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editorial

a ortopedia e suas vertentes

Em 1741, Nicholas Andry introduziu o termo ortopedia, cujo significado remon-

ta a dois vocábulos gregos: orthos (que quer dizer certo, correto, direito) e paidos 

(que significa criança). Ortopedia era a arte de prevenir e corrigir, nas crianças, as 

deformidades do corpo.

Criou-se, assim, uma especialidade muito abrangente, para falar somente nas 

anomalias congênitas. Somem-se todas as lesões do aparelho locomotor, traumas 

craniofaciais, anomalias congênitas urinárias e mais um sem-número de áreas de 

atuação.

Com o passar do tempo, os limites da especialidade foram se definindo e hoje 

restringe a sua atuação aos membros superiores e inferiores, além da coluna ver-

tebral.

Os níveis de conhecimento nas diversas áreas da Ortopedia/Traumatologia apro-

fundaram-se de forma acentuada, criando a necessidade das subespecialidades para 

que o ortopedista pudesse dar conta do seu recado. Assim surgiram Cirurgia da 

Mão, Cirurgia do Pé, Cirurgia da Coluna, Cirurgia do Quadril e outras subdivisões.

Para compensar as limitações do homem, o médico, de forma artificial, retalhou 

o paciente em pequenos fragmentos, como se isso fosse possível sem o comprome-

timento do verdadeiro ser total. Essa visão compartimentalizada pode levar a difi-

culdades de diagnóstico e a uma visão distorcida quando se faz necessária a análise 

de patologias sistêmicas.

A Ortopedia, com as modernas aquisições do presente, sobretudo em função 

dos avanços tecnológicos, não pode abdicar de conhecimentos mais abrangentes do 

que aqueles limitados ao âmbito da subespecialidade. O aparelho locomotor deve 

ser pensado como uma unidade morfofuncional efetivamente indivisível.

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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introdução

O os acromiale representa a falha de fusão da apó-
fise anterior do acrômio, que se desenvolve a partir 
de quatro centros de ossificação. Sua incidência é de 
até 8%, com bilateralidade de 60%, sendo mais co-
mum em negros e homens. Embora seja, na maioria 
das vezes, um achado radiográfico, o os acromiale é 
identificado como uma causa de síndrome de impac-
to e de lesão do manguito rotatório. O tratamento 
é inicialmente não-cirúrgico, incluindo repouso, anal-
gesia e fisioterapia. Se houver falha desse tratamen-
to, a intervenção cirúrgica se torna uma opção.

rElato do Caso

Paciente do sexo feminino, 49 anos de idade, par-
da, solteira, faxineira, com quadro de dor em ombro 
direito há dois anos, sem história de trauma, de apa-
recimento e evolução insidiosos. A dor apresentava 

Os acromiale sintomático
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relato de Caso

moderada intensidade, caráter intermitente, com 
piora à noite e irradiação para o braço ipsilateral. 
Foi submetida a tratamento fisioterápico por cerca 
de 18 meses, sem melhora dos sintomas.

Ao exame físico apresentava flexão anterior de 
130º, rotação externa de 60º, rotação interna até T8 
e abdução de 70º. Os testes para impacto subacro-
mial de Neer e Hawkins foram positivos, assim como 
o teste de função do músculo supra-espinhal (Jobe). 
Os testes para função dos músculos infra-espinhal 
(Patte) e subescapular (Gerber) foram negativos.

Foi realizada análise radiológica com radiografias 
e ultra-sonografia do ombro direito. As incidências 
utilizadas para estudo radiográfico do ombro foram 
ântero-posterior verdadeira, perfil de escápula, axilar, 
bem como a de Rockwood. Foi identificada, na inci-
dência axilar do ombro, ausência de fusão do núcleo 
de ossificação do mesoacrômio, caracterizando assim Figura 1 • Localização anatômica dos tipos de os acromiale
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o os acromiale. Classificamos o acrômio como gancho-
so ou tipo III de Bigliani. A ultra-sonografia mostrou 
um espessamento importante da bursa subdeltóidea 
e uma tendinose do supra-espinhal.

