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editorial

Está chegando às suas mãos mais um número de Orto & Trauma. Dentro das pre-

missas para a revista, tem sido surpreendente a receptividade no meio ortopédico, 

assim como a acolhida entre colegas de especialidades afins. Esperando ser de utili-

dade, colocamo-nos à disposição dos colegas para receber e até mesmo implemen-

tar sugestões que possam aprimorar esta publicação.

Neste número exibimos casos muitos especiais. Por exemplo: uma correção or-

tognática que nos dá a devida medida do avanço da cirurgia craniomaxilofacial. São 

focalizados ainda a luxação rotatória do navicular e o retalho de reposição nas 

amputações em zona 2 da falange distal. É apresentado um caso de fratura articular 

do calcâneo, centrando a sua discussão em aspectos polêmicos que envolvem esse 

tipo de lesão, além de um estudo descritivo exploratório organizacional sobre a 

tecnologia de enfermagem no banho no leito em pacientes pós-artroplastia total 

de quadril.

Orto & Trauma tem primado pela qualidade e pelo número de ilustrações, o que, 

além de despertar o interesse geral, estimula a leitura, tornando o aprendizado fácil, 

leve e conseqüente.

Dr. Sérgio Vianna

Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO); 
chefe do Grupo de Pé e Tornozelo do INTO, Rio de Janeiro



5 Orto & Trauma: Discussões e Complicações • Agosto 2005 

Figura 1 • Fratura de calcâneo observada na 
incidência de Broden 1 

Fratura articular do calcâneo

introdução

Uma fratura do calcâneo com envolvimento da subtalar é 
ocorrência do dia-a-dia e por si só não justificaria publicação. 
Entretanto, sempre que as fraturas articulares do calcâneo são 
discutidas, surgem pontos polêmicos, que merecem discus-
sões acaloradas. O objetivo deste relato é sublinhar alguns 
desses pontos de divergência, trazendo a luz ou, até mesmo, 
aumentando a dúvida.

rElato do Caso

Paciente do sexo masculino, vítima de queda do segundo 
andar de um edifício em construção. Queixava-se de dor no 
pé direito e incapacidade para a deambulação e não apresen-
tava queixas torácicas ou abdominais, nem qualquer referên-
cia ao segmento torácico ou lombar. Orientava-se bem no 
tempo e no espaço.

Atendido na sala de trauma, chamava atenção o edema 
acentuado no nível do retropé direito, além de áreas de equi-
mose predominantes nas regiões plantar e medial.

relato de Caso

O exame da coluna torácica e lombar não apresentou 
anormalidades.

O estudo radiográfico evidenciou fratura intra-articular 
do calcâneo com desvio e compressão da subtalar posterior. 
As radiografias mostraram desvio em varo da tuberosidade 
do calcâneo, protrusão da parede lateral do calcâneo, afunda-
mento da subtalar posterior e ausência de comprometimento 
da calcâneo-colóide (figuras 1 e 2).

Foram indicadas redução cruenta e fixação da fratura após 
regressão do edema a níveis que minimizassem os riscos de 
complicações. Para acelerar esse processo foi utilizado o foot 
pump (dispositivo pneumático de compressão intermitente).

Uma semana após a admissão foi operado. A via de acesso 
em L foi utilizada (figura 3). Rebatida a parede lateral (figu-
ra 4), ficou evidente o afundamento do fragmento articular 

Figura 2 • Protrusão da parede lateral do calcâneo

dr. sérgio vianna
Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO), chefe do Grupo de Cirurgia do Pé 
do INTO

dra. verônica vianna
Chefe da Divisão de Ensino do Instituto Nacional de Tráumato-
Ortopedia (INTO), médica do Grupo de Cirurgia do Pé do INTO
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relato de Caso

Figura 3 • incisão em L Figura 4 • Parede lateral do calcâneo ainda não rebatida

Figura 5 • Fragmento articular mergulhado na 
massa óssea do calcâneo. Cartilagem do tálus bem 
individualizada e que servirá de orientação para a 
redução da faceta articular do calcâneo

