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editorial

Priorizando os seus objetivos, Orto & Trauma chega aos leitores com casos com-

plicados de ortopedia. E o faz de forma bem ilustrativa, com imagens que falam por 

si mesmas e, conseqüentemente, ficam instintivamente gravadas na mente, tal é a 

contundência dos quadros.

A macrodactilia constitui um problema de difícil solução, persistindo na grande 

maioria dos casos reliquat importante. A osteomielite crônica é enfocada de forma 

não-convencional, com agressividade em relação à ressecção óssea. Destaca-se ain-

da o caso de uma paciente que, após cirurgia para tratamento de hálux valgo, evoluiu 

com necrose avascular e destruição dramática da articulação.

O diabetes com freqüência compromete a articulação de Lisfranc. Nosso pa-

ciente, diabético, após traumatismo de média intensidade, desenvolveu uma luxação 

da articulação de Chopart. Procurou o hospital somente 26 dias após o acidente e 

praticamente não apresentava dor.

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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O gigantismo pode afetar todo o segmento de um 
membro, envolvendo inclusive ossos e partes moles. A 
macrodactilia pode afetar qualquer dedo e, na maioria 
das vezes, associa-se a excesso de gordura, aumento de 
vasos, nervos e linfáticos.

Os métodos de tratamento são questionáveis e, ge-
ralmente, a melhor opção é a amputação do segmento 
afetado. A destruição das epífises é relatada para regular 
o crescimento do dedo. No entanto, a técnica mais uti-
lizada consiste em excisão de parte do esqueleto e dos  
tecidos moles, quando possível.

O caso relatado é de um paciente de 16 anos, do 
sexo feminino, que apresentava gigantismo do membro 
superior envolvendo polegar, região tenar e antebraço 
esquerdo (figuras 1 a 4).

A proposição do tratamento cirúrgico ocorreu em 
vários estágios, iniciando pela diminuição do volume do 
antebraço. Em seguida, a região tênar foi tratada através da 
modelação das partes moles. Posteriormente, o volume 

Macrodactilia

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

dr. João recalde
Médico do Grupo de Microcirurgia do INTO

relato de Caso

Figura 1 • Macrodactilia envolvendo 
todo o segmento radial da mão 
esquerda e se estendendo para o 
antebraço

do polegar foi diminuído com a hemirressecção circunfe-
rencial e o encurtamento do esqueleto com artrodese da 
articulação metacarpofalangiana (figuras 5 e 6).

A paralisia tenar foi tratada com transposição ten-
dinosa para antepulsão do polegar (figuras 7 e 8). O 
resultado final foi extremamente satisfatório para a pa-
ciente, pois possibilitou a realização de pinça pollicis-digital 
e a manipulação de objetos finos (figura 9).
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 Figura 3 • a deformidade compromete a região 
ântero-lateral do antebraço esquerdo gerando acúmulo 

de gordura no compartimento flexor

 Figura 2 • aspecto volar da deformidade mostrando 
aumento de volume da eminência tenar e de toda a 
coluna do polegar

 Figura 4 • Visão em perfil das lesões revelando ausência 
de deformidade no punho em virtude da inelasticidade 
dos ligamentos retinaculares dorsais e volares

 Figura 5 • resultado pós-operatório das cirurgias 
para ressecção do acúmulo de gordura na loja tenar 

e para o encurtamento do esqueleleto e artrodese 
metacarpofalângica
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 Figura 6 • a musculatura abdutora do polegar foi 
preservada e permitiu o movimento de antepulsão

 Figura 7 • a pinça pollicis-digital foi possível após 
a estabilização articular através da artrodese e a 

transposição do extensor indicis proprius para o abdutor 
curto do polegar

 Figura 8 • o movimento de oponência do polegar com 
o dedo mínimo demonstra a funcionalidade do resultado 
após os procedimentos plásticos e funcionais no polegar