De acordo com os achados do exame clínico da 
paciente e diante da ausência de resposta ao trata-
mento incruento, foi indicada a cirurgia, consistindo 
em epifisiodese acromial.

téCniCa CirúrgiCa

O procedimento cirúrgico iniciou-se com aces-
so nas linhas de Langer, longitudinal, cerca de um 
centímetro lateral à articulação acromioclavicular. 
Foi feita diérese entre as porções média e anterior 
do músculo deltóide, seguida de bursectomia sub-
deltóidea. Visualizou-se mobilidade na epífise me-
soacromial, distal ao foco de falha de fusão fisária, 
caracterizando a instabilidade desse fragmento. Foi 
identificada ainda tendinose do supra-espinhal, junto 
à sua inserção na grande tuberosidade, e esporão 
subacromial. Foram realizadas acromioplastia ânte-
ro-inferior, curetagem da fise remanescente, enxer-
tia autóloga com osso esponjoso retirado da região 
olecraniana ipsilateral e osteossíntese com dois pa-
rafusos canulados corticais de 3,5 milímetros, par-

cialmente rosqueados. Após a fixação visualizou-se 
ausência de mobilidade residual no foco.

ComEntários

O acrômio normalmente se forma a partir de 
quatro centros de ossificação. Três deles (pré-acrô-
mio, mesoacrômio e metacrômio) normalmente se 
fundem entre 15 e 18 anos de idade, enquanto o 
quarto (basoacrômio) tipicamente se funde com a 
espinha da escápula em torno de 12 anos.

Quando não ocorre união óssea dessa apófise 
no esqueleto maduro, denomina-se o os acromiale. 
A localização mais freqüente da não-união ocor-
re entre o mesoacrômio e o metacrômio. Embora 
a prevalência radiográfica dessa condição varie de 
1,4% a 8,1%, com bilateralidade de ate 60%, o os 
acromiale raramente está associado a sintomas no 
ombro, podendo ser apenas a um achado radiográ-
fico (diagnosticado tipicamente na incidência axilar 
do ombro). Entretanto a associação do os acromiale 
com a síndrome de impacto e com a lesão do man-
guito rotatório está descrita. Na literatura existe a 
descrição de diversos tratamentos para essa condi-
ção, como excisão do fragmento instável (principal-
mente no pré-acrômio), acromioplastia modificada 

Figura 2 • incidências em ântero-posterior, perfil de escápula e axilar do ombro direito. Presença de os acromiale dos 
tipos mesoacrômio e acrômio ganchoso
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Figura 3 • Pós-operatório: osteossíntese com dois parafusos e enxertia óssea autóloga

e epifisiodese da não-união. Deve-se ter muito cui-
dado ao indicar a ressecção simples apenas, uma 
vez que isso pode causar fraqueza do deltóide. 
Nesses casos é fundamental uma boa reinserção do 
deltóide. Acreditamos que o mecanismo de dor não 
somente se explica pela mobilidade do fragmento, 
mas também pelo desvio inferior do aspecto in-
ferior do acrômio de encontro ao manguito rota-
tório por tração do deltóide, causando o impacto. 

Assim indicamos a epifisiodese do os acromiale do 
caso descrito como forma de estabilização desse 
mecanismo.

Na paciente em questão foi realizado o diagnós-
tico de síndrome do impacto associada a os acro-
miale. No ato cirúrgico foi confirmada a instabilida-
de do acrômio, sendo então proposta a epifisiodese 
do fragmento instável através de osteossíntese com 
dois parafusos canulados e enxertia autóloga.
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J. M. R., nascida em 15 de setembro de 1980, ingressou 
no ambulatório em 11/07/02 (prontuário 130.621) quei-
xando-se de dor no pé direito, de caráter insidioso e sem 
relação com trauma, que durava 18 meses. No atendimento, 
foi encaminhada para avaliação, a qual apontou diagnóstico 
prévio de tumor.

Em janeiro daquele ano, J. M. R foi submetida à biópsia 
incisional do pé direito, que apresentou laudo histopatoló-
gico de cisto ósseo, sendo tratada apenas com medidas sin-
tomáticas. Relatou ainda a ocorrência freqüente de gânglios 
na região inguinal e perda ponderal de aproximadamente 
4kg em duas semanas. Também negava febre e sinais infec-
ciosos.

Ao exame físico apresentava dor à palpação e discreto 
edema no dorso do pé direito. A radiografia apresentava 
lesão lítica no osso cuneiforme lateral, sem outras co-mor-
bidades, sendo indicada biópsia incisional aberta.

