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Estudo histoquímico dos músculos. 
''vastus medialis'' e ''vastus lateralis ~' 
do músculo ''quadriceps femoris'' na 

síndrome do mau alinhamento da patela * 

JOÃO JOSÉ DA SILVA BRIZZI 1, BENY SCHMIDT2 , RICARDO DIZIOLI NAVARR0 3 , 

JOSÉ LAR EDO FILH0 4
, ACARY DE SOUZA BULLE DE OLIVEIRA 5 

RESUMO 

Vinte e cinco pacientes portadores da síndrome do 
mau alinhamento da patela (SMAP) foram submetidos à 
biópsia muscular, com estudo histoquímico dos músculos 
vastus medialis e vastus lateralis do músculo quadriceps 
femoris. As patologias estudadas foram: luxação recidi
vante da patela (56%), síndrome de hiperpressão lateral 
da patela (240Jo) e luxação habitual da patela (200Jo). Pro
curou-se averiguar se havia diferenças histopatológicas 
entre essas patologias. Das 41 biópsias musculares reali
zadas, apenas três apresentaram-se normais. As demais 
mostraram-se com alterações inflamatórias (a mais fre
qüente), por desuso e neurológicas. As características do 
infiltrado inflamatório são fortemente sugestivas de que 
este tenha origem traumática (microtraumatismos), além 
de faciite com proliferação de tecido conjuntivofibroso. 
Não se encontrou uma patologia neuromuscular de base 

entre estes pacientes e as alterações histológicas tiveram 
as mesmas características entre as patologias estudadas. 

* Trab. rea li z. na Disc. de Ortop. e Traumatol.- Curso de Pós-Grad . 

em Ortop. e Cir . Plást. Repar. da Esc. Paul. de Med. (Sen. do Pro f . 

José Laredo Filho). 

I. Mest re em Onop . e Traumatol. pela Esc. Pau l. de Med. 

2. Prof. orient. do Curso de Pós-Grad . em Ono p. e Ci r. Pl à't. Rcpar. 

da Esc. Paul. de Med . 

3. Prof. Adjunto da Disc. 

4. Prof. Titu la r e Chefe da Disc. ; Coord. do Curso de Pós-Cirad. e~n 
Ortop. e Cir. Plást. Repar. da Esc Paul. de Mcd. 

5. Pós-G raduando do Setor de Pa to l. NeuromuS(ular. 
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SUMMARY 

Histochemical studies of the "vastus media/is" and 
"vastus /ateralis" musc/es o f the "quadriceps femoris" 
muscle in the malalignment syndrome of the patel/a 

Histochemical sludies have been pe1jormed on 4/ 
biopsies oj "vastus medialis" and "vaslus laleralis" 
muscles in 25 patients with malalignment oj the pa
tella. The sludies aimed at establishing possible patholo
gic changes in recurrenl dislocalion o.f lhe pare/la (56%), 
lateral hyperpressure syndrome (24 %), and habitual dis
location oj the patella (20%). Hislopathologic alleralions 
jound were similar in ali biopsies. A lymphoplasmocylic 
in.flammatory process was jound in lhe jaciallissue wilh 
fibrous proliferation and propagation o.f lhe infiltrate in
to the perivascular intramuscular spaces. No basic neuro
muscular pathology was observed. 

INTRODUÇÃO 

Alguns autores, como Hughston'~', Fox' 6' e Insa ll ' '' ', 

admitiram a existência de um fator congênito pred ispo

nente a ser considerado nas luxações da patela, manifes

tando-se em maior ou menor grau. 
As alterações relacionadas a essa instabilidade gera l

mente são apresentadas como sendo óssea e/ ou musculo
ligamentares . Elas podem ir desde um sintoma de dor fe

moropatelar até uma sensação de instabilidade do joelho 

por leve grau de deslocamento lateral (subluxação) ou 

franca luxação da patela '2"· 22
·
24

'. Muitos autores admitem 
que estas alterações deva m fazer parte de uma mesma pa

tologia e que há um fator predispon ente, o qual se mani-
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festa em diferentes graus 16 -~· 1 2 · 1 5 • 241 • A literatura a respeito 

da síndrome do mau alinhamento da patela (SMAP) é 
abundante. As alterações da articulação femoropatelar 

podem ser enquadradas em: I) anormalidades do quadri
ceps femoris e suas expansões, incluindo aplasia ou atro

fia do músculo vastus medialis, insuficiência ou lesão da 

retinácula mediai, inserção anormal do músculo vasto 
mediai na patela, retração da cápsula lateral, inserção 

anormal do trato iliotibial na patela, ou ainda patela alta; 
2) anormalidades do alinhamento do joelho, incluindo o 
ângulo Q, o geno valgo ou a hiperextensão' do joelho; 3) 

anormalidades da forma da patela; 4) anormalidades da 

for ma do côndi lo lateral do fêmur secundárias à aplasia 
ou degeneração 11 ·2·3·5·6·Y· 10· 12· 14· 17-211 • Os pacientes portado

res desta patologia geralmente queixam-se de dor '5•7•11 1. 

Desta síndrome também fazem parte a luxação congênita 

e a subluxação da patela . 

Tendo em vista que na literatura encontramos várias 

referências às anormalidades anatôm icas e funcionais do 

mecanismo extensor do joelho e que, basicamente, estas 
podem apresentar um denominador comum, procuramos 
com este est udo histoquimico ava liar possíveis a lterações 

TABELA 1 
Estudo histoquímico dos músculos "vastus medialis" , " vastus lateralis" e fáscia do músculo " quadriceps femoris" na síndrome 

do mau alinhamento da patela, com os respectivos diagnósticos 

Alterações morfológicas 

Alterações · 

N? Inflamação estruturais 

ordem Músc. Atrofia Fáscia lnterstic. Vascul. NADH SDH 

2 
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Distribuição dos 
tipos de fibras 

nl 

nl 

" Type grouping" 

nl 

nl 
nl 

nl 

nl 

nl 

nl 

nl 

nl 

nl 

" Type grouping" 

nl 
nl 

nl 

nl 
nl 
nl 

nl 
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Outros 

Fibra h ia li na I 
Centralização 

nuclear/ 

Necrose 

Retrações 
fibrosas 

Retrações 
Retrações 

Diagnósticos 

Miosite IV ascu li te 

Normal 

Vascu lite/Amiotrofia 
neurogênica 

Vasculite 

Fasciite 

Fasciite/Vasculite 

Fasciite/Vasculite 

Atrofia 11 

Vasculite 

Vasculite 

Vasculite 

Vasculite 

Vasculite 

Atrofia 11 / Miosite / 

Vasculite / Amiotrofia 

neurogênica 

Atrof ia 11 
Fasciite/Vascu lite 

Normal 

Fasciite!Vasculite 
Fasciite!Vasculite 

Fasciite 

Fasciite IV asculite 

Fasciite/Vasculi te 

LegendaS: • Presente; - Ausente; + Atrofia leve; + + Atrofia moderada; +++ Atrofia severa; VL: " vastus lateralis"; VM: " vastus medialis"; nl: normal; cond : condensações ; NADH, SOH: reações 

histoquimicas . 
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ESTUDO HISTOQUÍMICO DOS MÚSCULOS " VASTUS MEDIALIS" E " VASTUS LATERALI S" DO MÚSCULO " QUADR ICEPS FEMOR IS" 

Fig. 1 -Presença de infillrado inflamatório linfoplasmocitário perivas
cular ao nível do perimísio (HE, x40) 

Fig. 2- Observa-se infiltrado inflamatório intersticiallinfoplasmocitá
rio ao redor de uma fibra muscular em degeneração (HE, x500) 

anatomopatológicas na SMAP. Nenhuma referência a es
te tipo de estudo foi apresentada até o momento na litera
tura. 

MATERIAL E RESULTADOS 

Quarenta e uma biópsias musculares foram obtidas 
de 25 pacientes portadores de SMAP, todos oriundos da 
Disciplina de Ortopedia e Traumatologia da Escola Pau
lista de Medicina (Serviço do Prof. José Laredo Filho). 
As biópsias incluíram o músculo vastus lateralis, vastus 
media tis e fáscia do músculo quadriceps jemoris, realiza
das durante a correção cirúrgica do desequilíbrio femoro
patelar (release lateral, realinhamento proximal e/ou dis
tai). Os fragmentos musculares foram retirados e proces-

Rev. Bras . Ortop.- V oi. 24, N? 6- Junho. 1989 

Fig. 3- Obser·va-se espessamento importante da fáscia muscular à cus
ta de proliferação conjuntiva, tendo em meio discretos infiltrados infla
matórios perivasculares (HE, x /25) 

Fig. 4 - Nota-se que a proliferação do tecido conjuntivo fibroso tende 
a invadir as fibras musculares adjacenles ao perimísio (HE, x500) 

sados imediatamente. As colorações utilizadas são roti
neiras em patologia neuromuscular. 

As alterações histológicas observadas estão apresen
tadas na tabela 1. A principal alteração verificada nas 41 
biópsias foí a presença de um processo inflamatório (31 
biópsias, 75,60Jo). A locali zação desse processo inflama
tório foi predominantemente perivascular em 27 biópsias 
(65 ,850Jo - fig. I) e observou-se, em quatro biópsias 
(9,76 0Jo ), uma verdadeira miosite (fig. 2). Em todas as 
biópsias em que a fáscia muscular foi examinada, obser
vou-se espessamento importante à custa de proliferação 
conj untiva, notando-se ainda discretos infiltrados infla
matórios perivasculares (fig. 3). A proliferação do tecido 
conjuntivo foi mais importante em quatro biópsias 
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Fig.,5- As fibras musculares perifascicufares comprometidas pelo pro
cesso inflamatório apresentam centralizações nucleares e perda de saco
plasma, evoluindo para tecido conjuntivo .fibroso (HE, x500) 

Fig. 6- Aspecto das proliferações conjuntivas da fáscia muscular com 
o tricômico de Gomori modificado (x/25) 

(9,760Jo) em que se observaram imagens de retração (fig. 
4). As fibras musculares perifasciculares comprometidas 
pelo espessamento inflamatório apresentam centraliza
ções nucleares e perda do sarcoplasma, evoluindo para o 

te-cido conjuntivo fibroso (figs. 5 e 6). A atrofia muscular 
(fig. 7) esteve presente em 37 biópsias (73, 17%) e foi gra
duada em leve ( + ), moderada ( + +) e severa ( + + + ). 
Na maioria das biópsias (53,66%), a percentagem de fi
bras atróficas foi pequena (atrofia leve). A atrofia foi se
letiva para as fibras do tipo 11 em I O biópsias (24,4% -
fig. 8). A imagem de mosaico e a atividade oxidativa das 
fibras do tipo I e 11 estavam abso lutamente preservadas 

(fig. 9). Em cinco biópsias (12,2%), observou-se type 
grouping, bem como as fibras musculares assumiram for-

182 

Fig. 7- Presença de fibras atróficas angulares ao lado de imagens de 
hipertrofia do tipo compensatório e centralizações nucleares (HE, x/25) 

Fig. 8- A imagem de mosaico se mantém; a atrofia predomina nas fi
bras do tipo li (APTase, x40). 

Fig. 9 - Não se observam alterações na arquitetura in tema das fibras 
musculares e a atividade oxidativa das fibras dos tipos I e 11 está absolu
ta/l/ente preservada (NADH, x500) 
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ESTUDO HISTOQUiMICO DOS MÚSCULOS "VASTUS MEDIALIS" E "VASTUS LATERALIS" DO MÚSCU LO "QUA DRICEPS FEMORIS" 

ma angular; centralizações nucleares em três biópsias 

(7,3207o); condensações em duas biópsias (4,88 0Jo ); necro
se em duas biópsias (4,8807o); proliferação mitocondrial 
em duas biópsias (4,8807o); fibras hialinas em uma biópsia 
(2,4407o) e presença de rimmed vacuole em uma biópsia 
(2,4407o ). Apenas três biópsias (7 ,3207o) se apresentaram 
normais. 