Figura 6 • Fixação com o pino e dois parafusos

Figura 7 • Fixação inicial Figura 8 • Fixação final



� Orto & Trauma: Discussões e Complicações • Agosto 2005 

relato de Caso

no interior da massa óssea esponjosa do calcâneo (figu-
ra 5). Definidos os parâmetros anatomopatológicos da 
lesão, foram realizadas as manobras de redução: 1) cor-
reção, no plano axial, da tuberosidade, fixação com pino 
de Steimann, restabelecendo a continuidade entre os 
fragmentos sustentacular e tuberositário; 2) reposiciona-
mento do fragmento articular e fixação com pinos e/ou 
parafusos (figuras 6, 7 e 8); 3) redução da parede lateral, 
que permaneceu presa em seu leito original, sem a necessida-
de de fixação extra. Sutura da pele partindo-se dos extremos 
em direção ao cotovelo da incisão. Seguiu-se curativo rico em 
acolchoados com algodão hidrófilo e tala gessada em U. Com 
48 horas de pós-operatório foram retirados o curativo e a 
imobilização e feita a imobilização com bota gessada. Duas 
semanas após a cirurgia, o paciente foi reavaliado, retirados 
os pontos, continuando em bota gessada, sem carga, por qua-
tro semanas. Seguiram-se a retirada dos pinos e a reabilitação 
com carga progressiva no membro operado.

Com dois anos e um mês de pós-operatório o paciente 
não referia dor, mesmo em ortostatismo e à deambulação. 
Persistiu, aproximadamente em 30%, a restrição na mobilida-
de da subtalar homolateral.

A incisão alargada em L é a escolhida por muitos autores.

ComEntários

Em se tratando de dor intensa, resistente ao repouso com 
o membro em posição elevada e ao uso de analgésico e an-
tiinflamatório, num paciente com edema acentuado, deve ser 
levantada a hipótese de síndrome compartimental e providen-
ciada imediata mensuração da pressão intracompartimento.

As fraturas do calcâneo acometem geralmente homens 
em plena faixa de trabalho ativo, o que implica grande ônus 
ao Estado, posto que este assume os gastos de tratamento, 
auxílio-doença e casos de afastamento definitivo.

No paciente em questão, não foi feita a tomografia com-
putadorizada. Seria ela indispensável.

O estudo radiográfico, nas incidências axial e perfil do cal-
câneo, dorsoplantar do pé e de Broden I, fornece elementos 
adequados para diagnóstico e planejamento do tratamento  
(figura1). A tomografia computadorizada constitui refina-
mento diagnóstico que pode facilitar os planos de tratamento.

Constitui dado crucial o grau de edema do pé compro-
metido. Mais vale postergar a cirurgia por mais uma ou até 

duas semanas do que correr os riscos de deiscência da ferida 
e infecção.

A incisão alargada em L é a escolhida por muitos autores. 
Como dado fundamental, esse acesso deve incluir pele e sub-
cutâneo, dissecção junto ao osso, definindo verdadeiramente 
um retalho fasciocutâneo. Outros autores preferem incisão 
menor,  no nível do seio do tarso ou dos tendões fibulares.

É importante ter em mente a representação tridimen-
sional do calcâneo e seguir a seqüência obedecida no caso 
apresentado.

A incidência de Broden nos fornece uma visão exata da 
subtalar em diversos níveis no plano frontal.

A fixação é outro ponto de controvérsias. Alguns autores 
preferem o uso de placa e parafusos. Esse tipo de estabili-
zação tem evoluído, e hoje podemos contar com placas de 
baixo perfil que permitem a fixação do parafuso à placa. Penso 
que aqui a tendência é se valer desses implantes descritos, na 
dependência de uma definição mais específica dos diferentes 
tipos de fratura.

O enxerto ósseo é dispensável praticamente na totalida-
de dos pacientes.

Há que se esperar algum grau de limitação da mobilidade 
na subtalar. Ainda que com limitação, qualquer grau de mo-
bilidade da talocalcânea será importante para a marcha em 
terreno irregular.

Na pior das hipóteses, quando existe a indicação de artro-
dese subtalar, após redução e osteossíntese, o procedimento 
será efetuado diante da parede lateral não-protrusa, e, portan-
to, sem impingement. Da mesma forma, o ângulo talocalcâneo 
estará preservado sem que ocorra horizontalização do tálus 
e de suas conseqüências. Enfim, o braço de alavanca exercido 
pela tuberosidade estará preservado.

