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editorial

A revista Orto & Trauma vem seguindo a sua trajetória, fiel aos princípios estabe-

lecidos quando de seu lançamento. Priorizando os estudos de caso, com preferência 

para aqueles que possam trazer ensinamentos para o ortopedista geral. Divulgando 

situações pouco freqüentes, novas técnicas e, sobretudo, complicações que, se não 

diagnosticadas, podem trazer danos maiores ao paciente e aborrecimentos para 

quem o está tratando. De leitura fácil e com formatação gráfica leve, a revista, a 

julgar pela acolhida que tem merecido de colegas de outras especialidades, vem 

extrapolando os limites dos seus objetivos iniciais. Esse é mais um aspecto que nos 

envaidece.

Com regularidade, escolha cuidadosa dos casos e ilustrações abundantes, temos 

sempre em mente o verdadeiro alvo da informação: o ortopedista e profissionais 

de áreas afins.

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
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Complicação pós-fratura
do tornozelo: 

consolidação viciosa

Paciente do sexo masculino, 30 anos de idade, auxiliar 
de escritório.

História de trauma envolvendo o tornozelo esquerdo 
durante jogo de futebol, com incapacidade funcional, dor e 
edema no tornozelo esquerdo (figuras 1 e 2).

Nega diabetes, hipertensão arterial e gastropatia.
Desconhece alergia medicamentosa.
Nunca foi submetido a cirurgia.
Não é fumante.
Procurou atendimento médico, sendo diagnosticado 

com fratura supra-sindesmal do tornozelo esquerdo e 

dra. verônica vianna
Médica do Grupo de Cirurgia do Pé do Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO)

dr. sérgio vianna
Chefe do Grupo de Cirurgia do Pé e Tornozelo do INTO

dr. isnar Castro Júnior
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Figura 1 • Fratura supra-sindesmal do tornozelo esquerdo, aP Figura 2 • Fratura supra-sindesmal do tornozelo esquerdo, perfil

relato de Caso



Orto & Trauma: Discussões e Complicações • Maio 2005 �

submetido a tratamento cirúrgico 13 dias após o trauma. 
O procedimento constou de fixação percutânea transin-
desmal (figura 3). Permaneceu imobilizado com tala ges-
sada do tipo bota durante dez dias, após o que foi liberada 
mobilização ativa sem carga até completar oito semanas de 
pós-operatório (figuras 4 e 5), quando iniciou a carga.

Cinco meses após a cirurgia foi realizada a retirada 
do material de síntese (parafusos transindesmais). Evoluiu 
com dor e edema, no aspecto ântero-lateral do tornozelo 
esquerdo, relacionados à marcha.

Foi, então, com um ano de pós-operatório, encaminha-
do ao ambulatório de cirurgia do pé e tornozelo do Insti-

Figura 3 • Pós-operatório imediato Figura 4 • Cinco meses de pós-operatório, aP

Figuras 5a e 5B • Cinco meses de pós-operatório: (a) perfil, (B) aP com rotação interna

A B
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tuto Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO), quando foi 
feito o diagnóstico de consolidação viciosa (figuras 6 e 
7) e indicado tratamento cirúrgico para reconstrução do 
tornozelo (figuras 8 e 9).

Nas fraturas instáveis do tornozelo, é imperativa a 
redução anatômica. A consolidação viciosa pode levar 

Figuras 6a e 6B • Um ano de pós-operatório: (a) aP com rotação interna, (B) perfil

a sintomatologia em curto prazo, relacionada com a in-
congruência em si mesma. Numa visão evolutiva tardia, 
as queixas podem estar relacionadas a um processo de-
generativo instalado. É importante, nas consolidações 
viciosas do tornozelo, atentar para casos-limite em que 
existe apenas uma pequena rotação externa do maléolo 

Figura 7 • incongruência articular

A B
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lateral, suficiente para determinar sintomas mas por ve-
zes não identificada na avaliação radiográfica do pacien-
te (consolidação viciosa oculta). Nessa eventualidade 
pode estar indicada a tomografia computadorizada, que 
num corte axial evidencia a incongruência na tibiofibular 
distal.