DISCUSSÃO 

Os autores atribuem à etiopatogenia da SMAP uma 
patologia óssea e/ ou ligamentar de base. Os estudos his
tológicos do músculo esquelético apresentados na iitera
tura foram interpretados em cortes obtidos de fragmen
tos musculares fixados em formo! e incluídos em parafi
na. Tais procedimentos produzem inúmeros artefatos nas 
fibras musculares 1231

• Esses autores 15
•
8

·
141 não encontraram 

alterações histológicas nos músculos examinados. Não se 

observa nesses trabalhos nenhuma foto de cortes realiza
dos. Portanto, os músculos vastus /ateralis e vastus me
dialis nunca foram examinados, na SMAP, através de 
técnicas histoquímicas de coloração. 

As alterações histológicas observadas neste estudo 
podem ser subdivididas em três categorias: inflamatórias 
(a mais freqüente), desuso e neurológicas (amiotrofia 
neurogênica). As alterações inflamatórias foram mais in
tensas ao nível da fáscia muscular, com intenso infiltrado 
linfoplasmocitário e proliferação fibrosa. O infiltrado lo
calizava-se igualmente no espaço perivascular , notando
-se numerosos vasos neoformados. Tal substrato anato
mopatológico é característico das lesões traumáticas e foi 
muito bem descrito por Engel (1967) na chamada miopa
tia por agulha (needle myopathyj(4>. As alterações histo
lógicas descritas por nós sugerem que na etiopatogenia da 

SMAP, sobre uma patologia óssea e/ ou ligamentar de 

base, instala-se um processo inflamatório de origem trau
mática (microtraumatismos) na fáscia muscular, esten
dendo-se, às vezes, ao músculo esquelético. Essa fasciite 
colaboraria na luxação da patela e seria uma das causas 
principais de dor na SMAP. Nos quatro casos em que se 
observou verdadeira miosite, o infiltrado foi linfoplas
mocitário, intersticial e perivascular. A presença devas
culite foi tanto mais importante quanto a intensidade da 
lesão inflamatória ao nível da fáscia, fato que sugere que 
o processo inflamatório perivascular é secundário àquele 
observado em meio ao tecido conjuntivo perimisial e fas
cicular. Corroborando essa afirmativa, a parede vascular 
manteve-se íntegra em todos os casos, isto é, não houve 
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inflamação ao nível das túnicas vasculares e o lume vas
cular esteve absolutamente preservado. A lesão inflama
tória da fáscia, portanto, constituiu-se na mais importan

te alteração histológica observada em nossas biópsias. 

A atrofia muscular foi seletiva para as fibras do tipo 
II em 10 casos. Essa seletividade é um achado inespecífi
co e um dos mais comuns na biópsia muscular, que, den
tre outros fatores, representa um desuso da musculatura. 
O desuso seria conseqüência da atitude antálgica, ou de 
insegurança, tomada pela maioria dos pacientes com 
SMAP, que cursam com dor ou instabilidade na evolução 
da doença. 

A presença de agrupamentos de fibras do tipo I e 11 
(type grouping) é habitualmente considerada como subs
trato anatomopatológico patognomônico de um processo 
neurogênico na biópsia muscular 141 • Nos cinco casos ob
servados, o comprometimento neurogênico foi discreto, 
pois os agrupamentos foram do tipo "não fasciculares" 
(não tomaram todo um fascículo muscular) e as fibras 
reinervadas readquiriram massa muscular teoricamente 
hábil para exercer novamente contração muscular, suge
rindo assim lesão no nervo periférico ou em suas termina
ções. Portanto, a lesão neurogênica seria secundária, as
sim como a faciite , e de etiologia traumática (microtrau
matismos) ao nível das terminações nervosas motoras. 

Corroborando com nossa idéia, Fulkerson e cols. m 

descreveram evidências ·histológicas de um neuroma ao 
nível das terminações motoras. Essas lesões neurogênicas 
(que não foram as mais importantes nos nossos casos) 
constituem um fator etiopatogênico a mais para a algia 
referida pelos pacientes. 

Portanto, com este estudo, não encontramos uma 
patologia neuromuscular de base (miopatias congênitas, 
distrofias musculares e amiotrofias espinhais) e as altera
ções histopatológicas observadas tiveram as mesmas ca
racterísticas na luxação recidivante, luxação habitual e 
síndrome de hiperpressão lateral da patela. 
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Osteopenia a longo prazo nas 
osteossínteses rígidas* 

NELSON ELIAS 1, MAURiCIO G. DE CASTRO 1, MARCOS 0 . PEQUENO 1, IEDA VALÉRIA C . CARDOS0 2 , 

LUIZ OTAVIO S. PENTEAD0 2 , GUILHERME DOTTORI GASPAR 2 

RESUMO 

Os autores estudam a osteopenia conseqüente à pre

sença do material de síntese em 29 pacientes submetidos à 
osteossíntese com placas em fraturas diafisárias de ossos 

longos, totalizando 31 procedimentos, com evolução pós

-operatória mínima de um ano e nove meses. 

As alterações da densidade óssea foram analisadas 
através do estudo radiológico comparativo entre o mem

bro operado e seu contralateral, utilizando o densitôme
tro radiográfico. 

A reabsorção óssea mostrou-se progressiva nos ossos 
que suportam carga, com estabilização após sete anos de 
pós-operatório. Os ossos do antebraço mantiveram níveis 
densitométricos estáveis em todos os períodos evolutivos 
estudados. 

A densitometria radiográfica constituiu-se num mé
todo simples e prático de avaliação. 

SUMMA RY 

Long term osteopenia in rigid osteosyntheses 

The authors study osteopenia due to long term im
plant of an interna/ fixation device in 29 patients sub
mitted to plate osteosynthesis of long bane diaphysea/ 
fractures, in a total of 31 surgeries with a minimum 
fo!low-up of 1 year and 9 months. Bane density a/te
rations were ana/yzed in a comparative radiologic study 
of the affected limb and its contra/atera/ limb using the 
radiographic densitometer. Bane resorption was pro
gressive in weight-bearing banes, settling after 7 years oj 
post-operative evo/ution. Forearm banes maintained 

* Trab. rea li z. no Ser v. de On op. e T ra umatol. da Fac. de Ciências 

Med. da Uni v. do Estado do Ri o de Janeiro (Prol'. Karlos C. M es

qui ta ). 

I. Pro fessor Auxiliar . 

2. Membro Titu lar SHOT. 
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steady densitometric leveis in ali periods of evolution 
studied. Radiographic densitometry proved a simple and 
practica/ eva/uation method. 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas tem havido notáveis progressos 

na cirurgia ortopédica. A descoberta de materiais bio

compatíveis e o aperfeiçoamento dos implantes, devido 
em grande parte à Associação Suíça para o Estudo da Os

teossíntese (AO), associados ao melhor controle dos índi
ces de infecção operatória, têm levado os especialistas a 
se utilizarem cada vez mais da osteossíntese como método 

de tratamento das fraturas. 
Um exemplo freqüente é o emprego das placas de au

tocompressão nas fraturas diafisárias dos ossos longos 
nos adultos. Os objetivos seriam a redução anatômica e a 
fixação rígida dos fragmentos, possibilitando a mobiliza
ção precoce das articu lações adjacentes e a conso lidação 
primária da lesão, levando a uma maior rapidez na recu
peração funciona l do membro acometido . 

No entanto, a fixação interna rígida produz, a lon
go prazo, alterações na densidade óssea . A anál ise deste 
efeito tem merecido a atenção dos ortopedistas desde o 

início do século . 
Lane l61 (1914), Lambotte151 (1913) e Hey Groves 141 

(1916) atribuíam como causa constante da reabsorção ós

sea a contaminação peroperatória, conseqüente à má téc
nica cirúrgica. 

Zierold 1211, em 1924, estudou a reação óssea a vários 

metais, concluindo que a osteopenia era devida à toxici
dade do material, o que foi reafirmado 15 anos após por 
Bothe, Beaton & Davenport l11 • 

Menegaux & Odiette 171 , em 1934, at ribuíram a reab
sorção óssea ao efeito da eletró li se . Afirmavam que flui
dos salinos e ácidos orgânicos humanos agiriam como 
elet ró li tos, sendo transferidos de um pólo ao outro do 
metal, provocando corrosão na placa e reabsorção na 
massa óssea adjacente. 
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Fig. I 
Osteossíntese 

de tíbia 

Orsos ( lll, em 1925, já havia observado a presença de 

correntes elétricas no implante metálico, ao notar forte 

contração da musculatura extensora do antebraço quan

do o nervo radial entrava em contato com uma placa de 

alumínio fixada ao úmero . 
Venable & Stuck (1 91, em 1937, forneceram contr ibui 

ção valiosa ao provarem que o fenômeno da eletrólise 

ocorria sempre que o material de síntese era composto de 

metais diferentes. 

Estudos recentes evidenciam que a reabsorção óssea 

deve-se à presença do implante rígido, neutrali zando as 

forças de tração e compressão que normalmente estimu
lariam a produção óssea (3) . 

Slatis e cols. (151 (1978), através de uma análise mor

fo lógica quantitativa, constataram porose intracortical e 

medular nas tíbias de coelhos submetidos à osteossíntese 
rígida. 

Moyen & cols. (91 (1978), estudando fêmures caninos, 

observaram que o uso de placas com maior flexibi lidade 

produzia significante redução da osteoporose. 

A retirada do material de síntese promove recupera

ção óssea, como resultado predominante da neoforma

ção medular (81• Este procedimento é recomendado após a 

consolidação da fratura, respeitando-se um prazo míni

mo de segurança correspondente a cada osso. 

Em nosso meio, por fatores sócio-econômicos e cul

turais, é freqüente a permanência dos implantes por pe
ríodos prolongados, o que nos possibilitou a aná lise de 

significativo número de pacientes submet idos à osteoss;n
tese com placas e parafusos, com evolução mínima de um 

ano e nove meses. 

O presente traba lho consiste no estudo das altera
ções a longo prazo da densidade óssea pe la presença do 
material de síntese. Reali zamos uma análi se comparati va 
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Fig. 2 
Osteossíntese 
de jíbula 

entre o membro operado e seu contralateral, utili zando a 

densitometria radiográfica como método final de avalia

ção. Os achados foram correlacionados com o tempo de 

evolução e com a função do osso acometido. 

MATERIA L E MÉTODO 

No período de março de 1977 a julho de 1987 fo ram 

realizadas 152 osteossínteses com placas e parafusos nas 

diáfi ses dos ossos longos de 126 pacientes no Serviço de 

Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário Pe

dro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janei

ro. Destes apenas 29 foram revistos e incl uídos neste estu

do, perfazendo um total de 31 operações . Os restantes fo
ram excluídos por uma das seguin tes razões: prontuários 

incompletos, não comparecimento à consulta, presença 

de pseudartrose ou de calo ósseo exuberante, história de 

complicações pós-operatórias e por falecimento. 

Havia 19 pacientes do sexo masculino e 10 do sexo 

feminino, com idades variando de 18 a 80 anos (média de 

46). As cirurgias foram realizadas em I! fêmures, li tí

bias, 4 fíbu las, I rádio e 4 ulnas. O tempo pós-operatório 

na época da revisão variou de um ano e nove meses a li 
anos (média de 6,5). 

Todos os pacientes foram avaliados clínica e radiolo

gicamente. Os critérios clínicos incluíam dados objeti vos 

baseados na presença de edema, limitação da mobilidade 

articu lar e atrofia muscular e uma aná li se subjetiva da 

presença e intensidade da cor, da capacidade laborati va e 
adaptação às atividades rotineiras . 
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OSTEOPENIA A LONGO PRAZO NAS OSTEOSS iNTESES RiGJOAS 

A avaliação radiológica foi concluída de acordo com 
os dados obtidos de um estudo comparativo. Os pacien
tes eram radiografados no dia da consulta. As impressões 
radiográficas do membro operado e seu contralateral 
eram feitas no mesmo filme, na incidência ântero-poste
rior (figs. 1 e 2). Não estabelecemos uma técnica padrão, 
por não objetivarmos comparação entre os pacientes. 