Precisamos, entretanto, de muita cautela com pacientes 
diabéticos e, sobretudo, fumantes.

rEfErênCias
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O retalho de reposição nas 
amputações em zona 2

da falange distal

relato de Caso

As amputações distais dos dedos longos são clas-
sificadas de acordo com o nível da lesão. O nível 1 
representa as lesões mais distais, que não compro-
metem o leito ungueal e não expõem a falange. Os 
níveis 2 e 3 localizam-se, respectivamente, nos terços 
médio e proximal da placa ungueal, com secção da ex-
tremidade da falange distal e exposição do fragmento 
proximal. O nível 4 compreende toda a extensão en-
tre a matriz ungueal e o segmento mais proximal da 
falange distal.

As indicações cirúrgicas na urgência são bem es-
tabelecidas quando se trata de amputações em zona 
1 – cicatrização dirigida ou enxertia cutânea – e em 
zona 4 – reimplante. No entanto, nas amputações un-
gueais, o segmento amputado é tecnicamente difícil 
para o reimplante com microcirurgia, e a reconstru-
ção clássica do coto leva a seqüelas importantes.

Recentemente, Foucher, com sua genialidade e 
perspicácia, desenvolveu um método de reconstru-
ção de ponta digital através da síntese de diversos 
procedimentos cirúrgicos clássicos e modernos que 
resultou numa excelente alternativa de tratamento 
para as amputações em zonas 2 e 3 da falange distal 
de dedos longos.

téCniCa CirúrgiCa

Após a limpeza e o debridamento dos ferimentos 
e dos bordos com ressecção das irregularidades, o 
fragmento amputado é tratado com a sua retirada da 
falange distal, sendo desperiostizado e limpo. O reves-
timento cutâneo é desengordurado até o plano sub-
dérmico, a placa ungueal é removida e o leito ungueal, 
ressecado tangencialmente.

Em seguida procede-se à confecção de um retalho 
neurovascular homodigital marcado sobre a superfí-
cie palmar lateral à lesão e cujo pedículo é levanta-
do até a prega digitopalmar correspondente através 
de uma incisão mediolateral ou do tipo hemi-Bruner. 
O fragmento ósseo é fixado com fio de Kirschner 
0,8mm e o retalho é avançado sobre a ponta do dedo 
para ser suturado ao outro lado da perda e à su-
perfície palmar. O leito ungueal é recolocado sobre 
o retalho e suturado neste e no leito ungueal re-
manescente. A placa ungueal é reposta sobre o leito 
enxertado e fixada com agulha atraumática segundo 
técnica de Foucher. Finalmente a área doadora do 
retalho homodigital é coberta com a pele retirada do 
segmento amputado.

dr. Pedro Bijos
Chefe do Grupo de Microcirurgia do Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO)

dr. João recalde
Médico do Grupo de Microcirurgia do Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO)
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relato de Caso

Figura 1 • amputação da falange distal do dedo médio na 
zona 2

Figura 2 • o fragmento ósseo do coto de amputação é 
fixado com fio de Kirschner 0,8mm

Figura 3 • o retalho homodigital é marcado sobre o bordo 
radial da falange distal e o acesso ao pedículo neurovascular 
é realizado através de uma incisão do tipo hemi-Bruner

Figura 4 • aspecto do retalho dissecado e pronto para o 
avanço em direção à ponta do dedo

Figura 5 • a área doadora do retalho é coberta 
com enxerto de pele total retirada do fragmento 
amputado

Figura 6 • o leito ungueal amputado é reposto e fixado 
com a parte amputada da placa ungueal através de uma 
agulha de sutura atraumática
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relato de Caso

Figura 10 • a recuperação da pinça pollicis-digital 
demonstra que esta técnica é uma excelente alternativa 
de reconstrução nos casos de amputação de falange distal 
sem indicação de reimplante com microcirurgia

Figura 7 • aspecto final em perfil após seis meses Figura 8 • aspecto do enxerto e do retalho mostrando a 
característica semelhante da pele

Figura 9 • a polpa digital foi reconstruída com toda a sua 
convexidade e a manutenção dos dermatóglifos

rEfErênCias

1.   FOUCHER, G. et al. La synthèse unguéale. Ann Chir Main, v. 3, n. 2, 

p. 168-9, 1984.