 Figura 9 • resultado final mostrando a preensão de 
objetos através da ação do adutor curto do polegar e do 

primeiro interósseo dorsal
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Paciente do sexo feminino, 42 anos de idade, com his-
tórico de cirurgia para tratamento de hálux valgo à direita, 
realizada há 26 meses. Queixava-se de dor e calosidade 
plantar, ao nível da cabeça do segundo metatarsiano. Pa-
ralelamente, notou o encurtamento progressivo do pri-
meiro raio. Não fez referência a complicações imediatas. 
Negou a ocorrência de infecção em qualquer momento. 
O exame físico evidenciou presença de extensa cicatriz 
no aspecto dorsomedial do primeiro raio e calosidade 
extremamente dolorosa à pressão da região plantar so-
bre a cabeça do segundo metatarsiano.

O estudo radiológico constatou absorção óssea acen-
tuada de grande parte da extremidade distal do primeiro 
metatarsiano e da base da falange proximal do hálux.

Assim, levando-se em conta as condições da paciente, 
foi indicada a artrodese metatarsofalangiana, com inter-
posição de enxerto retirado do ilíaco direito, triangular, 
de modo a preencher espaço deixado após a osteólise. 
A fixação interna foi efetuada com dois parafusos canu-
lados de 3,5mm e um pino de Steinmann.

A paciente foi reavaliada com 25 meses de pós-ope-
ratório, ocasião em que ficou constatada a sua satisfação, 
além do bom resultado morfofuncional.

disCussÃo

A necrose avascular da cabeça do primeiro metatar-
siano constitui eventualidade rara, mas que, ao ser diag-
nosticada, traz para o ortopedista um certo desafio no 
que concerne à melhor proposta de tratamento.

A propósito das razões que levaram a essa grave com-
plicação, cabe questionar, a julgar pelo tamanho da cica-
triz, a amplitude da área de dissecção.

O suprimento arterial responsável pela vasculariza-
ção intra-óssea da cabeça do primeiro metatarsiano tem 

Necrose avascular após 
cirurgia para hálux valgo

sergio vianna
Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO)

verônica vianna
Chefe da Divisão de Ensino do INTO

isnar moreira Castro Júnior
Médico do Grupo de Cirurgia do Pé do INTO

Figura 1 • Vascularização mostrando concentração dorsolateral 
de artérias penetrando no primeiro metatarsiano

relato de Caso
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 Figura 3 • radiografia em close mostrando destruição 
da cabeça do primeiro metatarsiano e base da falange 

proximal do hálux

 Figura 2 • radiografia dorsoplantar do antepé direito 
evidenciando área de absorção na extremidade distal do 
primeiro metatarsiano

 Figura 5 • Controle radiográfico 25 meses
após cirurgia

 Figura 4 • Controle radiográfico pós-operatório
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origem no seu aspecto dorsolateral, razão pela qual de-
vemos evitar essa área, sobretudo quando na técnica es-
colhida para a correção consta uma osteotomia distal no 
primeiro metatarsiano.

A maioria dos relatos sobre necrose avascular seguin-
do cirurgia para hálux valgo ocorre em pacientes sub-
metidos a osteotomia distal no primeiro metatarsiano. 

Não obstante, existem algumas séries de casos em que a 
osteotomia distal se associa a procedimento de liberação 
lateral da metatarsofalangiana, sem que ocorra necrose 
avascular. No caso em pauta cabe ainda questionar uma 
provável ressecção óssea excessiva. O quadro radiográ-
fico sem sinais de neoformação óssea é compatível com 
os achados clínicos.
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Osteomielite crônica
da tíbia

relato de Caso

As osteomielites crônicas são de difícil tratamento 
e, freqüentemente, recidivam após cirurgia. Os trata-
mentos atuais tendem a ser mais agressivos com re-
lação à ressecção óssea. Em nosso serviço realizamos 
um protocolo que consiste em:

1.   ressecção em bloco do segmento cutâneo, incluin-
do todo o segmento comprometido da tíbia, pou-
pando apenas a cortical posterior;