Todas as radiografias selecionadas foram submeti
das à mensuração no densitômetro radiográfico. Este 
aparelho compõe-se de um pequeno negatoscópio com 
área iluminada de forma circular de aproximadamente 
1 ,Sem de diâmetro, sobre a qual as radiografias eram co
locadas. A quantidade de luz que transpassa a radiogra
fia é medida através de um ci lindro metálico com um ori
fício de 0,5cm de diâmetro aplicado sobre a área ilumina
da. A medição é codificada por um mostrador digital. 

Os valores obtidos são inversamente proporcionais à 
alteração óssea, já que a osteopenia corresponde a um 
aumento da radiotransparência e conseqüentemente a 
uma maior passagem de luz. A precisão máxima desses 
valores foi conseguida através da média aritmética de 10 
medições realizadas numa área quadrangular pré-estabe
lecida de 0,5 por 0,5cm no membro operado e simetrica
mente no seu contralateral. Consideramos como resulta
do final o valor percentual relativo à diferença entre os 
índices obtidos. Este valor foi correlacionado e analisado 
segundo a função do osso em estudo e o tempo de evolu
ção pós-operatória. 

O grupo controle constituiu-se de cinco tíbias de ca
dáveres distintos sem alterações patológicas macroscópi
cas. Cada osso foi radiografado antes e após a colocação 
de uma placa DCP de tíbia com seis parafusos na face 
mediai do 1/3 médio diafisário. O mesmo material de sín
tese foi usado em todos os ossos . As radiografias obede
ceram às mesmas incidência (ântero-posterior) e técnica 
(fig. 3) . A avaliação densitométrica seguiu os padrões de 
precisão anteriormente citados. Nosso objetivo consistiu 
no cálculo de um valor médio percentual obtido da dife
rença dos índices comparativos de cada tíbia, a fim de 
avaliarmos a influência do material de síntese na realiza
ção da radiografia, devida à refração dos raios X. Este 
fenômeno pode provocar afluxo irregular de irradiação, 
determinando alterações na medição densitométrica . 

Outro fator de correção calculado se relaciona com 
as características do aparelho de raios X. A ampola gera
dora de irradiação possui certa inclinação no sentido lon
gitudinal, em relação à superfície do fêmur, causando 
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Fig. 3 - Exemplo 
do grupo controle 

maior concentração dos raios no lado mais próximo . 
Acredita-se que esta diferença seja mínima e, para seu 
cálculo, realizamos novo estudo radiológico comparati
vo. Utilizamos uma tíbia de cadáver que foi radiografada 
na incidência ântero-posterior na metade do filme, prote
gendo-se a outra metade com uma placa de chumbo. Este 
osso então foi reposicionado a 180° no lado protegido e 
novamente radiografado na mesma incidência e com a 
mesma técnica, colocando-se a placa de chumbo no lado 
anteriormente exposto à irradiação. Dessa forma, calcu
lamos a diferença da densidade óssea de uma mesma re
gião nos dois extremos do filme. 

Não houve preocupação com a influência das partes 
moles na análise densitométrica, já que não constatamos 
diferença de trofismo entre os dois membros de cada pa
ciente. 

RESULTADOS 

Na avaliação clínica dos 29 pacientes estudados, não 
registramos queixas significativas. Quatro pacientes rela
taram sentir desconforto leve na região operada, relacio
nado à mudança de tempo. Todos se mostraram satisfei
tos com o resultado do tratamento efetuado, tendo retor
nado às suas atividades rotineiras. 

O estudo radiológico nos ossos de carga (fêmur, tí
bia e fíbula) revelou que há aumento progressivo da os
teopenia até o sétimo ano pós-operatório, vindo a seguir 
uma tendência à estabilização. A variação percentual des
ses valores é mostrada na figura 4. 

Os índices densitométricos obtidos da avaliação a 
longo prazo dos ossos do antebraço mostraram certa 
constância em relação ao tempo de permanência do mate-
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ria! de síntese. Esses resultados são apresentados na figu
ra 5. 

Na avaliação do grupo controle, observamos a varia
ção percentual média de 19,660/o, relativa à diferença en
tre os índices densitométricos obtidos antes e após a colo
cação da placa no osso de cadáver. 

A análise do fator de correção relativo às caracterís
ticas do aparelho de raios X mostrou não haver influên
cia da inclinação da ampola em relação ao plano do fil
me, quando aplicado no nosso estudo. 

COMENTÁRIOS 

A aplicação de placas rígidas ao osso vivo promove 
um efeito de proteção contra o estresse, neutralizando as 
forças que normalmente seriam suportadas pela massa 
óssea. Se as forças de tração e compressão não são ade
quadamente aplicadas ao osso, ele se atrofia, tornando-se 
vulnerável à refratura após a remoção do material de sín
tese (8•9'. Este decréscimo na massa óssea se deve primaria
mente à reabsorção medular, sendo menor a influência 
da reabsorção intracortical (9•15 '. 

Uhthoff & co!. (18', analisando a osteopenia conse
qüente à osteossíntese rígida, concluíram que as altera
ções eram mais pronunciadas nas regiões próximas ao 
metal. Estes resultados foram confirmados no nosso es
tuç!_o, o que influiu na escolha da região a ser avaliada. 

O aprimoramento da técnica cirúrgica e o aperfei
çoamento dos implantes têm contribuído para um au
mento da osteopenia. Pilliar & cols. (121 encontraram po
rosidade intracortical e reabsorção óssea em graus muito 
maiores quando havia maior rigidez na osteossíntese, es
tabelecendo como fator causal a pressão aumentada da 
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placa sobre o osso, com um acréscimo da proteção contra 
o estresse. A compressão axial feita no metal, segundo 
Slãttis & cols. (15 ', não influencia os resultados. 

Acredita-se que o processo de reabsorção óssea seja 
evolutivo, com agravamento proporcional ao tempo de 
permanência do material de síntese. Há uma tendência 
mundial em se aceitar os parâmetros estabelecidos pelo 
grupo AO para a retirada das placas. As tibiais podem ser 
removidas após um ano, as femorais após dois anos e as 
do antebraço e do úmero com 1,5 a dois anos de pós-ope
ratório (IOI. 

Recentemente, Terjesen & cols. 061, usando a tomo
grafia computadorizada, não evidenciaram aumento da 
osteopenia em tíbias humanas submetidas à osteossíntese 
rígida com evolução pós-operatória superior a um ano. 
No nosso estudo relativo aos ossos de carga, encontra
mos aumento progressivo dos níveis de osteoporose até o 
período de sete anos, vindo a seguir uma tendência à esta
bilização. Nos ossos do antebraço a reabsorção manteve
-se em níveis relativamente estáveis nos períodos evoluti
vos estudados, o que sugere haver alguma relação entre o 
grau de osteopenia e a função do osso em estudo. 

A análise do grupo controle revelou a influência da 
presença do material de síntese na feitura da radiografia, 
o que deve ser considerado quando se realiza a avaliação 
visual direta de um estudo radiológico. A constatação da 
transparência aumentada no osso submetido à osteossín
tese deve-se, em parte, à refração dos raios X, de relativa 
significação a curto prazo. 

Os métodos de avaliação da densidade óssea desen
volvidos recentemente objetivam o diagnóstico precoce e 
o tratamento apropriado das diversas patologias que 
apresentam alterações da massa óssea (2•13 •

14
•201 • Dentre os 

procedimentos não invasivos utilizados, que vão desde 
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análises quantitativas obtidas de imagens radiográficas 
até métodos mais sofisticados, como a análise de neu
trons ativados, a densitometria radiográfica revelou-se · 
método simples, podendo ser facilmente aplicado no uso 
clínico rotineiro. 

Apesar da pequena casuística, consideramos nossos 
achados significativos, gerando interesse pela realização 
de estudos mais profundos sobre o assunto. 
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Traumatismos da coluna vertebral 
por projéteis de arma de fogo* 

T ARCÍSIO E. PESSOA DE BARROS F? 1, ANTÔNIO BENTO F. DE MENDONÇA N ? 2 , 

REGINALDO PERILO DE OLIVEIRA 3 , MARIO AUGUSTO TARICC0 4 

RESUMO 

Os autores apresentam o protocolo de tratamento 
adotado no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital das Clínicas da FMUSP para pacientes vítimas 

de ferimentos por projéteis de arma de fogo que atinjam 

a coluna vertebral. 
Recomendam tratamento cirúrgico quando houver 

ferimento com orifício de entrada posterior, com fratura 

da lâmina com fragmentos dentro do canal vertebral le

vando a déficit neurológico, ou então quando o projétil 

estiver localizado dentro do canal vertebral. Nas demais 

situações, não indicam o tratamento cirúrgico. 

SUMMARY 

Gunshot wounds of the spine 

The authors recommend the treatment employed at 
the School o f Medicine o f rhe Uni versity o f São Paulo for 
patients with gunshot wounds to the spine. 

Surgical treatment is recommended in two situa
tions: 1) when the bu//et is located in the spinal canal, and 
2) when there is a fracrure oj the posterior arch oj the 
vertebrae with jragments inside the spinal canal with 
neurologic deficit. 

INTRODUÇÃO 

A incidência de traumatismos raquimedulares pro

vocados por projéteis de arma de fogo (PAF) tem a umen

tado consideravelmente nos últimos anos, sendo a segun
da causa mais freqüente de lesões traumáticas da coluna 

vertebral, após, apenas, os acidentes de trânsito 1101• 

* Trab. rea li z. no lns1. de Onop. e Trauma10l. do Hosp. das Clin. da 

FMUSP (Serv. do Prof. Manlio M.M. Napoli). 

I. Ass ist.-Doutor; Chefe do G rupo de Traumat. da Co l. Vertebral. 

2. Ex-Direto r do Pronto-Socorro do IOT (falec ido cn1 24 / I 0/ 88). 

3. Méd. Ass ist. do IOT. 

4. Méd. Assist. elo Scrv. de Neura l. 
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A maior parte das lesões ocorre por PAF de baixa 

velocidade, ao contrário das lesões observadas nos perío
dos de guerra, quando são devidas a PAF de alta veloci

dade 171 . Em face desta diferença básica no mecanismo de 

trauma, os protocolos de trata mento adotados nos perío

dos de guerra · ~ · 4 .H · 1 1 ' não devem se r diretamente emprega

dos nos ferimentos por PAF de bai xa velocidade. 

Visando apresentar um protocolo de tratamento pa

ra os pacientes po rtadores de traumatismos da coluna 

ve rt ebral por PAF de baixa ve locidade, como os observa

dos em áreas urbanas' 141
, realizamos este trabalho. 

CASUÍSTICA 

A elaboração do protocolo a ser apresentado foi fei

ta com base em revisão de 150 pacientes com traumatis

mos raquimedulares por PAF atendidos no período de 

1965 a 1982 no Instituto de Ortopedia e Traumatologia 

do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 1 1 ~ 1 • 

PROTOCOLO DE TRATAMENTO 

A conduta a ser tomada depende basicamente da 

análise do quadro neurológico apresentado pelo paciente 

e da avaliação das radiografias convencionais e tomogra

fia computadorizada, quando disponí ve l, reali zadas no 

primeiro atendimento . 