2.   JOSHI, B.  A local dorsolateral island flap for restoration of sensation 

after avulsion injury of finger tip pulp. Plast Reconstr Surg, v. 54, p. 

175-82, 1974.

3.   LITTLER, J. W. Neurovascular skin island transfer in reconstructive 

hand surgery. Trans Int Soc Plast Surg, v. 2, p. 175, 1960.

4.   MERLE, M.; DAUTEL, G. L’ongle traumatique. In: La main traumatique: 

l’urgence. Masson, 1992. p. 221-33.

5.   TUBIANA, R. Traumatic amputation of the phalanges. In: The Hand. 

W. B. Saunders Company, 1988. tome III, p. 1032-54.

6.   VENKATASWAMI, R.; SUBRAMANIAN, N. Oblique triangular 

flap: a new method of repair for oblique amputations of the finger 

tip and thumb. Plast Reconstr Surg, v. 66, p. 296-300, 1980.



11 Orto & Trauma: Discussões e Complicações • Agosto 2005 

relato de Caso

introdução

A correção da deformidade dentofacial envolve 
necessariamente a participação de uma equipe mul-
tidisciplinar, composta por cirurgiões-dentistas espe-
cializados em ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial, 
fonoaudiólogos e cirurgiões craniomaxilofaciais.

A deformidade facial gera um padrão de oclusão 
dentária adaptada à função alterada por causa de uma 
alteração no ritmo e no padrão do crescimento dos 
maxilares, geralmente por herança multifatorial.

dr. Cláudio l. m. dutra
Cirurgião bucomaxilofacial do Serviço de Cirurgia 
Craniomaxilofacial do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia 
(INTO)

dr. fernando C. a. lima
Cirurgião bucomaxilofacial do Serviço de Cirurgia 
Craniomaxilofacial do INTO

dr. ricardo Cruz
Chefe do Serviço de Cirurgia Craniomaxilofacial do INTO

Correção ortocirúrgica de 
deformidade dentofacial 

(cirurgia ortognática)

Figuras 1 e 2 • Paciente com padrão alterado de crescimento facial do tipo face longa, prognatismo mandibular e assimetria facial
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Figura 3

Figura 4

Figura 6Figura 5
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relato de Caso

Para que se possa corrigir a deformidade esque-
lética, é necessária a reversão deste padrão adaptado 
de oclusão dentária através da ortodontia. Este pre-
paro é fundamental para o sucesso da cirurgia, pois a 
mordida servirá de guia para o correto alinhamento 
dos maxilares.

rElato do Caso

Paciente H. M., 22 anos de idade, sexo masculino, 
apresentava padrão alterado de crescimento facial do 
tipo face longa, prognatismo mandibular e assimetria 
facial (figuras 1 e 2).

Foi submetido a preparo ortodôntico pré-opera-
tório por um período de um ano para fazer com que 
a deformidade dentária correspondesse à deformida-
de facial (figura 3).

A cirurgia consistiu em reposição superior da ma-
xila (para encurtamento da face), recuo mandibular 
assimétrico e redução vertical da sínfise mandibular 
(figuras 4 e 5). Após finalização ortodôntica pós-
operatória, os aparelhos foram removidos (figura 6) 
e o paciente apresenta, agora, harmonia facial com 
função mastigatória normal (figuras 7 e 8).

rEfErênCias

1.  MEDEIROS, P. J; MEDEIROS, P. P. Cirurgia ortognática para o 

ortodontista. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Santos, 2004.
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Philadelphia: WB Saunders, 1980. p. 1111-3.
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Figuras 7 e 8 • Paciente com harmonia facial e função mastigatória normal após cirurgia
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relato de Caso

introdução

De ocorrência rara, constitui lesão muito peculiar do 
médio pé. Existe incongruência da talonavicular sem compro-
metimento da calcaneocubóide. Quando não é diagnosticada 
logo após o traumatismo causador, a lesão, envelhecida, pode 
requerer a artrodese talonavicular. É importante, para não dei-
xar passar o diagnóstico, que olhemos os traumatismos do 
médio pé com um alto grau de suspeição.

rElato do Caso

Paciente do sexo feminino, com 32 anos de idade, sofreu 
queda da altura de aproximadamente dois metros. Com trau-
matismo do pé direito, foi atendida em unidade ambulatorial. 