2.   ampla curetagem do canal medular até a visualiza-
ção de sangramento ósseo;

3.   envio do material curetado para cultura e antibio-
grama;

4.  lavagem exaustiva com solução salina;
5.   preenchimento do canal medular com cimento ós-

seo contendo antibiótico;
6.   início de antibioticoterapia venosa de amplo espec-

tro;
7.   cobertura cutânea imediata (retalho muscular livre 

ou pediculado e/ou retalhos perfurantes);
8.  curativos diários;
9.   associação de curativos pelo sistema VAC em caso 

de exposição óssea ou cobertura cutânea insufi-
ciente, principalmente se houver secreção;

10.   antibioticoterapia específica após o resultado da 
cultura por um período mínimo de 60 dias;

11.  retirada do cimento ósseo após três meses, caso 
não haja sinais de recidiva da infecção;

12.  acompanhamentos clínico, laboratorial e radiológi-
co do paciente a cada seis meses.

observação: Em caso de recidiva da infecção óssea 
durante o período de antibioticoterapia, o protocolo 
deverá ser reiniciado a partir do item 2.

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

dr. João recalde
Médico do Grupo de Microcirurgia do INTO

Caso ClíniCo

Paciente de 72 anos, sexo feminino, apresentando 
osteomielite crônica da tíbia há 40 anos (figura 1) 
após inúmeros procedimentos cirúrgicos sem sucesso. 
Inicialmente, foi realizada uma ressecção em bloco da 
cobertura cutânea e da superfície cortical anterior da 
tíbia (figura 2). O canal medular foi curetado ampla-
mente (figura 3) e preenchido com cimento ósseo 
contendo antibiótico (figura 4) após lavagem exausti-
va com solução salina. A cobertura cutânea foi realizada 
com o retalho de perfurantes da artéria tibial anterior 
(figura 5), que foi transposto para a face anterior da 
tíbia (figura 6). A área doadora do retalho foi coberta 
com enxertia cutânea.

Após três meses de evolução sem recidiva de infec-
ção, o retalho foi elevado em um de seus bordos, o ci-
mento ósseo foi retirado (figura 7) e o canal medular, 
novamente curetado (figura 8). A paciente evoluiu sa-
tisfatoriamente e não apresenta sinais de infecção após 
um ano de tratamento (figuras 9 e 10).

O uso de malha elástica (figura 11) evitou a for-
mação de edema e permitiu a remodelação da cober-
tura cutânea. A paciente, atualmente deambula sem uso 
de órtese ou muletas (figura 12).
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Figura 2 • Legenda

relato de Caso

 Figura 2 • ressecção em bloco da cobertura 
cutânea e da superfície cortical anterior da tíbia

 Figura 1 • osteomielite crônica da tíbia

 Figura 3 • Canal medular amplamente 
curetado
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 Figura 4 • Canal medular preenchido com 
cimento ósseo contendo antibiótico

 Figura 6 • retalho transposto para a face 
anterior da tíbia

 Figura 5 • Cobertura cutânea realizada com o 
retalho de perfurantes da artéria tibial anterior
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 Figura 8 • nova curetagem do canal medular

 Figura 7 • retirada de cimento ósseo

 Figura 9 • Evolução após um ano de 
tratamento



15 Orto & Trauma: Discussões e Complicações • Novembro 2005 

relato de Caso

 Figura 10 • Evolução após um ano de tratamento

 Figura 11 • Malha elástica 

 Figura 12 • Paciente atualmente sem uso de órtese ou 
muletas  
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Luxação da
articulação de Chopart
em paciente diabético

Paciente do sexo masculino, branco, com 52 anos 
de idade, chega deambulando no ambulatório do Ins-
tituto Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO), com 
história de haver caído num buraco há 26 dias. Informa 
que o traumatismo foi de pequena monta. Chegou com 
bota gessada bastante danificada. Pisava praticamente 
sem dor. Entre os antecedentes traumáticos refere dia-
betes tipo 2. Usa insulina regularmente.