Com base nestes dados, dividimos os casos em qua

tro grupos: 
I) Ferimentos transfixantes: nestes casos o exame 

radiológico demonstra que o projétil tran sfixou o canal 

vertebral e não há indicação para tratamento cirúrgico ; 

2) Ferimentos com orifício de entrada anterior: nes

tas situações costuma have r fratura dos corpos vertebrais 

associada; aqui também não indicamos tratamento cirúr

gico, devendo principalmente ter-se em mente a possibili

dade de ocorrência de infecção, visto que o PAF pode ter 
atravessado cavidades consideradas con taminadas em seu 
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trajeto, como o esôfago ou o intestino, por exemplo; é 
importante assim antibioticoterapia adequada; 

3) Ferimentos com orifício de entrada posterior: é 

comum haver nestes casos fratura de lâmina com com

pressão medular extrínseca, o que pode ser bem avaliado 

através da tomografia computadorizada; nesta situação, 

quando houver déficit neurológico, indicamos o trata
mento cirúrgico para remoção do projétil e dos fragmen

tos fraturados que estejam comprimindo a dura-máter 
(fig. 1 ); 

4) Ferimentos com projétil dentro do canal: nestes 
casos indicamos rotineiramente o tratamento cirúrgico 
para retirada do projétil. 

DISCUSSÃO 

O tratamento cirúrgico de rotina em todos os pacien

tes portadores de ferimentos por PAF não nos parece 
adequado, visto que, além de não levar a melhora do da

no neurológico , ainda pode agravar o quadro clínico com 
o aparecimento de complicações pós-operatór ias, como 

infecção ou fí stula liquór ica 11·
1111

• Assim sendo , não ve
mos benefício no tratamento cirúrgico quando o ferimen
to for do tipo transfixante, pois não há compressão im
portante a ser removida e a incidência de infecção é me
nor com o tratamento conservador 11 ·

101
• 

Deve ser sa lientada a poss ibilidade de ocorrência de 
infecção, como osteomielite o u mesmo meningite, nos ca-

Re v. Bras. Ortop.- V oi. 24, N? 6- Ju nho, 1989 

Fig. I- A e 8: radiografias de frente e per
fil mostrando projétil dentro do canal ver
tebral. 

Fig. 2- Tomografia computadorizada mostrando fragmentos ósseos e 
do projéril dentro do canal, em paciente com paresia e paresresia que 
melhorou com o tratamento cirúrgico 

sos de ferimentos por PAF que atravessam o trato gas
trintestinal e atinjam a coluna, sendo esta incidência par
ticularmente elevada nos casos com fer imentos do cólon 
associados 0 1. Por essa razão, empregamos antibioticote
rapia por tempo prolongado nos pacientes do grupo 2 
(fig. 2). 

Os ferimentos com orifício de entrada posterior no 

qual o PAF bate cont ra a lâmina vertebral, fraturando-a 
e empurrando vários fragmentos para o interior do canal 

vertebral, devem ser cuidadosamente ava liados, inclusive 
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com tomografia computadorizada, especialmente nas le
sões localizadas nas regiões toracolombar e lombar, pois 
muitos destes pacientes podem beneficiar-se com a des
compressão cirúrgica 112 l, 

Quando o PAF está localizado dentro do canal ver
tebral, indicamos o tratamento cirúrgico, não só pensan
do em remover um fator de compressão, mas também de
vido à possibilidade de migração do projétil, que pode 
acarretar complicações para o paciente 15 • 6 ·~· 11 ) . 

Acreditamos, logicamente, que cada caso deve ser 
avaliado individualmente, com as inúmeras variações que 
podem ocorrer, sendo perigoso adotar-se condutas como 
"indico tratamento cirúrgico em todos os pacientes" ou 
então "não opero paciente algum com lesão da coluna 
vertebral por P AF", parecendo-nos que o uso deste pro

tocolo tem facilitado o tratamento dos pacientes com este 
tipo de lesão, que, infelizmente, vêm aumentando cons
tantemente. 
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Neurectomia dos ramos do mediano para 
o pronador redondo na paralisia cerebral* 

ALEXANDRE DAVID 1, LUIZ ERNI NUNES MARTINS 2 

RESUMO 

Os autores apresentam o resultado da neurectomia 
dos ramos do nervo mediano para o músculo pronador 
redondo em nove pacientes com pronação espástica do 
antebraço devida à paralisia cerebral. A valiam sua utili

dade na melhora da pronossupinação do antebraço e da 
funcionalidade da mão, tecendo comentários com rela
ção às indicações desta cirurgia no membro preensor de 
modo geral. 

Concluem que, quando bem indicada, pode ser de 
grande valia como cirurgia complementar no tratamento 
do membro superior, na paralisia cerebral. 

SUMMARY 

Neurectomy of branches from the median nerve to the 
pronator teres in cerebral palsy 

The authors present the results of neurectomy o/ 
tributary branchesfrom the median nerve to the pronator 
teres in nine patients with spastic forearm deformity in 
cerebral palsy. Improvement of the prono-supination and 
of the hand function were studied in relation to indica
tions of this surgery for the upper limb. They conclude 
that, with adequate indication, this complementary pro
cedure can be a valuable option for certa in deformities of 
preensor limb in patients with cerebral palsy. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa mostrar a utilidade da neu
rectomia dos ramos do mediano para o pronador redon
do no tratamento dos paralisados cerebrais com prona
ção espástica do antebraço 14·6•141. 

• Trab. reali z. no Ser v. de Ortop. e Traumatol. da Santa Casa de Por

to Alegre, dirigi do pelo Pro f. E.J. Kanan. 

I. Pro f. Assist. da Di se. de Onor. e Traumatol. da ITFCM PA; Res

rons. pelo Gruro de Paralis. Cerebra l. 

2. Resid. do I~ ' ano do Serv. de Ortor. e Traumatol. da FFfCMPA e 

Santa Casa de Porto Alegre. 
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Apesar da casuística ser relativamente pequena, pu
demos verificar a melhora que esta cirurgia trouxe aos 
pacientes que a ela se submeteram. O rigor na seleção dos 
pacientes explica o baixo número de casos. 

Como regra, só devemos intervir cirurgicamente, 
com finalidade funcional, nos membros superiores dos 

pacientes com paralisia cerebral, quando estes tiverem 
uma mão potencialmente aproveitável. Consideramos co
mo tal aquela que preencha os seguintes pré-requisitos: 
estereognosia normal ou levemente diminuída, controle 
motor voluntário, mão útil ocasional (empregada em ati
vidades bimanuais) e ausência de movimentos involuntá
rios m. Isso torna a indicação restrita a pequeno número 
de pacientes, pois muitas vezes o comprometimento dos 
membros superiores é grave. 

MATERIAL E MÉTODO 

Em 145 pacientes observados, 40 antebraços (35 pa
cientes) apresentaram pronação espástica, tendo 13 rece
bido indicação de cirurgia funcional. Onze casos foram 
operados, dois pacientes perderam-se no seguimento. 
Nove foram os casos avaliados. 

Todos os casos eram unilaterais. Seis apresentavam 
a plegia à direita e três à esquerda. A mão dominante era 
sempre a oposta à comprometida. Cinco pacientes eram 
do sexo masculino e quatro do feminino. A idade média, 
no ato cirúrgico, era de 1 O anos, com variação de I a 7m a 
19 anos. 

Todos os pacientes apresentavam os pré-requisitos 
básicos de indicação cirúrgica funcional referidos na in
trodução. O pronador redondo achava-se espástico em 

todos os casos. 
Consta a cirurgia da neurectomia dos ramos do me-

diano (geralmente dois) que suprem o pronador redondo . 
O acesso é feito na face vent r ai do I / 3 proximal do 

antebraço, por incisão oblíqua junto ao bordo lateral do 
músculo ou por incisão em Z. Através da incisão da ex
pansão aponeurótica do bíceps, aborda-se o nervo media-
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TABELA 1 

Caso Nomes Sexo 
Lado Pronação Pronação Supinação Supinação Idade quando "Follow-up" 

comprometido pré-op. pós-op. pré-op. pós-op. cirurgia (m) (m) 

1 MSB M D 50 ° 50 ° 
2 LMB F D 70 ° 10 ° 
3 FBC M E 50 ° 70 ° 
4 JCFD M D 90 o 70 ° 
5 NFD F E 90o 60 ° 
6 ESN F D 45° 60 ° 
7 MP F D 60° 60 ° 
8 ALVS M E 90 o 90 o 
9 MAPS M D 60 ° 60 ° 

Total c 605 ° 530 ° 

Dois casos perdidos: LSC e JG. 

TABELA 2 

Dados inferidos 

Melhora média da supinação: 69.4 o 
Perda média da pronação: - 8,3 o 

Supinação pré-operatória média : - 5o 
Supinação média pós-operatória : 64.4 o 

Pro nação pré-operatória média : 6 7 ,2 o 

Pronação pós-operatória média: 58 ,8 ° 

Amplitude pré-operatória de movimento média: 62 ,2 o 
Amplitude pós-operatória de movimento média : 123 ,3 o 
Melhora média da amplitude: 61 , 1 ° 

Follow-up médio: 26 ,8 meses 

Idade média quando da cirurgia: 127 ,3 meses 

no, deixando-se lateralmente os tendões do bíceps e bra
quial e medialmente o pronador redondo. Geralmente 
existem dois pequenos ramos para este músculo . São sec
cionados e ressecados parcialmente. 

Nos casos em que a supínação passiva não é comple
ta , faz-se também a miotomía do pronador redondo 141

, 

pois este além de espástico está retraído. 
Usamos uma tala gessada em supinação por duas se

manas, quando então retiram-se os pontos e iniciam-se 
movimentos ativos e passivos de pronossupinação. 

RESULTADOS 

O seguimento médio foi de 26,8 meses com variável 
de três a 58 meses. A melhora da supinação ativa foi obti 
da em oito casos e permaneceu inalterada em um (tabela 
I) . A supinação ativa pré-operatória média era de -5° e 
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o o 90 o 28 41 
- 20 ° 60° 225 13 

o o 90 o 43 35 
30 ° 70 ° 226 27 
o o 70 ° 112 03 

- 45 ° 60 ° 82 49 
- 20 ° 60° 94 58 

o o o o 207 03 
1 o o 80 ° 19 13 

- 45° 580 ° 1146 242 

a pós-operatória de 64,4°. Houve um ganho de 69,4° (ta
bela 2). Quanto à pronação, quatro casos permaneceram 
com a mesma amplitude, três casos tiveram perda e dois 
melhoraram. A pronação ativa pré-operatória era de 
67 ,2° e a pós-operatória ficou em 58,8°. Houve perda de 
8,3 °. 

Se compararmos a melhora da supinação (69,4°) 
com a perda na pronação (-8,3 °), concluímos que houve 
melhora na amplitude global da pronossupinação de 
61, I 0 • Se compararmos a pro nação média pós-operatória 
(58,8 °) e a supinação média pós-operatória (64,4°), vere
mos que os pacientes ficaram aptos a realizar mais de 
120° de movimento, sendo este realizado num arco har
mônico ao redor da médio-pronossupinação (figs. I a 4). 

DISCUSSÃO 

A avaliação das cirurgias ortopédicas nos membros 
superiores de paralisados cerebrais tem sido difícil, visto 
abranger muitos fatores, comumente difíceis de avaliar . 
Vários métodos têm sido propostos como critérios de 
avaliação 17 •

9
•
13

•161 • Temos observado, contudo, que esses 
métodos, em geral, ou são prolixos, perdendo-se em deta
lhes, ou são muito simplistas e de valor científico duvido
so. Temos adotado método que é objeto de recente traba
lho ill , em que consideramos como variáveis apenas fato
res que o cirurgião pode modificar com sua atuação. 