Luxação rotatória do navicular

Após estudo radiográfico, foi feito o diagnóstico de entorse, 
permanecendo o membro imobilizado em bota gessada du-
rante três semanas. Seguiu-se tratamento fisioterápico. Qua-
torze meses após o trauma ainda apresentava dor e clau-
dicação. O exame físico mostrava edema residual e dor no 
aspecto dorsomedial do médio pé. O estudo radiográfico 
constatou tratar-se de luxação rotatória do navicular (fi-
guras 1 e 2). Submeteu-se, então, a artrodese talonavicular, 
sendo utilizado parafuso para fixação (figuras 3, 4, 5 e 6). 
Permaneceu imobilizada em bota gessada, sem carga, durante 
um mês, e por mais oito semanas usou bota removível, auto-
rizada a carga progressiva.

ComEntários

A luxação isolada da articulação talonavicular é uma le-
são incomum. Cursa com uma articulação calcaneocubóide 
intacta e com o ligamento interósseo talocalcâneano íntegro 
(figura 7). A lesão apresenta-se como uma luxação pura 
talonavicular. A subtalar está levemente desviada lateral ou 
medialmente sem que haja inversão ou eversão correspon-
dentes. Isso difere a luxação subtalar completa, em que o liga-
mento talocalcâneano está lesado e o calcâneo, deslocado em 
relação ao tálus. No estudo radiológico é interessante o fato 
de que a luxação rotatória do navicular se apresenta numa 

Figura 1 • radiografia pré-operatória lateral da luxação 
rotatória do navicular

dr. sérgio vianna
Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO), chefe do Grupo de Cirurgia do pé 
do INTO

dra. verônica vianna
Chefe da Divisão de Ensino do INTO, médica do Grupo de 
Cirurgia do pé do INTO

Figura 2 • radiografia pré-operatória oblíqua da luxação 
rotatória do navicular
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mesma projeção às incidências oblíqua e lateral. A luxação ro-
tatória do navicular é mais comum para o lado medial. Nos 
pacientes em que o desvio é lateral pode ocorrer associação 
com fratura impactada do cubóide (fratura em quebra-nozes 
de Hermel & Gershon-Cohen). A redução incruenta deve ser 

providenciada imediatamente. Os casos com longa evolução 
são passíveis de artrodese talonavicular. Há que se ter um 
bom conhecimento das lesões traumáticas do médio pé e, 
sobretudo, um alto grau de suspeição para não deixar passar 
sem diagnóstico a luxação rotatória do navicular.

Figura 3 • Pós-operatório aP Figura 4 • Pós-operatório oblíqua

Figura 5 • Pós-operatório perfil Figura 6 • Pós-operatório aP

Figura 7 • Esquema evidenciando a luxação medial em a e B e lateral em C

A B C
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introdução

O interesse dos autores em escrever este estudo 
nasceu do fato de um deles ser residente de enfer-
magem do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia 
(INTO), instituição de referência nacional para o trata-
mento de doenças ortopédicas, e comentar a respeito 
dessa especialidade, assim como as adaptações que são 
observadas nos procedimentos técnicos de enferma-
gem para serem dispensados a essa clientela.

A especialização na área de enfermagem abrange um 
conhecimento na área de atuação, além de despertar no 

Uma tecnologia de 
enfermagem

a adaptação da técnica do banho no leito no 
pós-operatório de artroplastia total de quadril
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pós-graduando um senso crítico diferenciador no exercício 
profissional, no cotidiano da prática exercida e, conseqüen-
temente, na formação de um profissional mais qualificado.

Desse modo, neste estudo, pretendemos enfocar 
o modo pelo qual os procedimentos técnicos de en-
fermagem são adaptados para serem prestados a essa 
clientela; mais especificamente, de que modo o banho 
no leito é dispensado ao cliente em fase pós-operatória 
de artroplastia total de quadril (ATQ).

Na prática do banho no leito em clientes em pós-
operatório de ATQ, a equipe de enfermagem do hos-
pital citado utiliza modificações na técnica tradicional 
para esse tipo de cuidado. O banho no leito é o mo-
mento de se posicionar adequadamente o paciente e 
oferecer oportunidade para realizar o exame físico(1).

