físico cuidadosos podem ajudar
o médico a identificar sinais que
requerem imagem avançada para diagnóstico da fonte de dor. Conhecer os
aspectos clínicos e radiográficos das
etiologias mais comuns de dor nas
costas pediátrica pode ajudar o médico
a identificar efetivamente e tratar as
condições que causam essa dor.
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Resumos
Paralisia do Nervo
Fibular: Avaliação e
Manejo
Chad Poage, MD
Charles Roth, MD
Brandon Scott, MD
A paralisia do nervo fibular é a
neuropatia de compressão mais
comum da extremidade inferior.
Numerosas etiologias foram
identificadas; contudo, a compressão permanece a causa
mais comum. Embora a lesão
do nervo possa ocorrer em qualquer local desde a origem
ciática aos ramos terminais no
pé e tornozelo, o local mais
comum de doença compressiva é no nível da cabeça fibular.
A apresentação mais comum é
o pé caído parcial ou completo
agudo. A dormência associada
no pé ou perna pode estar igualmente presente. Estudos neurodiagnósticos podem ser uteis
para identificar o local de uma
lesão e determinar o tratamento
e o prognóstico apropriado. O manejo varia com base na etiologia ou no local de compressão.
Muitos pacientes se beneficiam
de medidas não cirúrgicas,
incluindo modificação da atividade, imobilização, fisioterapia
e medicação. A descompressão
cirúrgica deve ser considerada
para casos refratários e naqueles com massas compressivas,
lacerações agudas ou mudanças
de condução graves. Os resultados da descompressão cirúrgica são tipicamente favoráveis. As transferências de tendão
e nervo podem ser usadas no
cenário de falha da descompressão ou para pacientes com
mal prognóstico da recuperação
nervosa.
Volume 1, Número 2, Março/Abril 2016

Infecções Bacterianas
na Espinha em
Adultos: Avaliação e
Manejo
Chris A. Cornett, MD
Scott A. Vincent, MD
Jordan Crow, BS
Angela Hewlett, MD, MS
As infecções bacterianas da
espinha nos adultos podem ter
notáveis consequências adversas, incluindo dor, déficit neurológico, instabilidade espinhal
e/ou deformidade ou morte.
Numerosos fatores podem predispor uma pessoa à infecção
espinhal, muitas das quais
afetam o estado imune do
paciente. Estas infecções são
tipicamente causadas pela semeadura direta da espinha, disseminação contígua ou disseminação hematogênica. As infecções estão geralmente agrupadas com base na localização
anatômica; elas são amplamente categorizadas como
osteomielite vertebral, discite
e abscessos epidurais. Em alguns casos, o diagnóstico pode
não ser elucidado cedo sem
um razoável índice de suspeita.
O diagnóstico é feito com base
na história e no exame físico,
dados laboratoriais, imagem
apropriada e cultura. A maioria das infecções pode ser
tratada com um curso apropriado de antibióticos e imobilização, se necessário. A intervenção cirúrgica é geralmente
reservada para infecções resistentes ao manejo clínico, a
necessidade de biópsia aberta/
cultura, instabilidade ou deformidade espinhal em evolução e déficit ou deformação
neurológica.
59

Miolo_jaaos_2

3/30/16

1:23 PM

Page 60

Resumos

Reconstrução do
tendão flexor
Julie Balch Samora, MD, PhD
Ryan D. Klinefelter, MD
A melhora nos métodos do
reparo do tendão flexor primário
tem diminuído a necessidade de
reconstrução do tendão. Todavia, a reconstrução permanece
uma opção para lacerações do
tendão flexor digital negligenciadas e para a falha no reparo
do tendão flexor em pacientes
com dedo flexível, sensível e
que são capazes de submeter-se
a um extenso programa de
reabilitação. Os achados pré e
intraoperatórios ditam se o
adequado é um procedimento
de um estágio ou dois estágios.
O primeiro estágio de um procedimento de dois estágios
envolve inserção de um programa de reconstrução com polia e
bastonete de silicone; no segundo estágio, o bastonete é substi-

tuído com um enxerto de
tendão. Algumas melhoras foram feitas nas técnicas cirúrgicas bem como nos protocolos
de reabilitação. Técnicas futuras, como engenharia de tecido, podem fornecer melhores
resultados funcionais.

Tratamento Cirúrgico
das Fraturas com
desvio da
Tuberosidade Maior
do Úmero
Dominique M. Rouleau, MD,
MSc, FRSC
Jennifer Mutch, MD, MSc,
FRCSC
Georges-Yves Laflamme, MD,
FRCSC
As fraturas da tuberosidade
maior do úmero podem ser
tratadas, com sucesso, na maioria dos pacientes de modo não

cirúrgico. Contudo, até 3 a 5
mm de desvio da tuberosidade
maior superior pode afetar
adversamente a biomecânica no
manguito rotador e levar ao
impacto subacromial em pacientes que são ativos. Nestes
casos, o tratamento cirúrgico é
recomendado. Várias técnicas
cirúrgicas incluindo opções
artroscópicas e abertas feitas
para a morfologia da fratura e
estratégias para o reparo incluem o uso de âncoras de sutura, suturas transósseas, bandas de tensão e placas/parafusos. Três sistemas de classificação são comumente usados
para descrever as fraturas da
tuberosidade maior: as classificações AO, de Neer e morfológica. Várias hipóteses foram
discutidas para o mecanismo
das fraturas da tuberosidade
maior e as forças deformantes
do manguito rotador e o uso de
imagem avançada estão sendo
explorados.
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