A reconstrução após fraturas do tornozelo é uma alter-
nativa que, sempre que possível, deve anteceder a artrodese. 
Nesse aspecto, os autores preconizam a reconstrução mes-
mo nos pacientes em que já exista um grau inicial de doença 
degenerativa. Há que se ter um alto grau de suspeição diag-
nóstica diante dos casos em que o desvio não é evidente.

Figuras 8a e 8B • Dez semanas de pós-operatório, reconstrução do tornozelo: (a) perfil, (B) aP

Figuras 9a e 9B • Paciente, dez semanas de pós-operatório

A B
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Extensa perda dorsal e 
volar da mão tratada com 

transplante microcirúrgico do 
retalho antebraquial

Figuras 1a e 1B • a lesão de partes moles comprometeu principalmente a superfície dorsal da mão e a primeira comissura 
tenar. notem que o aparelho extensor foi exposto e toda a massa muscular da região tenar foi destruída. o polegar 
apresentava sinais de desvascularização

Paciente do sexo masculino, 23 anos, vítima de aci-
dente de trabalho com máquina industrial, sofreu esma-
gamento da mão direita com extensa perda de substância, 
lesão dos nervos digitais de polegar, indicador e médio, 
destruição da musculatura tenar, amputação das pontas 
dos dedos médio e anular, desvascularização do polegar 
e fraturas do segundo e terceiro metacarpos (figuras 
1a e 1B).

Atendido em caráter de urgência, submeteu-se a re-
dução cirúrgica das fraturas com fios de Kirschner, re-
vascularização do polegar com pontagem venosa entre o 

relato de Caso
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Figuras 3a e 3B • Um molde foi preparado a partir de uma compressa de gaze úmida colocada sobre a face volar do 
antebraço contralateral. o local de maior extensão mediu 23cm de comprimento por 14cm de largura. os vasos radiais 
foram incluídos no retalho em toda a sua extensão, bem como a veia cefálica

ramo dorsal da artéria radial e a respectiva artéria colate-
ral, reconstrução das polpas digitais do médio e do anular 
com retalhos locais e enxerto de pele e debridamento 
dos tecidos desvascularizados. A perda cutânea envolvia 
toda a região dorsal da mão, comissura tenar e metade 
radial da pele palmar que cobre o segundo e o terceiro 
raios (figuras 2a e 2B).

Após três dias de curativos diários sob anestesia 
geral, procedeu-se à cobertura cutânea com o retalho 
antebraquial radial livre contralateral de 23 x 14cm (fi-
guras 3a e 3B). A anastomose arterial foi realizada 
entre a artéria radial do retalho e a artéria ulnar em 
terminolateral, e a anastomose venosa, entre uma das 
veias comitantes radiais do retalho e a veia comitante 

Figuras 2a e 2B • após os debridamentos sucessivos e a estabilização do esqueleto, a lesão pôde ser delimitada e 
preparada para cobertura com retalho livre. a escolha do retalho do antebraço contralateral deveu-se às características 
da pele, especialmente espessura e dimensões

relato de Caso
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ulnar do vaso receptor. A veia cefálica do retalho foi 
anastomosada com a sua correspondente no antebraço 
receptor para assegurar uma melhor drenagem venosa 
de toda a extensão do retalho. Os nervos digitais do 
polegar, do indicador e do médio foram suturados com 
técnica microcirúrgica nesse mesmo tempo cirúrgico 
(figuras 4a e 4B).

O paciente iniciou reabilitação funcional da mão 
após três semanas, e os fios de Kirschner foram retira-
dos após seis semanas (figuras 5a e 5B).