As modificações introduzidas no procedimento téc-
nico em apreço têm a finalidade de garantir a diminuição 
do risco de luxação da prótese recém-implantada, melho-
rar a visualização da área dorsal para o exame físico e di-
minuir a queixa álgica durante a realização desse cuidado 
primordial.

Os objetivos principais da artroplastia quanto à mobi-
lidade são: alívio da dor, restauração e melhora da função 
articular.

rEfErEnCial tEóriCo

A importância do banho na recuperação do cliente 
ganhou destaque no final do século 19 com Florence 
Nightingale, na Europa, onde a precursora da enfermagem 
moderna, no seu livro Notas sobre Enfermagem, conside-
rou-o um cuidado essencial.
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“A enfermeira, portanto, nunca deve protelar 
a assistência à higiene pessoal do seu doente sob a 
alegação de que o muito que se obtém é um pouco 
de alívio, que pode perfeitamente ser oferecido mais 
tarde”(2).

O banho, procedimento técnico referente à profis-
são de enfermagem, é um cuidado em potencial, ten-
do a sua fundamentação nos princípios nightingaleanos. 
Esse procedimento reflete o compromisso, o respeito 
e a cientificidade, frutos da grandiosidade de sua natu-
reza. É um procedimento que proporciona conforto, 
bem-estar, facilita e promove a circulação e elimina 
odores.

Tendo em vista que este estudo versa sobre um 
procedimento técnico de enfermagem para promover 
o conforto e o alívio de um paciente acamado, encon-
tramos em Florence Nightingale (quando mencionou o 
alívio e o conforto sentidos pelo doente após sua pele 
ter sido cuidadosamente lavada e enxugada) o respal-
do necessário para sedimentá-lo teoricamente.

Quanto à artroplastia total de quadril, é um proce-
dimento cirúrgico que se iniciou durante a década de 
1960, por Charnley. Essa intervenção cirúrgica consis-
te na substituição da articulação coxofemoral por uma 
prótese metálica.

A principal causa de acometimentos de articulação 
coxofemoral são as doenças osteoarticulares coxofe-
morais e fraturas de quadril em clientes mais idosos.

A importância da cirurgia de artroplastia de quadril 
é proporcional aos cuidados que devem ser observa-
dos na fase pós-operatória, que é o seu momento mais 
crítico, ademais de considerarmos a total imobilidade 
em que deve ser mantida a articulação coxofemoral.

Assim sendo, na fase pós-operatória da cirurgia de 
artroplastia total de quadril, para a realização dos cui-
dados de enfermagem, mais especificamente o banho 
no leito, foco deste estudo, há que se considerar que 
existe o risco potencial para complicações pós-opera-
tórias, como luxação da prótese, infecção e até mesmo 
um tromboembolismo. Portanto, redobrar a atenção e 
ficar alerta a sinais de complicações é fundamental para 
o enfermeiro durante a realização desses cuidados.

Através da adaptação pela equipe de enfermagem 
à referida técnica, surge a possibilidade de um método 

novo na prestação desses cuidados fundamentais. 
Esses ajustes, que normalmente precisam ser reali-
zados nos procedimentos técnicos de enfermagem, 
podem ser considerados como tecnologias de enfer-
magem(5).

oBJEtivo

Descrever a tecnologia de enfermagem relativa à 
adaptação do procedimento técnico do banho no leito 
em clientes em fase pós-operatória de ATQ, com ên-
fase na total imobilidade do paciente que deve existir 
durante esse ato.

mEtodologia

Trata-se de um estudo descritivo exploratório ob-
servacional, também podendo ser classificado como 
um estudo de caso a partir da análise de uma determi-
nada situação(6).

Será utilizada uma abordagem qualitativa, onde não 
há manipulação de dados numéricos através de pro-
cedimentos estatísticos e sim através de uma técnica 
de análise qualitativa de observação não-participante 
de um fato, no qual o observador é um espectador(7). 
Assim, o observador toma contato com a realidade a 
ser observada, mas não se integra a ela, não partici-
pa. O pesquisador, entretanto, não está simplesmente 
olhando o que está acontecendo, mas observando com 
um olho treinado em busca de certos acontecimentos 
específicos.