Retirada a imobilização gessada, apresentava edema 
muito acentuado envolvendo pé, tornozelo e perna. 
Pulsos pedioso e tibial posterior presentes e normais. 
Pele brilhosa, sem a possibilidade de ser pregueada e 
sem sinais inflamatórios.

As radiografias constataram luxação plantar da ar-
ticulação mediotársica, classicamente conhecida como 
articulação de Chopart.

Em face do quadro clínico-radiológico, foi indica-
da a redução cruenta. A abordagem cirúrgica foi feita 

através de duas vias de acesso dorsais, uma sobre a ar-
ticulação talonavicular e outra sobre a calcaneocubói-
de. Foi conseguida redução satisfatória, e como instru-
mentos de fixação interna optou-se por dois parafusos, 
passados de distal para proximal, um em cada articu-
lação. O controle radiológico peroperatório compro-
vou a manutenção da redução com boa localização dos 
parafusos. Seguindo-se à síntese da pele, com pontos 
simples, do tipo Donati, foi confeccionado compressi-
vo, com muito algodão hidrófilo, sobre o qual foi colo-
cada calha em U.

O pós-operatório evoluiu sem ruídos e os pontos 
da pele foram retirados com 20 dias, tendo as feridas 
operatórias evoluído sem deiscência ou qualquer com-
plicação. Como se tratava de paciente diabético, com 
riscos de desenvolver junta de Charcot, foi imobilizado 
por 120 dias.

disCussÃo

Trata-se de lesão extremamente rara, mesmo no 
paciente diabético. O nível de vulnerabilidade foi a ar-
ticulação de Chopart. Em nosso paciente o segmento 
distal sofreu desvio plantar. A literatura comprova, en-
tretanto, que ele poderá ser também medial ou late-
ral. No tipo lateral, poderá ocorrer simultaneamente 
colapso da coluna lateral do pé, devido à cominuição 
do cubóide ou do aspecto frontal do calcâneo. Uma 
eventualidade bem freqüente é a ocorrência simultâ-
nea de fratura por arrancamento da tuberosidade do 
navicular. Dewar e Evans (1968) chamaram a atenção 
para o fato de que essa lesão é, com certa freqüência, 
negligenciada, sobretudo se a luxação se reduz espon-
taneamente. Sempre que houver possibilidade de redu-

dr. sergio vianna
Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO); presidente da Associação Brasileira 
de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé)

dra. verônica vianna
Chefe da Divisão de ensino do INTO; médica do Grupo de 
Cirurgia do Tornozelo e Pé do INTO

dr. isnar de Castro Júnior
Médico do Grupo de Cirurgia do Tornozelo e Pé do INTO
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 Figura 2 • outro detalhe evidenciando 
incongruência da articulação de Chopart

 Figura 1 • Luxação mediotársica 

 Figura 3 • Visão dorsoplantar da luxação transversa 
(luxação mediotársica = luxação Chopart = luxação 
transversa)
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 Figura 5 • radiografia de perfil
pós-operatório

 Figura 4 • radiografia oblíqua pós-
operatória que evidencia fixação do 
talonavicular com parafuso e fixação do 
calcaneocubóide com grampo de Blount

ção incruenta, estável, esse deve ser o caminho. Após 
a redução, caso a articulação permaneça instável, uma 
boa alternativa poderá ser a fixação percutânea com 
pinos de Steinmann. Nos pacientes em que a redução 
não é conseguida com manipulações, ou naqueles já 
idosos, a cirurgia será uma imposição. No tratamento 
operatório é importante restaurar a coluna lateral, que 
pode estar colapsada. O tipo plantar de luxação exige 
força que seja capaz de acarretar o deslocamento da 

mediotársica, mas que deixe intacto o ligamento inte-
rósseo talocalcâneo, sem o que se produzirá uma lu-
xação envolvendo não só a articulação transversa, mas 
também a subtalar.
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