A cirurgia ocorreu em 3/10/02, com laudo histopatoló-
gico de tumor de células gigantes (TCG).

A paciente foi então submetida a nova intervenção ci-
rúrgica em 8/10/02, quando se realizou ressecção margi-
nal incluindo as bases dos metatarsos II, III, IV e V, as três 
cunhas e o cubóide. O pé foi fixado, provisoriamente, com 
três fios K, e duas medidas de cimento ósseo (aproximada-
mente 75g) foram utilizadas para preenchimento do espaço 
morto resultante.

Tumor de células gigantes no mediopé

relato de Caso

Em 26/12/02 não apresentava sinais radiográficos de re-
cidiva. Assim, iniciou carga com gesso e, em março de 2003, 
uso de órtese de tornozelo-pé (AFO).

Em outubro de 2003, completado um ano de pós-ope-
ratório, não havia recidiva do tumor, sendo indicada enxer-
tia com osso homólogo (banco de ossos).

Em 7/11/03, 13 meses após a cirurgia para excisão de 
TCG, a paciente foi submetida a retirada do cimento ósseo 
e enxertia óssea homóloga com duas réguas de fêmur distal 
(cerca de 160g) fixadas com dois fios K cruzados. Poste-
riormente, com seis semanas de pós-cirúrgico, iniciou carga 
com gesso.

Em 2/12/04, um ano após a enxertia óssea, iniciou qua-
dro de dor mecânica e deformidade progressiva em varo 
do mediopé com adução do antepé, sendo indicada revisão 
da artrodese.

A revisão, realizada em 14/12/2004, constatou enxerto 
homólogo não-incorporado, que foi retirado e, em seguida, 
colocou-se cimento ósseo no espaço morto. O material 
ósseo enviado para exame histopatológico apresentou si-
nais de osteomielite crônica, mas a cultura foi negativa. Não 
havia sinal de recidiva de TCG.

Em 12/5/05 houve nova revisão da artrodese (20 se-
manas após a primeira), que evidenciou boa evolução, com 
evidências clínicas e radiográficas de consolidação. Iniciou 
carga sem gesso.

Na última consulta, em 12/1/06, completado um ano de 
revisão pós-operatória, apresentou evolução satisfatória, com 
dor leve a moderada, de caráter vespertino, deambulação 
sem muletas e sinais radiográficos de consolidação óssea.
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Figura 1 • Lesão osteolítica no mediopé direito Figura 2 • ressecção marginal

Figura 4 • Lesão preenchida com cimento ósseoFigura 3 • ressecção marginal

Figura 5 • revisão da artrodese Figura 6 • Controle com um ano de pós-operatório
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Falência séptica
pós-artroplastias do joelho

relato de Caso

rEsumo

O autor relata o caso de paciente portadora de in-
fecções recorrentes pós-artroplastias do joelho, sendo 
a última realizada com implante não-convencional. Tais 
ocorrências, associadas a extensa perda óssea, inviabi-
lizavam procedimentos consagrados para o tratamento 
de falências sépticas de artroplastias, como artroplas-
tia de ressecção, artrodese ou artroplastia de revisão. 
O objetivo deste relato é apresentar a alternativa para 
salvamento do membro utilizada no tratamento dessa 
paciente.

introdução

A artroplastia total do joelho (ATJ) tem como princi-
pais finalidades o alívio da dor, a correção de deformida-
des e a restauração da mobilidade estável em indivíduos 
com degeneração articular.

A infecção pós-ATJ é uma complicação que pode pro-
duzir impacto catastrófico, tanto de ordem local quanto 
geral.

Comprometimento do estado imunológico, terapias 
imunossupressoras, diabetes, má nutrição, obesidade, am-
biente cirúrgico impróprio, imprecisões de técnica e ma-

dr. alfredo villardi
Mestre em Medicina na área de concentração de Ortopedia 
e Traumatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ); membro do Serviço de Cirurgia de Joelho do Instituto 
Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO)

terial inadequado são alguns dos fatores que determinam 
o aumento da taxa de infecção.

As sucessivas internações, os longos períodos de hos-
pitalização para terapia antimicrobiana, a limitação funcio-
nal e a reabilitação prolongada produzem alto custo fi-
nanceiro, social e, sobretudo, emocional, comprometendo 
intensamente a qualidade de vida do paciente portador 
de infecção pós-artroplastia.