O campo de estudo foi a enfermaria cirúrgica da 
ala feminina do INTO, situado no município do Rio de 
Janeiro, e a população-alvo foi composta de auxiliares 
e técnicos de enfermagem que trabalham na unidade 
do nosocômio em apreço, que foram observados du-
rante a sua prática ao realizarem o banho no leito nos 
clientes pós-operatório de ATQ.

Cabe ressaltar que neste estudo foi resguardada a 
total privacidade das pessoas que dele participaram, 
seguindo as diretrizes e as normas de pesquisa envol-
vendo seres humanos preconizadas pela Resolução do 
Conselho Nacional de Saúde nº 196, de 10 de outubro 
de 1996.



Orto & Trauma: Discussões e Complicações • Agosto 2005 1�

artigo

 a téCniCa tradiCional E sua 
adaPtação

A técnica do banho no leito descrita para pacien-
tes de ortopedia traz uma peculiaridade importante; a 
utilização de um trapézio, cuja finalidade é auxiliar o 
cliente na sua movimentação no leito(1).

A estimulação do cliente na realização de higiene 
corporal nas regiões de difícil alcance deve ser iniciada 
a partir do segundo dia de pós-operatório, pois leva 
à movimentação ativa dos braços e demais partes do 
corpo. Desse modo, a enfermeira deve higienizar a re-
gião dorsal, posicionar a comadre, e o próprio cliente 
deve executar a higiene genital e perianal(1).

As etapas para realização do banho são:
• região dorsal:
- solicitar ao paciente que segure o trapézio;
- elevar o tronco expondo o dorso;
- proceder aos cuidados de higiene;
- fazer prevenção de escaras e proeminências ósseas.
Comentário: A solicitação para que o cliente segure o 
trapézio para a realização da higiene na região dorsal 
deve ser acompanhada de observação apurada nos ca-
sos de clientes que tenham déficit muscular, como os 
idosos e os politraumatizados.
• região perianal:
- elevar a cama a 45 graus, no máximo 60 graus;
- manter a perna na posição neutra ou em abdução e 
extensão;
- solicitar ao cliente que flexione a perna não-operada, 
apoiando o pé no leito e a seguir suspender o quadril;
- colocar a comadre sempre do lado não-operado.
Comentário: elevar a cama a 45 graus para a realização 
dessa etapa do procedimento implica em fazer movi-
mentos que, por mais involuntários que sejam, geram 
um potencial de dor no local cirúrgico, devido à con-
tração da musculatura coxofemoral.

Nessa forma de realização do procedimento torna-
se difícil manter o triângulo abdutor entre as pernas 
do cliente. Nesse ponto vale ressaltar que o triângu-
lo abdutor é um dispositivo que impede a adução das 
pernas e, conseqüentemente, a movimentação da arti-
culação coxofemoral. Desse modo, a impossibilidade 
de fixar o referido artefato poderá levar à luxação da 

articulação coxofemoral e à conseqüente perda da ci-
rurgia.

Para que isso não ocorra, a adaptação do referido 
procedimento técnico à real necessidade desses clientes 
consiste na fixação do triângulo entre as pernas do clien-
te com auxílio de ataduras de crepom. Essa fixação se 
faz necessária devido à forma geométrica que o triangulo 
possui, dificultando a sua permanência entre as pernas 
do cliente.

ConClusão

O avanço científico determinou mudanças e adapta-
ções, tecnológicas e industriais. No entanto, as técnicas 
de enfermagem não evoluíram na mesma proporção, sen-
do adaptadas à medida que a necessidade se apresenta.

A equipe de enfermagem normalmente desconsidera 
as adaptações que promove, em virtude de visualizá-las 
como um procedimento que remete à falta de material 
e/ou de pessoal. No entanto, podemos considerar que a 
utilização diária das adaptações por ela promovidas são, 
na realidade, experimentações de protótipos(8).

Desse modo, as adaptações realizadas, ao serem consi-
deradas uma tecnologia de enfermagem, demonstram não 
só a necessidade de sua divulgação e conseqüente imple-
mentação, como também a possibilidade de novos estudos 
que enfatizem novas adaptações, igualmente criteriosas, de 
outros procedimentos dispensados aos seus clientes.
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