Com seis meses de evolução, houve boa recupe-
ração da sensibilidade do polegar e dos dedos longos 
(S2+) e ausência de recuperação motora da musculatu-
ra tenar. A mobilidade passiva da articulação trapezio-

Figuras 5a e 5B • Visão pós-operatória recente com os ferimentos já cicatrizados e as limitações de movimento evidentes 
nesse início de reabilitação funcional

Figuras 4a e 4B • após a revascularização do retalho em seu leito receptor através da anastomose microvascular da 
artéria radial com a artéria ulnar em terminolateral, de sua veia comitante e da veia cefálica com suas correspondentes 
em terminoterminal, a pele foi suturada e a perda foi coberta em toda sua extensão
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metacarpal evoluiu para limitação relativa, porém fun-
cional, bem como as articulações interfalangianas dos 
dedos indicador e médio, que desenvolveram rigidez 
em semiflexão. Decidiu-se então pela reanimação da 
antepulsão e da oponibilidade do polegar com transfe-

rência do tendão extensor próprio do dedo indicador 
(figuras 6a e 6B).

O paciente recuperou parcialmente a capacidade de pin-
ça entre o polegar e os dedos longos, bem como a força de 
flexão e preensão para objetos maiores (figuras 7a e 7B).

Figuras 7a e 7B • Detalhe dos movimentos de pega de objetos maiores e do movimento de pinça fina mostrando a 
recuperação funcional global satisfatória da mão reconstruída

Figuras 6a e 6B • aspecto final da recuperação da flexão das articulações metacarpofalangianas e da antepulsão do 
polegar após a transposição do extensor próprio do indicador

relato de Caso
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ComEntários

As extensas perdas de substância cutânea da mão 
com exposição das estruturas tendinosas e vasculoner-
vosas representam um grande desafio para a cirurgia 
reparadora. Os retalhos de grandes dimensões são, em 
geral, volumosos e apresentam textura e elasticidade 
diferentes da pele original.

O retalho antebraquial possui características bas-
tante semelhantes ao revestimento cutâneo do dorso 
e da região comissural da mão. Sua espessura é fina, 
com pouca adiposidade no subcutâneo e facilmente do-
brável. Além disso, os limites do retalho são extensos, 
podendo envolver praticamente toda a superfície volar 
e dorsolateral do antebraço, o que torna essa região 
extremamente interessante como área doadora de 
transplante cutâneo de grandes dimensões.

O retalho antebraquial radial foi descrito por Song 
et al.(4) para uso pediculado nos defeitos da mão ho-
molateral em fluxo reverso. Na década de 1980, diver-

sos autores(1-3) propuseram esse retalho em associação 
a osso, tendão, músculo, etc., tanto pediculado como 
microcirúrgico. Atualmente esse retalho é considera-
do um dos mais versáteis do corpo humano(5) por suas 
qualidades elásticas e de deslizamento, pré-requisitos 
básicos para uma boa recuperação funcional e estética 
nas reconstruções das extremidades do aparelho loco-
motor.
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Tuberculose do tornozelo em 
paciente HIV-positivo

introdução

A tuberculose osteoarticular compromete a coluna 
vertebral em 50% dos casos. Os que envolvem o pé e o 
tornozelo constituem 8% a 10%, o que representa, apro-
ximadamente, 0,1% a 0,2% de todos os pacientes com a 
doença em sua forma extrapulmonar. O avanço da AIDS 
tem propiciado o aumento do número de pacientes 
com tuberculose. Este relato de caso, a par de justificar-
se pela raridade, tem, simultaneamente, a comprovação 
de ter ocorrido num paciente HIV-positivo, sem outras 
manifestações da doença.