Sem dúvida, o tratamento da falência séptica de uma 
artroplastia pode constituir-se num verdadeiro desafio 
para o cirurgião, por envolver múltiplos procedimentos 
que, não raras vezes, contribuem para aumentar as per-
das de estoque ósseo. Extensas perdas ósseas, associadas 
a infecções recorrentes, deixam poucas expectativas de 
um resultado final além da artrodese, a artroplastia de 
ressecção ou, em circunstâncias extremas, a amputação.

Entre essas opções de tratamento a amputação é o 
procedimento que mais compromete a capacidade fun-
cional, principalmente em idosos, mas sua indicação deve 
ser considerada em situações especiais como risco de 
morte, sepse, infecção persistente, extensas perdas ósseas, 
deficiência irreparável de partes moles e, finalmente, em 
respeito ao desejo do próprio paciente.

Segundo a literatura, a prevalência de amputação devi-
da à infecção pós-ATJ varia de 0,02% a 6%(1-3). A média de 
procedimentos cirúrgicos realizados antes da amputação 
varia entre seis e 13(1, 4).

rElato do Caso

A.A., 79 anos, sexo feminino, branca, diabética, com 
histórico de artrodese do joelho direito para tratamen-
to de osteoartrose, em 1998. Relata infecção pós-ope-
ratória aguda tratada com limpeza mecânico-cirúrgica 
e fixador externo. Após a regressão dos sintomas, foi 
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realizada artroplastia total do joelho, que também evo-
luiu com infecção aguda. Foi, então, realizado tratamen-
to da infecção em dois tempos, consistindo o primeiro 
em retirada do implante, desbridamento, colocação de 
espaçador de cimento ortopédico com antibiótico e 
antibioticoterapia venosa. Sete meses após, no segun-
do tempo, foi realizada nova artroplastia, com implan-
te não-convencional, havendo recorrência da infecção. 
Foram realizados novos procedimentos de lavagem e 
desbridamento, num total de seis, na tentativa de pre-
servação do implante, além de terapias antimicrobiana 
venosa, hiperbárica e de suporte nutricional, que, segun-
do a própria paciente, não produziram resultado eficaz 
ao longo do tempo.

Em agosto de 2004, a referida paciente nos foi enca-
minhada com queixas álgicas no joelho e na perna, insta-
bilidade articular e persistência da infecção. Utilizava ca-
deira de rodas há mais de um ano devido à incapacidade 
de apoio com o membro inferior direito (MID).

Ao exame físico, apresentava fístula secretante no ter-
ço médio da perna, rubor e calor perifistulares, múltiplas 
cicatrizes cirúrgicas e hipotrofia muscular global do MID 
(figura 1).

Apresentava amplitude articular limitada (5o x 70o), 
varismo de 5o e instabilidade varo/valgo (+/4+).

Os exames radiográficos evidenciavam presença de 
implante não-convencional, com sinais de afrouxamento, 
formação de pedestal, perda óssea de aproximadamente 
18cm, alteração do alinhamento do membro, orifício fis-
tular na diáfise da tíbia e acentuada rarefação óssea (fi-
guras 2, 3 e 4).

ExamEs laBoratoriais

Cultura: S. aureus
Velocidade de hemossedimentação (VHS) = 80mm na 
primeira hora
Reação em cadeia da polimerase (PCR) = 8,8mg/l

ComEntários

Este caso é bastante representativo das conseqüên-
cias dramáticas que podem advir da falência séptica de 
uma ATJ.

Cabe ressaltar que o binômio extensas perdas ós-
seas e recorrência do processo infeccioso torna as op-
ções de tratamento extremamente restritas.

A indicação de amputação nos pareceu a mais ade-
quada no momento e já havia sido proposta por outro 
colega, mas a paciente a recusava terminantemente.

A utilização de enxerto estrutural homólogo pode-
ria resolver o problema da perda óssea, entretanto a 
sua utilização com novo implante de revisão, em leito 
com infecção recorrente, não pareceu ser uma opção 
viável.