Algumas cirurgias têm sido feitas isolada ou associa
damente para a correção da pronação espástica do ante
braço 12•6•10•121 • A recorrência da deformidade ou a insufi
ciente correção da mesma são as mais comuns falhas no 
tratamento. As cirurgias mais difundidas são as transfe-
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Fig. I- Pac. MAPS, masc., 7a, mostrando limitação da supinação ati
va à direita 

Fig. 2- MAPS, com 
um ano de pós-op., 

com melhora da 
supinação ativa 

rências musculares, visando, no mais das vezes, além da 
correção da pronação, a melhora de alguma outra fun
ção <6•

7
•

11
•
12>. A desinserção proximal dos epitrocleanos dá, 

em geral, pouco ganho na supinação ativa <5•8•
10

•
15>. A neu

rectomia é acusada muitas vezes de ser definitiva e não 
permitir margem para erros <5•16>. Achamos que, quando 
bem indicada, o fato de ser definitiva é uma vantagem e 
não o oposto. Em nossa opinião, ressalvados os pré-re
quisitos de indicação cirúrgica, um antebraço com prona
dor redondo espástico que possua bons supinadores e 
apresente-se em pronação acentuada tem indicação para 
a neurectomia, associada ou não à miotomia. A mioto
mia simples tem trazido recorrência da deformidade. O 

Rev. Bras. Ortop.- V oi. 24, N? 6- Junho. 1989 

Fig. 3 - Pac. FBC, 
masc., 3a; supinação, 
máxima ativa. 

Fig. 4 - FBC, com 2a 6m pós-op.; supinação ativa alcançada. 

pronador quadrado e os músculos epitrocleanos garan
tem a pronação pós-operatória. 

Nas atividades da vida diária, a posição intermediá
ria de médio-pronossupinação é a mais útil, sendo que os 
extremos só o são em algumas poucas tarefas específicas. 
Isso justifica a indicação cirúrgica nos casos seleciona

dos. 
A melhora obtida com a neurectomia dos ramos do 

mediano, tanto no que se refere ao ganho na amplitude 
de movimento , como no arco em que este ganho se dá (ta
bela 2), leva-nos a indicá-la como medida eficaz de valia 
no tratamento da pronação espástica do antebraço na pa
ralisia cerebral. 
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CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que a 
neurectomia dos ramos do mediano para o pronador re
dondo, associada ou não à miotomia do mesmo, é cirur
gia auxiliar de valor no tratamento do membro superior 
do paralisado cerebral. Tem sua indicação nas pronações 
espásticas do antebraço em pacientes que possuam bons 
supinadores e satisfaçam as condições de pré-requisitos 
para a indicação cirúrgica. 
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Anotação histórica: fundamentos 
da fisiologia óssea 
Henry Louis Duhamel 

GUSTAVO R. VELLOSO 1 

RESUMO 

O autor apresenta uma revisão história dos princi
pais trabalhos científicos do pesquisador Henry Duha
mel, que, ao estudar o tecido ósseo sob o ponto de vista 
científico, no decorrer do século dezoito, foi capaz de 
lançar as bases para o estudo da moderna fisiologia ós
sea. 

SUMMARY 

Historical review: fundaments of bone physiology. 
Henry Louis Duhamel 

A historical review of the works oj French researcher 
Henry Duhamel is presented. Duhamel was the first re
searcher to perform a scientific study oj bane tissue in the 
18th century. H e established the principies oj modem ba
ne physiology. 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento da fisiologia óssea atrasou-se bas
tante em relação ao de alguns sistemas orgânicos. En
quanto, por exemplo, o mecanismo da circulação sanguí
nea era esclarecido no século XVII, a vida do tecido ósseo 
somente começou a ser compreendida no século XVIII. 
Aparentemente, isso ocorreu porque a consistência do te
cido ósseo sugeria que o mesmo fosse tratado como maté
ria inerte. 

Duhamel, o investigador que primeiramente se dedi
cou ao estudo dos fenômenos do crescimento ósseo, não 
tinha formação médica, sendo um nobre em toda a acep
ção da palavra. Nasceu em Paris, no ano de 1700, e foi 
um estudioso de química, fí sica, matemática e botânica. 

I. Meu. ortor . do Hosp . Reg ion . da Asa Norte e do Hosr. Doc. 

i\ss isl., Ura., ilia. 
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Iniciou suas pesquisas sobre a fisiologia óssea no ano de 
1735, tendo feito observações tão importantes que até ho
je seus trabalhos merecem exame atento por parte daque
les que se interessam pelo estudo da fisiologia óssea. Na 
verdade, foi a partir dos conhecimentos adquiridos por 
Duhamel, sobre os processos de crescimento e regenera
ção do tecido ósseo, que a especialidade concebida por 
Nicho las Andry passou a se desenvolver. 

A história dos principais trabalhos sobre este tema se 
inicia quando o cirurgião inglês Belchier, jantando em ca-

. sa de um cliente que se dedicava ao mister de tingir teci
dos, observou que os ossos do leitão que lhe fora servido 
na refeição apresentavam coloração avermelhada. Desco
briu então que o animal fora alimentado com restos de 
massa feita de farinha que era utilizada para retirar o ex
cesso da tinta usada para tingir os tecidos. Observou, ain
da, que os ossos não assimilavam outras cores além do 
vermelho e que seu cliente usava como corante vermelho 
a Rubia tinctorea, que os ingleses chamavam de madder 131 

e os francêses de garance, conhecida entre nós como tin
tureira. 

Com excelente espírito científico e com a cautela bri
tânica , Belchier arriscou-se a concluir que "o sangue 
atingia até as porções ósseas mais densas" ill, tendo afir
mado, em seus escritos, estar projetando novas invest iga
ções sobre o fenômeno observado, que, contudo, ao que 
se sabe, não chegaram a ser realizadas. 

É a partir dos trabalhos de Belchier que Duhamel 
inicia suas próprias experiências sobre o assunto 1 ~ 1 • 

PERÍODO DE PESQUISAS 

Duhamel iniciou suas pesquisas com o estabeleci
mento da dose letal da Rubia tinctorea para diversos ani
mais. Alimentou frangos, pombos e porcos, autopsian
do-os depois m. Observou ainda que os ossos e somente os 
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ossos se tingiam de vermelho. Notou que nos animais jo

vens a coloração se fazia de maneira mais rápida e mais 

intensa 121 . Demonstrou, através da administração de do

ses sucessivas do corante, que o periósteo dos animais 

mais jovens aparecia corado em camadas superpostas 
vermelhas e brancas e que a última camada situava-se 

imediatamente abaixo do periósteo 1u1• Concluiu, assim, 

que osso cresce pela aposição de uma camada pela outra e 
que a fonte das novas lâminas era o periósteo, ao qual de
nominou de "tecido maternal do osso" 13 1. 

Não passou despercebido às suas observações que, 
ao crescer o osso em espessura, aumentava também oca

libre da cavidade interna, porém tal fato foi considerado 

como uma conseqüência da expansão da diáfise como um 
todo . Somente Hunter< 11 >, anos mais tarde, viria explicar 

o fenômeno cientificamente. 

Em seguida, o cientista preocupou-se com o cresci
mento longitudinal dos ossos, iniciando novo tipo de ex

perimento: perfurou as diáfises de ossos longos a di stân
cias certas, introduziu estiletes de prata nos orifícios e, 

mais tarde, terminado o período de crescimento, sacrifi
cou os animais. Pôde, assim, observar que aumentara o 
comprimento total do osso, mas que a distância entre as 

marcas de prata continuavam as mesmas, donde conclui 
que os ossos crescem pelas extremidades 15>. 

Em 1741, Duhamel estuda o calo das fraturas, utili
zando-se inclusive da descalcificação de peças anatômi

cas; descreve o calo ósseo e o hematoma no foco das fra
turas, mencionando, também um tecido esponjoso que 

mais tarde foi reconhecido como calo endostal <4>. 

No ano de 1742, o nobre-cientista formula a equação 

segundo a qual "o crescimento do osso se faz na razão in
versa do seu endurecimento", deduzi ndo, assim, que o 
crescimento desigual dos ossos leva às deformidades <5>. 

Em seguida, injeta corante nos vasos sanguíneos e estuda 
a irrigação do periósteo, demon strando que o crescimen
to longitudina l faz-se apenas a partir das cartilagens 
epifi sá rias, quando o animais se aproximam da idade 

adulta 161 • 

Após anos de inves tigações contínuas, afirma que 
"os ossos são corpos organ izados e vivos e não matér ias 
inanimadas de suporte <5·61. 

Duhamel havia introduzido novos métodos de pes
quisas, mas suas desco bertas não foram de imedi ato acei
tas pacificamente por pa rt e da comunidade científica de 
sua época. 
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O RECONHECIMENTO DE SUA OBRA 

Os escritos de Duhamel no terreno da experimenta

ção científica foram reunidos em sete li vros principais, 

denominados Memórias, que contêm uma plêiade de ob

servações feitas pelo autor, incluindo desde medições plu
viométricas <4>, observações botânicas 17> e experimentos de 

química 141 , até a descrição do calo ósseo e formulação de 
teorias sobre crescimento dos ossos 14 •5•6>, as quais, certa

mente, por não ser médico seu autor, causaram grande 
reação na comunidade científica da época 121 • 

Foi em torno de Albert Haller, mestre da fisiologia 
de então, que se formou autêntica oposição à doutrina 
que era preconizada por Duhamel CJI. A teoria de que o os

so era formado a partir do periósteo foi considerada um 
absurdo e, para provar sua tese contrária à de Duhamel, 
Haller fez várias experiências, concluindo que o tecido 

ósseo era formado pelas artérias, que depositavam no in
terior do periósteo a substância óssea. Assim, o periós
teo, na opinião de Haller, seria "destinado a conter, a de
fender, a nutrir o tecido ósseo e não para formá-lo" ' 11 >. 

O grande cirurgião inglês John Hunter (1728-1793) 

foi outro opositor das teorias de Duhamel. Hunter, que 
também trabalhara com a Rubia tinctorea, embora tenha 

atribuído às artérias o papel de agente formador do teci
do ósseo, reconheceu que se o pesquisador francês não ti
nha esclarecido devidamente o problema do desenvolvi

mento e regeneração óssea, havia ao menos descoberto o 
método ideal para o estudo do mesmo0 1>. 

Também na França, alguns pesquisadores e cirur

giões, como Bichat e Larrey, colocaram em dúvida as 

teorias de seu compatriota. Porém, alguns anos mais tar
de, Flourens (1794-1867) reiniciou estudos clínicos e ex
perimentais sobre o tecido ósseo, cujos resultados publi

cou em seu livro "Theorie Experimenta/e de la Forma
tion des Os", editado em 1847. Inspirado nessa obra, 01-
lie r empreendeu vasta coletânea de estudos experimentais 
e clínicos, terminando por considerar indestrutível a teo

ria do poder osteogenético do periósteo, preconizada por 
Duhamel vários anos antes. O grande cirurgião introdu

ziu técnicas e sistemas operatórios bem definidos, como o 
da osteoplastia subperióstea e das ressecções subperios
tais n31 • 

Em prosseguimento aos trabalhos do mestre francês, 
MacEwen 1121, de Glasgow, afirmava que, após ter resse

cado as diáfises de ossos longos de cães, substi tuindo-as 
por lascas de ossos sem a camada periostal, havia conse
guido a regeneração completa das diáfi ses . 
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Estabelecia-se assim um duali smo de opiniões sobre 
a formação do tecido ósseo, que até hoje ainda não se ex

tinguiu de todo, na medida em que muitos ci rurgiões, ao 

praticarem a enxertia óssea, recorrem ao câmbio perios

tal, enquanto outros preferem o osso esponjoso ou os en
xertos puramente corticais. 

Assim, hoje , ao avaliarmos o avanço no estudo dos 

mecanismos da fisiologia óssea, podemos concluir que os 

conceitos formulados por Duh amel não foram a lterados 

substancialmente. O nobre-cientista, que a part ir do uso 
da intuição aliada à honestidade científica foi capaz de 

emitir conceitos que permanecem atuais, deve , sem dúvi

da, ser considerado o verdadeiro iniciador dos estudos 
sobre o tecido ósseo. 
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Artroscopia nas hemartroses 
pós-traumáticas do joelho* 

RENE JORGE ABDALLA 1, MOISÉS COHEN 2 , ANTONIO A L TENOR BESSA DE 0UEIROZ 3 , CORIOLANO MINELLO NETI0 4 

RESUMO 

Os autores apresentam estudo estatístico realizado 
em 50 pacientes (50 joelhos) portadores de hemartrose 
aguda pós-traumática, submetidos a exame clínico sob 
anestesia e artroscopia, no período de junho de 1986 a se
tembro de 1988. Lesão do ligamento cruzado anterior foi 
encontrada em 37 (73tl?o) pacientes (59,4% parciais e 
40,5% totais); lesões meniscais em 17 (34tl?o) e fraturas 
osteocondrais em 10 pacientes (20%). Baseados em sua 
experiência e na literatura, concluem: 1) hemartrose pós
-traumática traduz lesão importante do joelho; 2) exame 
sob anestesia e artroscopia permite diagnóstico mais pre
ciso; 3) hemartrose não se constitui em contra-indicação 
absoluta ao procedimento artroscópico. 