rElato dE Caso

Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade. Histó-
ria de dor no tornozelo direito há aproximadamente 18 
meses. A dor teve início após entorse do tornozelo, que 
foi tratada com imobilização gessada seguida de fisiote-
rapia. Desde então persiste com o tornozelo constan-
temente edemaciado. Há cinco meses sentiu dor forte 
durante uma caminhada e, novamente, foi imobilizado, 
dessa vez sem qualquer melhora dos sintomas. A partir 
daí continua com dor intensa, além de febre e aumento 
de volume na região inguinal direita, que corresponde a 
linfadenomegalia. A deambulação se faz com muletas e 
o membro comprometido está impossibilitado de fazer 
carga. As radiografias, quando do início do quadro, mos-
tram diminuição do espaço articular e áreas de oste-
ólise subcondral. Com diagnóstico de HIV-positivo, em 
tratamento desde 1997, iniciou medicação após cons-
tatar soropositividade em exame de rotina. Nega diabe-
tes mellitus e hipertensão arterial. Refere epigastralgia 
ocasional. Parou de fumar há seis meses, tendo-o feito 
durante dez anos. Ao exame físico, edema e dor à pal-
pação no tornozelo direito, que tem, por esse motivo, 

mobilidade prejudicada. Hipóteses diagnósticas: artrite 
inflamatória, infecção de baixa virulência, tuberculose?

Submetido a biópsia incisional aberta, o exame histo-
patológico confirmou o diagnóstico de tuberculose evi-
denciando presença de granuloma caseoso. Submeteu-
se a tratamento específico para tuberculose durante 
seis meses, persistiu com dor na articulação tibiotarsal 
e foi submetido a artrodese da articulação do tornoze-
lo em 23 de julho de 2002, com consolidação e alívio 
completo dos sintomas. Encontra-se, no momento, em 
tratamento com terapia anti-retroviral, sem apresentar 
recidiva da tuberculose.

disCussão

A apresentação osteoarticular da tuberculose, ape-
sar de infreqüente, constitui desafio para os cirurgiões 
de pé e tornozelo, uma vez que é capaz de mimetizar 
várias patologias, sendo por isso chamada a grande imi-
tadora e não raro podendo levar a uma demora no diag-
nóstico.
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Figuras 1 e 2 • radiografias pré-operatórias

Figura 3 • Tomografia computadorizada pré-operatória 
mostrando processo destrutivo da articulação tibiotársica
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Figuras 4, 5, 6 e 7 • Tomografias computadorizadas pré-operatórias mostrando processo destrutivo da articulação 
tibiotársica
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O diagnóstico diferencial inclui infecções fúngicas, 
tumores ósseos, sarcoma de Kaposi, artrites piogênicas 
subagudas ou crônicas, artrites pós-traumáticas e artrite 
reumatóide pauciarticular.

Os achados laboratoriais não são específicos, 
podendo haver linfocitose relativa, anemia e aumento da 
velocidade de hemossedimentação, sendo este último um 
achado freqüente que serve como parâmetro de eficácia 
do tratamento através do decréscimo nos seus valores. 
Também são utilizadas técnicas imunológicas para orientar 
o diagnóstico, como o enzyme linked immunosorbent assay 
(ELISA) e o purified protein derivative (PPD).

Os achados radiográficos revelam imagens não-espe-
cíficas com áreas líticas ao longo das margens da articu-
lação. A presença de seqüestro floculado dentro de uma 
cavidade (imagem de Grelot) e/ou calcificações distrófi-
cas em partes moles é considerada sinal patognomônico 
de tuberculose osteoarticular.

Na maioria dos casos o diagnóstico é feito pela pre-
sença do granuloma caseoso no exame histopatológico 
associada aos achados clínicos e radiográficos.

Cabe ressaltar que há relatos de reativação da doença 
em alguma parte do organismo, num período de dez a 
20 anos após o tratamento, em cerca de 2% dos casos 
considerados curados.
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Figuras 8 e 9 • radiografias pós-operatórias

Após aproximadamente dois anos de trabalho, foi concluído o 
livro sobre pé e tornozelo de autoria do Dr. Sérgio Vianna. A obra, 
que contou com a colaboração de vários membros da Sociedade 
Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé, visa basicamente ao 
residente, ao ortopedista geral, aos fisiatras, aos médicos envolvidos 
em atendimento básico e aos fisioterapeutas, englobando os temas 
mais comuns da cirurgia do pé. O lançamento foi feito no mês de 
abril, durante o XII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 
do Pé, em Gramado.

Concluído o livro 
Cirurgia do Pé 
e Tornozelo