Outra possibilidade a ser tentada seria a utilização 
da haste de Wichita®, não com a finalidade da artro-
dese do joelho, já que o encurtamento resultaria num 
membro não-funcional(5). Manter o comprimento do 
membro, alinhar e estabilizar o joelho seriam os pro-
pósitos desse procedimento. Entretanto tal hipótese 
foi abandonada, pois, além de não contarmos, em nosso 
meio, com esse material, julgamos que não se consegui-
ria obter uma fixação adequada devido à péssima qua-
lidade óssea e também pelo temor de utilizar material 
metálico intramedular com fixação tipo interlocking em 
vigência de infecção ativa.

Imaginamos, então, como procedimento alternativo, 
a utilização de haste intramedular envolta em cimento 
ortopédico com antibiótico, que, introduzida no canal 
medular da tíbia e do fêmur, poderia prover estabiliza-
ção, alinhamento e manter o comprimento do membro 
sem o inconveniente do contato do metal com os teci-
dos, já que estava envolto pelo cimento ortopédico.

Após exaustivas ponderações sobre os possíveis 
riscos e benefícios do procedimento, com a concor-
dância da paciente e de seus familiares, foram realiza-
dos retirada da prótese e do cimento ósseo, fistulecto-
mia e rigoroso desbridamento (figuras 5, 6 e 7).

A haste do tipo Küntscher foi revestida com duas 
doses de cimento com antibióticos (gentamicina + van-
comicina) (figuras 8 e 9).

Já que as larguras do canal medular do fêmur e da 
tíbia apresentam diâmetros diferentes, sobre o envol-
tório de cimento da haste foram apostas mais duas 
doses de cimento com antibióticos e, praticamente 
ao final da secagem, foi modelado no interior do ca-
nal medular do fêmur, retirado e deixado polimerizar 
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completamente fora do canal. O mesmo procedimento 
foi realizado na outra extremidade da haste, para ser 
introduzida na tíbia. Com os aditamentos totalmente 
polimerizados, foram introduzidas uma extremidade da 
haste no fêmur e, sob tração do membro, a outra ex-
tremidade no canal medular tibial. Complementarmen-
te, foram utilizadas mais duas doses de cimento com 
antibióticos para envolver a parte central da haste, a 
fim de diminuir o espaço morto e fazer um pedestal 
entre o fêmur e a tíbia, evitando a telescopagem da 
haste (figuras 10, 11, 12 e 13).

Como tratamento adjuvante foi realizada antibiotico-
terapia venosa por seis semanas.

Após 16 meses de pós-operatório, a paciente não 
apresentou sinais de recidiva da infecção, está sem quei-
xas álgicas, com excelente aspecto local e valores de PCR 
e leucometria dentro dos limites normais (figura 14).

Ela consegue fazer apoio aliviado no MID e tem ex-
tensão contra-resistente. Para redução da solicitação me-
cânica sobre o implante foi confeccionada órtese em po-
lipropileno e ainda não foi liberada para caminhar, devido 
também à intensa osteoporose (figura 15).

 Figura 1 • aspecto clínico do MiD, com 
múltiplas cicatrizes e curativo sobre a fístula 
na perna

 Figura 2 • radiografias panorâmicas 
do MiD nas incidências em aP e lateral, 

evidenciando o implante e o trajeto fistular 
na tíbia (seta)
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 Figura 3 •  Detalhe do componente 
tibial e do orifício fistular (seta)

 Figura 5 • imagem peroperatória. 
Observar presença de secreção

 Figura 4 • Detalhe 
do afrouxamento do 

componente tibial (setas)
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 Figura 7 • imagem peroperatória. 
Luxação dos componentes

 Figura 6 • imagem peroperatória da 
retirada do implante

 Figura 8 • Cimento ortopédico com 
gentamicina e haste intramedular do 
tipo Küntscher

 Figura 9• Haste intramedular 
envolta com o cimento ortopédico
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 Figura 10 • imagem da haste posicionada 
nos canais medulares da tíbia e do fêmur, 
mantendo o comprimento do membro

 Figura 11 • aditamento de cimento em 
torno da haste, para redução do espaço morto. 

Cerclagem de fragmento ântero-medial da tíbia

 Figura 12 • Controle radiográfico em aP 
no pós-operatório imediato

 Figura 13 • Controle radiográfico em 
lateral no pós-operatório imediato
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 Figura 14 • aspecto clínico do MiD 
após 12 meses de pós-operatório

 Figura 15 • Detalhe da órtese 
de polipropileno
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