SUMMARY 

Arthroscopy in post-traumatic hemarthroses 

The authors present a statistical study perjormed 
from June 1986 to September 1988 in 50 patients (50 
knees) with acute post-traumatic hemarthrosis oj the 
knee. The patients were submitted to clinicai examination 
under anesthesia and to arthroscopy. Anterior cruciate li
gament lesion was jound in 37 (74%) patients (59.4% 
partia/ and 40.5% total tear); meniscal lesions were 
jound in 17 patients (34%), and osteochondral fractures 
in 10 patients (20%). Based on their experience and in li
terature, lhe authors conclude: 1) a post-traumatic he-

• Trab. realiz. na Disc. de Ortop. e Traumatol. e no Curso de Pós
-Grad . em Ortop. e Cir. Plást. Repar. (Serv. do Prof. José Laredo 
Filho) e na Clín. Ortop. e Traumatol. do Hosp. Humberto Primo 
(Serv . do Dr. Edgard dos Santos Pereira) . 

I. Mestre em Ortop. e Traumatol. da Esc. Paul. de Med. 

2. Pós-Graduando do Curso de Pós-Grad . em Ortop. e Cir. Plást. Re

par. da Esc. Paul. de Med. 

3. Resid . do 3? ano da Disc. de Ortop. e Traumatol. da Esc. Paul. de 
Med. 

4. Estag. do Grupo de Joelho do Hosp. Humberto Primo . 
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marthrosis oj the knee is indicative oj a serious lesion; 2) 
clinicai examination under anesthesia plus arthroscopy 
allowed for a more accurate diagnosis; 3) hemarthrosis is 
not an absolute contraindication to arthroscopy. 

INTRODUÇÃO 

A cirurgia artroscópica para o joelho com patologia 
crônica tem indicações e sucessos relativamente bem co
nhecidos !21l. As indicações da técnica em lesões agudas 
modificaram-se com o passar do tempo. Casscells (8l con
tra-indicou o procedimento em pacientes portadores de 
hemartrose, admitindo que o fluido hemorrágico era res
ponsável por falsos achados. Jackson & Abel 16

' conside
raram a hemartrose como contra-indicação relativa à ar
troscopia. O'Connorsl26', Jackson & Dehaven (1975), 
McDaniel 120' , Gillquist 0 5l, Noyes 121 ·25 ' e Dehaven 112' cha
mam a atenção para as vantagens do diagnóstico preciso 
e precoce nesses pacientes, assim como a alta incidência 
de lesão do ligamento cruzado anterior. 

O objetivo deste estudo é quantificar e qualificar as 
lesões anatômicas encontradas em 50 pacientes, portado
res de hemartrose aguda pós-traumática, comumente en
quadrados sob o diagnóstico de entorse leve ou modera
do do joelho, descrever as dificuldades propedêuticas e 
modificar as diretrizes na abordagem desses pacientes. 

MATERIAL E MÉTODO 

Nosso material é constituído de 50 pacientes diag
nosticados e tratados no período de junho de 1986 a se
tembro de 1988. Estes pacientes eram portadores de he
martrose aguda pós-traumática do joelho, sem frouxidão 
ligamentar ou, quando presente, era compatível com no 
máximo frouxidão do primeiro grau, pesquisada sem e 
com anestesia e ainda sem sinais de luxação patelar. Fo
ram excluídos deste estudo pacientes com história de 
trauma prévio sugestivo de lesão ligamentar. Com rela
ção ao sexo, 44 (88tl?o) eram do sexo masculino e 6 (12tl?o) 
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do feminino. A idade variou de 13 a 44 anos, com média 
de 24 anos. Em 26 (5207o), a lesão foi do lado esquerdo e 
em 24 (480Jo), à direita. Exame clínico e artroscopia fo
ram realizados de uma a três semanas após o trauma; em 
23 pacientes (4607o), realizaram-se na primeira semana. 

MECANISMO DO TRAUMA 

O trauma por torção associado à valgo foi descrito 
por 13 pacientes (2607o); torção isolada em nove (1807o); 
trauma direto em 10 (2007o); flexão associada à rotação 
em um caso (207o); hiperextensão em um (207o) e 16 (320Jo) 
não souberam descrever o mecanismo que originou sua 
lesão. 

Exame físico - Todos os pacientes apresentavam 
quadro de hemartrose, desenvolvido imediatamente após 
o trauma. Em 35 pacientes (7007o ), constatou-se dor à pal
pação dos compartimentos do joelho; em 18 (3607o), dor à 
palpação do compartimento mediai; em lO (2007o), dor no 
lateral, e em sete (1407o), eram dolorosos ambos os com
partimentos (tabela 1). 

ARTROSCOPIA 

O exame artroscópico foi realizado sob anestesia es
pinhal em todos os casos, obedecendo-se os princípios 
convencionais da técnica. Utilizaram-se garrote pneumá
tico e acesso ínfero-lateral em todos os pacientes. Inicia
mos o procedimento com a introdução do trocar na re
gião súpero-lateral, 2cm proximal à patela e imediata
mente posterior à mesma, realizando a seguir infusão de 
solução salina intra-articular com uma seringa, com o 
objetivo de se infundir quantidade conhecida de líquido. 

Nesse tempo, observa-se cuidadosamente a integri
dade da cápsula articular, pesquisando possível extrava
samento do soro através da palpação em toda circunfe
rência da articulação. Em seguida, através de acesso ínfe
ro-lateral, foi introduzido o artroscópio, de 5mm, reali
zando-se então distensão da articulação com soro fisioló-

TABELA 1 

localização da dor à palpaç:ão do joelho 

Compartimento 

Mediai 

Lateral 

Ambos 

Total 

Rev . Bras. Ortop . - Vol. 24, N ~ 6- Junho, 1989 

Palpaç:ão dolorosa 

18 (36%) 

10 (20 % ) 

7 (14%) 

35 (76 % ) 

gico pelo aparelho . Antes da visualização das estruturas, 
realizamos limpeza da articulação, com o objetivo de 
evacuar a hemartrose, utilizando-se grande quantidade 
de solução salina, até que o líquido de saída mostre-se 
limpo. Uma vez possível a identificação das estruturas in
tra-articulares, iniciamos exame da articulação pelo fun
do de saco suprapatelar. Em seguida, avaliamos sucessi
vamente o compartimento mediai, central e lateral, sendo 
tempo importante a palpação cuidadosa das estruturas 
visualizadas com o gancho de prova (probe), introduzido 
por via de acesso apropriada . O estado de tensão do liga
mento cruzado anterior e a integridade das inserções me
niscais são exaustivamente pesquisados, com a finalidade 
de encontrar possíveis lesões ocultas. Este tempo deve ser 
realizado de maneira cuidadosa, para se evitar transfor
mar lesões parciais em totais. Como tempo final, proce
demos novamente à limpeza da articulação com grande 
quantidade de soro fisiológico, para eliminação de coá
gulos de sangue, os quais são encontrados, com freqüên
cia, no líquido de drenagem. Após o procedimento, o 
joelho é imobilizado com enfaixamento tipo Jones. 

RESULTADOS 

Nossos resultados foram estudados em duas partes: 
segundo exame clínico, sem e com anestesia, e segundo 
achados das lesões anatômicas. 

Com relação aos testes ligamentares, orientamos 
nosso estudo principalmente para os testes relacionados a 
lesões do ligamento cruzado anterior, uma vez conhecida 
a alta incidência de lesão dessa estrutura nas hemartroses 
pós-traumáticas. Assim, realizamos estudo dos testes da 
gaveta anterior em rotação neutra com joelho em flexão 
de 90°, teste de Lachman, pivot-sh~ft e gaveta em "fle
xão-rotação" (Noyes). 

Embora o exame ligamentar, sem anestesia, nos per
mitisse afastar os sinais de frouxidão ligamentar grave , os 
pacientes apresentavam reação muscular de defesa im
portante, que muitas vezes impedia a reali zação de deter
minados testes, relatados como "sem possibilidade de 
pesquisa" . 

Gaveta anterior em rotação neutra 

I) Sem anestesia- em três pacientes (6% ), não foi 
possível a pesquisa; em cinco casos , o teste apresentava
-se positivo I + (IO<rfo) e negativo em 42 (84 % ). 

2) Com anestesia- em um caso o teste mostrou-se 
positivo 2 + (2 % ); em 12 (24%), positivo I + ; e negativo 
nos demais 37 (74 07o ). 
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TABELA2 

Correlação dos testes para diagnóstico de lesão do ligamento cruzado anterior com os achados artroscópicos (40 pacientes. 37 lesões) 

Sem possibilidade Sem lesão Lesão parcial Lesão total 
Teste 

de pesquisa S/ anestesia C/ anestesia S/ anestesia C/ anestesia S/ anestesia C/ anestesia 

Garn 
3 

6 % 2 % 
1 

2 % 
6 

27,12 % 
14 

26,6 % 
]_ 

46 ,6 % 
50 50 50 22 15 15 

" Pivot shift" 
35 

70 % 2% 
3 

13,6 % 
_i_ 

50 50 22 15 
26 ,6% 

Lachman 
16 

32 % 
2 

4% 
2 

4 % 
8 

36 ,3 % 
14 

= 26,6 % 
10 

50 50 50 22 15 15 
66 ,6 % 

FRD 
13 

32,5 % 
2 

5 % 
2 

5 % 
11 ~ 11 = 64.7 % = 36 ,7 % = 78 ,5 % 

40 40 40 17 14 14 

50 - tota l de pacientes estudados; 40 - total de pacientes tes tados com o teste da gaveta " flexão-rotação"; 22 - tota l de lesões parciais do cruzado anterior; 15 -total de lesões totais do cruzado 
anterior; 17 - total de lesões parciais dos últimos 30 casos; 14 - total de lesões totais dos últimos 40 casos. 

TABELA 3 
Lesões anatômicas encontradas na artroscopia em 50 joelhos 

com hemartrose aguda pós-traumática 

Lesão anatômica N? total Percentagem 

Cruzado anterior 37 74 
Parcia l 22 59.4 
Total 15 40,5 

Lesão meniscal 17 34 
Mediai 12 70 ,5 
Latera l 5 29.4 

Fratura osteocondral 10 29 

Côndilos femorais 7 70 
Patela 3 30 

Ruptura de plica sinovial 2 

Origem desconhec ida da hemorragia 2 10 

TABELA 4 
Descrição da relação de lesões associadas a ruptura do ligamento 

cruzado anterior (37 casos) em 50 joelhos operados 

Lesão do cruzado anterior N? Percentagem 

Isolada 21 42 

Associada a lesão menisca l 12 24 
Mediai 8 16 
Lateral 3 6 
Ambos 2 

Associada a fratura osteocondral 6 12 
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CRUZADO ANTERIOR 

741· 

40,5'/. TOTAL 

Teste de Lachman 

Fig. 1 
Representação 
geométrica dos 
resultados das 
lesões anatômicas 
encontradas em 50 
pacientes com 
hemartrose do j oelho 
submetidos a 
artroscopia 

1) Sem anestesia - sem possibilidade de pesquisa 

em 16 pacientes (32 07o); negativo em 28 (5607o); falso em 2 
(407o) e positivo 1 + em 4 (8 07o). 

2) Com anestesia - positivo 2 + em 4 pacientes 
(807o); 1 + em 16 (3207o) e negativo em 30 (6007o). 

" Pivot-shift " 
1) Sem anestesia - sem possibilidade de pesquisa 

em 35 (7007o) e negativo em 15 (30 07o ). 
2) Com anestesia - ·o teste mostrou-se positivo 1 + 

em 8 pacientes (1607o) e negat ivo nos demais 42 (8407o). 

Gaveta "flexão-rotação" (Noyes) 
(Este teste foi pesquisado nos últimos 40 pacien tes) 
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Fig. 1 - Lesão 
parcial do ligamento 

cruzado anterior. 
Observar áreas de 

hemorragia (agulha) 
ao longo da 

estrutura 
ligamentar. 

Fig. 3 - Lesão total 
do ligamento cruzado 

anterior. Observar 
desarranjo total da 

estrutura 
ligamentar. 

1) Sem anestesia - sem possibilidade de pesquisa 
em 13 (32,50Jo); positivo em 7 (17,5%) e negativo em 20 
(50%). 

2) Com anestesia- positivo 2 + em 9 (22,5%); 1 + 
em 18 (45%) e negativo nos demais 13 (32,5 %) . 

A tabela 2 mostra a correlação dos testes com as le

sões encontradas. 

As lesões anatômicas são descritas na tabela 3 e re
presentadas quantitativamente de maneira geométrica na 
figura 1. Os achados anatomopatológicos dos 50 pacien

tes com hemartrose submetidos a artroscopia mostrou 
que o ligamento cruzado anterior estava íntegro em ape
nas 13 pacientes (28%), portanto 37 (74%) revelaram le
sões dessa estrutura, 22 (59,4%) parciais e 15 (40,5%) to
tais (figs. 2 e 3). 

A tabela 4 mostra que as lesões do cruzado anterior 

apareceram como "isoladas" em 21 pacientes (56,7%) e 
associadas em (43,20Jo); em 12 casos (32,4%), estavam as
sociadas com lesão meniscal; em oito (21 ,6%), a lesão do 
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Fig. 4 - Lesão do 
menisco mediai. 
Observar áreas de 
hemorragia. 

Fig. 5 - Fratura 
osteocondral. 
Observar fragmento 
osteocondral. 

menisco mediai; em três (8, I%), ao lateral e, em um 

(2%), a ambos os meniscos. Associou-se também a fratu
ra osteocondral em seis (16,2%), sendo em dois (5,4%) 

associadas a lesão meniscal concomitante. 

Lesões meniscais foram achadas em 17 casos (34% ); 
12 (70,5%) do mediai e cinco (29,4%) do lateral (fig. 4). 

Fraturas osteocondrais foram encontradas em lO pa
cientes (20%); cinco (50%) localizadas no côndilo femo
ral mediai; duas (20%) no côndi lo lateral; três (30%) na 
patela e um caso de lesões associadas da patela e planalto 
tíbia! (fig. 5). 

DISCUSSÃO 

Os resultados desse estudo estatístico nos permitiram 
demonstrar alta incidência de lesão do ligamento cruzado 
anterior nos pacientes portadores de hemartrose aguda 
pós-traumática do joelho, sem frouxidão ligamentar im
portante 1 1.4 ,6.9. 12. 1s. 19,21). 
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Abordaremos nossa discussão com base nos achados 

dos 50 pacientes com hemartrose submetidos a exame clí
nico sob anestesia e artroscopia, inserindo apropriada

mente algumas perguntas e respostas pertinentes a para

doxos correntemente encontrados na abordagem desses 

pacientes. 

Casscells 181 contra-indicou o procedimento artroscó
pico em pacientes portadores de hemartrose, uma vez que 

a seu ver o fluído sanguinolento era responsável por fal
sos achados. A nosso ver, a dificuldade de visualização 
pode ser resolvida de maneira satisfatória com limpeza da 

articulação com grandes quantidades de soro, para remo

ção de sangue e coágulos . Antes da visualização das es

truturas anatômicas, consideramos de grande importân
cia a verificação da integridade da cápsula articular, pois, 
durante a infusão de grandes quantidades de soro, as le

sões parciais podem se transformar em totais, proporcio
nando assim condições para extravasamento extra-articu

lar do líquido infundido e risco do desenvolvimento de 
síndrome compartimental. Apalpação cuidadosa e minu
ciosa das estruturas com o gancho de prova (probe) se 
constitui em tempo importante para avaliação da integri

dade das estruturas e quantificação das lesões, principal
mente do ligamento cruzado anterior. 

A determinação do mecanismo de trauma no mo

mento da lesão constitui-se em fator de dificuldade na 

história dos pacientes, pois muitos deles não foram capa
zes de descrevê-lo com exatidão 1211• Em nossa casuística, 
o trauma descrito com maior freqüência foi o torcional, 

associado ou não a outros componentes (torção isolada, 
18 0Jo; torção associada a valgo, 26%), principalmente às 
lesões do ligamento cruzado anterior. Em I / 3 dos pacien

tes não foi possível concluir o exato mecanismo que pro
vocou suas lesões. Analisando o mecanismo de trauma, 
relacionando-os às lesões produzidas, verificamos que 
um mesmo mecanismo podia ser responsável por lesões 
diferentes. Acreditamos, portanto, que o mecanismo re

latado pelos pacientes deve estar associado a outros mo
vimentos anormais simultâneos, não percebidos, que po
dem produzi r forças capazes de levar a lesões de várias es
truturas anatômicas; conseqüentemente, é muito difícil 
uniformizar os diferentes mecanismos de trauma com as 
lesões estruturais encontradas. 

Noyes '21
-
2
' ' e Dehaven ' 12

' mostraram diferenças signi
ficativas entre o exame clínico reali zado sem e com anes

tesia. A propedêutica sem anestesia mostrou várias difi
culdades, poi s, como os pacient es eram examinados na 
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fase aguda, a dor e a contratura muscular reflexa impe

diam a realização de vários testes, principalmente aqueles 

relacionados às lesões do ligamento cruzado anterior. A 

pesquisa ligamentar sob anestesia mostrou-se significati
vamente mais precisa, quando comparada à sem aneste

sia, revelando-se portanto de grande valor em pacientes 
portadores de lesão aguda (3). 

Em quatro (10,8%) casos de ruptura total e em oito 

(21 ,6%) parciais do ligamento cruzado anterior, todos os 
testes foram negativos, mesmo sob anestesia. Nessa situa
ção, é pertinente a pergunta: é possível a lesão do ligamen

to cruzado anterior na vigência da negatividade dos testes 

clínicos? Essa situação pode ser explicada pela aplicação 
do primeiro princípio biomecânico de Noyes & cols.: pa

ra cada movimento do joelho existe um restritor primário 
principal, responsável pelo controle do movimento e res
tritores secundários. Estes últimos, apesar de participa

rem em menor proporção deste controle, são suficientes 
para manter o exame clínico manual negativo 122· 231 • 

A literatura mostra resultados com positividade dife
'rente para os mesmos testes realizados por variados exa

minadores t6•
12

•
21

'. Noyes, analisando o teste de Lachman 
em 24 pacientes com lesão parcial do cruzado anterior, 
encontrou 21% de positividade sem anestesia e 25% com 
anestesia; em 27 pacientes portadores de lesão total, en

controu 24% sem anestesia e 56% com os pacientes anes
tesiados. 

A pesquisa do teste da gaveta em "flexão-rotação" 
nos pacientes portadores de lesão parcial mostrou positi

vidade de 8% sem anestesia e 62% com anestesia. Em 

rupturas totais, encontrou com o referido teste positivi
dade de 38% sem anestesia e 89% com os pacientes anes
tesiados. 

Dehaven t 12
', analisando 35 casos de ruptura completa 

do ligamento cruzado anterior em hemartrose, encon
trou, no teste da gaveta anterior, positivo em 9% sem 

anestesia e 52% com anestesia. Pesquisou também o teste 
de Lachman em 15 pacientes, encontrando positividade 
de 80% sem anestesia e 100% com anestesia. Andrews 161 , 

analisando 29 pacientes com hemartrose, constatada rup
tura total do cruzado anterior , encontrou a gaveta ante
rior positiva em 31% sem anestesia e 90% com anestesia. 

A tabela 2 mostra a correlação dos diversos testes clí

nicos com as lesões do ligamento cruzado anterior, em 
nossa casuística, pesquisados sem e com anestesia. É nos

sa impressão que o teste da gaveta em "flexão-rotação" 
(Noyes), após alguma experiência, mostrou-se de grande 
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sensibilidade para o diagnóstico dessas lesões, quando 
comparado aos demais testes. 

É nossa opinião, baseado no que foi estudado, que o 
ligamento cruzado anterior é a estrutura que apresenta 
maior dificuldade para ó diagnóstico na fase aguda, ob
viamente nos casos sem frouxidão ligamentar importan
te (16,22,36). 

A lesão "isolada" do ligamento cruzado anterior 
parcial ou total, diagnosticada artroscopicamente, é de 
interpretação discutível. 

McDaniel & Dameron afirmaram que é fato contro
verso se a lesão ocorre de fato, isolada. Fegin (1979) e 
Farquharson & Osborne IIJJ são concordantes em que exis
te concomitante ruptura intersticial de outras estrutu
ras, o que não é diagnosticado clinicamente. Amatuzzi & 
Camanho <41 afirmaram que a lesão isolada do ligamento 
cruzado anterior existe. 

Em nossa casuística, 35 pacientes (76%) apresentam 
dor predominante à palpação dos compartimentos do 
joelho. A nosso ver, esse achado sugere comprometimen
to estrutural dessas estruturas não suficientes para ex
pressar positividade dos testes clínicos. 

A percentagem de lesões meniscais por nós encontra
da, 34%, é menor que aquelas encontradas na literatura. 
Noyes (1980) as encontrou em 6007o de seus pacientes; 
Dehaven 11 21 as descreveu em 54% e Gillquist 115J constatou 
23% de lesões meniscais isoladas. Algumas hipóteses po
dem justificar essas diferenças: a primeira delas, o meca
nismo do trauma, pois acreditamos que possa haver uma 
variação do tipo de trauma, dependendo da at ividade es
portiva dos pacientes em cada grupo estudado . Outro fa
tor poderia ser a falta de diagnóstico durante a artrosco
pia, porém uma vez conhecida a incidência de lesões do 
corno posterior dos meniscos e sua dificuldade de visuali
zação 18·16l, essas regiões, assim como toda extensão me
niscal, foram criteriosamente pesquisadas com o gancho 
de prova, na tentativa de minimizar ao máximo possível 
falhas diagnósticas. Não considerando também, como le
são meniscal, os achados de áreas de hemorragias em 
suas inserções, uma vez que os mesmos se mantinham fi
xos em sua posição, quando testados com o probe. 

As fraturas osteocondrais descritas em nossa casuís
tica são semelhantes àquelas encontradas na literatu
ra 1 15

·
21 

'· Em nenhum caso constatou-se alteração radioló
gica. 

Após o que foi discutido, uma pergunta final pode 
ser colocada: toda hemartrose se constitui em indicação 
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para artroscopia? A resposta é negativa. A indicação do 
procedimento depende de vários fatores, cujos princi
pais, a nosso ver, são: idade, atividades e pretensões futu
ras de cada paciente, principalmente em relação a práti
cas desportivas. 

As hemartroses agudas do joelho se constituem em 
boa indicação para artroscopia e, na eventual não dispo
nibilidade de equipamento artroscópico, os pacientes de
vem ser conscientizados da potencial gravidade de sua le
são. 

Finalizando, acreditamos que a afirmação de Smi llie 
(1978) resume e traduz muitas das conclusões deste estu
do: "Existem poucos erros piores que restringir em gesso 
um joelho com trauma agudo, sem um diagnóstico ou 
sem uma razão ... " 
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Estenose do canal lombar com priapismo 

Apresentação de um caso* 

ALDO FAZZI 1
, MARCO MARTINS AMATUZZI 2

, FRANKLIN ROOSEVELT COELHO ARAUJ0 3 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de estenose do canal 
lombar associado a alterações de disfunção autonômica. 
Fazem revisão da literatura. 

Mostram o resultado do tratamento cirúrgico com 
26 meses de seguimento. 

SUMMARY 

Stenosis o f the /um bar canal with priapism. Presentation 
of one case 

The authors present one case of /um bar canal steno
sis associated to autonomic disfunction alterations. 

They make a revision of the literature and show lhe 
resu/t oj surgical with a twenty-six month jollow-up. 

INTRODUÇÃO 

A estenose do canal lombar é uma patologia conhe
cida desde o começo do século, porém foi Verbiest, em 
1954, quem descreveu com grandes minúcias o quadro 
clínico e, em 1977, os primeiros resultados com a lami
nectomia. 

A associação do quadro clínico da estenose com pro
blemas ligados à esfera sexual, como por exemplo o pria
pismo, é rara. 

Em 1964, Brish & cols. publicaram dois casos de es
tenose do canal, sendo que em um dos casos o paciente 
apresentava episódios de ereção do pênis, que desapare
ceram após a laminectomia total 11 >. 

* Trab. reali zado no Instituto Fazz i-Amatu zz i , São Paulo-SP. 

I . Pror. Adjunto da Fac de Med . da Univ. de São Paulo; Diretor do 

lnst. Fazzi-Amatuzzi. 

2. Pro r. A sso,. da Fa, . de Med . da Uni1. de São Paulo; Diretor do 

lnst . Fazz i-Amat uzz i. 

3. M éd. A ss ist. do HSPE de São Paulo; Méd. do Corro Clin . do lnst. 

Fazzi-Amat uzz i. 
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Em 1979, Ravindran publicou um caso de priapismo 
espontâneo em paciente de 66 anos, associado aos sinto
mas de estenose do canal, em conseqüência de grande 
hérnia de disco central L 4-L 5 

141• 

Em 1987, Ram & cols. publicaram um caso de este
nose do canal acompanhada de ereção espontânea do pê
nis e incontinência urinária, cujos sintomas desaparece
ram após a laminectomia totalt31. 

Neste trabalho vamos mostrar com detalhes um caso 
de estenose do canal associada a priapismo, procurando 
discutir seu mecanismo e mostrando o resultado do trata
mento cirúrgico. 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

Paciente do sexo masculino, 58 anos, refere dor lom
bar crônica, adormecimento e perda de força nos mem
bros inferiores há mais de cinco anos, sintomatologia esta 
que se vem agravando nos últimos meses. Concomitante
mente a esse quadro clínico, surgiu ereção do pênis ao ca
minhar algumas centenas de metros, o que o obrigava a 

parar por alguns minutos, suficientes para seu desapare
cimento . 

Ao exame físico, apresentava boa mobilidade da co
luna, sem atrofia muscular, lasegue negativo bilateral, si
nal de hálux negativo bilateral, reflexos patelares nor
mais, reflexos aquilianos abolidos e discreta hipestesia 
dos membros inferiores. 

O exame radiológico simples da coluna lombossacra, 
frente e perfil, mostrava alterações artrósicas, com for
mação de osteófitos marginais e facetas articulares gran
des (fig. 1). 

A mielografia com metrizamida revelou bloqueio 
parcial ao nível de L 4-L 5 (fig. 2). 

A tomografia computadorizada mostrou imagem de 
grande estreitamento do canal neural e hipertrofia das fa
cetas articulares inferiores de L 4 , das lâminas e pedículos 
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Fig. 3 

de L4-L 5 e o ligamento amarelo mostrou-se espessado 
(figs. 3 e 4). 

Os exames laboratoriais (hemograma, glicemia, áci
do úrico e urina tipo I) foram normais, assim como fo
ram negativas as provas reumáticas. 

O paciente foi submetido a laminectomia total de 
L 4-S 1• O saco durai se apresentou comprimido no sentido 
látero-lateral. A laminectomia foi ampla, ampliando o 
recesso lateral, dando maior mobilidade ao saco durai e 
às raízes nervosas. Foram realizadas foraminectomias em 
L 5 e S 1 à O e E. As estruturas nervosas foram protegidas 
com enxerto livre de gordura (figs. 5 e 6). 
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Fig. 2 

Fig. 4 

O paciente, com evolução de dois anos, apresenta-se 
bem, com desaparecimento total da sintomatologia. 

DISCUSSÃO 

O quadro clínico da estenose do canal é conhecido de 

todos os colegas que tratam da coluna, já que em 1954 
Verbiest publicou trabalho em que descreveu com deta
lhes o quadro clínico desta patologia. Entretanto, as alte
rações esfincterianas e a disfunção autonômica associa
das ao quadro clínico da estenose são raramente descritas 
na literatura. 
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ESTENOSE DO CANAL LOMBAR COM PRIAPISMO 

Fig. 5 

A ereção do pênis é o primeiro efeito da estimulação 
sexual masculina, que pode ser realizada de duas manei
ras: a primeira através da massagem da glande estimulan
do as terminações sensitivas, fazendo com que as sensa
ções sexuais sejam transmitidas através dos nervos pu
dendos aos centros parassimpáticos, nos segmentos S2-

-S 3-S 4 da medula. Dos centros parassimpáticos partem 
impulsos que dilatam as artérias do pênis, permitindo que 
o sangue sob alta pressão penetre nos corpos cavernosos, 
provocando a ereção. O segundo mecanismo seria através 

dos estímulos psíquicos gerados no córtex cerebral, pas
sando pelo hipotálamo, tronco cerebral e medula, atin
gindo o parassimpático ao nível dos segmentos S2-S 3 e 
S4 • Do parassimpático dos nervos pélvicos, o estímulo 
provocaria vasodilatação dos corpos cavernosos e ereção 
(fig. 7). 

Brish & c ois., em 1964, relataram dois casos de este
nose do canal, sendo que em um dos casos o paciente 
apresentava episódios transitórios de ereção do pênis e 
desejo de urinar. O paciente foi submetido a laminecto
mia total L 2 a L 5 e o achado cirúrgico revelou lâminas pe
quenas e espessas, ligamento amarelo hipertrofiado e au
sência de gordura peridural. No nosso caso, também en-
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Fig. 6 
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Fig. 7 

contramos lâminas e ligamento amarelo espessados, as
sim como ausência de gordura peridural, só que fizemos 
laminectomia total de L 4-S 1, pois o estreitamento era 
mais acentuado ao nível de L4-L 5 . 

Ravindran relatou priapismo espontâneo, sem dis
túrbios esfincterianos, precipitado pela marcha em um 
paciente com prolapso central do disco L4-L 5• O paciente 
foi submetido a laminectomia total L4-L 5 , mais discecto
mia e foraminectomia da raiz L 5• O paciente voltou à 
normalidade em seis semanas. Em nosso caso, não en
contramos prolapso discai, mas achamos prudente fazer 
a foraminectomia das raízes L 5 e S 1, bilateralmente. 
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No caso de Ram & cols. havia estenose do canal as
sociado a ereção espontânea do pênis e distúrbios uriná
rios. O paciente submeteu-se a laminectomia de L4-L 5 e 
-fez discectomia nos níveis L2-L 3 e l1-L4, devido a pro
trusão discai. O pós-operatório foi normal, desaparecen
do toda sintomatologia. 

Não encontramos nesses trabalhos qualquer explica
ções para os casos apresentados; apenas mostram que a 
laminectomia e a descompressão solucionam o problema. 

Acreditamos que o estreitamento do canal determina 
irritação das raízes que formam o centro parassimpático, 
levando a uma ereção patológica. Não sabemos, entre
tanto, explicar, como os demais autores, como seria esta 
irritação, já que em repouso o paciente não sentia nada e 
a ereção só aparecia à marcha. 
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Estudo experimental da reparação 
das lesões epifisárias tipo 
I e 11 de Salter e Harris 

LUIZ S. MARCELINO GOMES 1, JOSÉ BATISTA VOLPON 2 , RENATO P. GONÇALVES3 

RESUMO 

Foram provocadas lesões epifisárias tipo I e 11 de 
Salter & Harris na epífise proximal da tíbia de ratos em 
crescimento e observado o processo de reparação até 25 
dias após. Com avaliação realizada com radiografia, his
tologia e injeção vascular, concluiu-se que os resultados 
finais e o processo reparativo são essencialmente os mes
mos. 

SUMMARY 

Experimental study on the healing of Salter and Harris 
type I and 11 physeal fracture separations 

Salter and Harris type I and 11 physeal fracture 
separations were created in the proximal physis of the tí
bia of immature rats. The healing process was followed 
up to 25 days after injury with X-rays, histology and vas
cular injections. The overa/1 results showed that the repa
rative process for both lesions were basically the same. 

INTRODUÇÃO 

De maneira geral a fratura da criança é menos com
plexa que a do adulto, porque o osso infantil consolida-se 
rapidamente, tem grande capacidade de remodelação e os 
efeitos da imobilização são sentidos menos intensamente. 

Fazem exceção a esta regra as fraturas envolvendo as 
epífises, quando afetam em grau maior ou menor a carti-

I. Pós-Grad uando do Dep . de Ortop. e Traumatol. da Fac. de Med. de 
Ribeirão Preto-USP. 

2. Pro f. Assoç. do Dep. de Ortop. e Traumatol. da Fac . de Med . de Ri
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3. Prof. Tit. do Dep . de Morfol. da Fac de Med . de Ribeirão Preto
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!agem de crescimento, podendo deixar, em conseqüência, 
seqüelas que intereferem com o crescimento ósseo e que 
se manifestam por encurtamentos e deformidades angu
lares. 

As lesões epifisárias não são todas iguais e isso já foi 
reconhecido no passado por vários autores 12.4·9•10•16' , que 
tentaram correlacionar o tipo de lesão com a seqüela cor
respondente, surgindo, daí, várias classificações. Destas, 
as mais utilizadas em nosso meio são as de Aitken 111 e Sal
ter & Harris081. 

Sal ter & Harris 1181 estabeleceram cinco tipos diferen
tes de lesão em grau crescente de gravidade, indo desde o 
descolamento epifisário puro (tipo I) até o esmagamento 
da cartilagem de conjugação (tipo V). Estes autores dife
renciaram o tipo I do tipo li (descolamento epifisário as
sociado a um fragmento metafisário), o que já não foi 
feito por Aitken 111 • Na prática, as duas lesões (tipo I e li 
de Salter & Harris) não diferem quanto aos métodos de 
tratamento e prognóstico e talvez não se justifique classi
ficá-las como tipos diferentes. 

Com o objetivo de investigar e cotejar os processos 
de reparação das lesões I e li de Salter & Harris, elabora
mos a presente investigação, usando técnicas histológica, 
radiológica, morfométrica e de injeção vascular. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram utilizados 38 Rattus novergicus albinus, va
riedade Wistar, machos, com peso corporal inicial de 
IOOg, correspondente a 5-6 semanas de vida pós-natal. 
Nestes animais foram provocadas lesões na epífise proxi
mal da tíbia direita, tentando reproduzir lesões tipo I e II 
de Salter & Harris. 

Para provocar as lesões, os animais foram anestesia
dos com pentobarbital sódico (5mg/100g peso) e fixados 
a um suporte. Após anti-sepsia, foi realizada incisão reti-
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línea na face mediai do joelho direito, acompanhando a 

inter linha articular. Com auxílio de microscópio cirúrgi

co, foi feita a identificação da periferia da cartilagem de 

conjugação e do ligamento colateral mediai, que foi sec

cionado próximo da inserção tibial, juntamente com o 
periósteo. Em seguida, o joelho foi forçado em valgo e 

gradativamente a epífise foi destacada até que se desco
lasse completamente (lesão tipo 1). Para provocar a lesão 
tipo li, o processo foi fundamentalmente o mesmo, com 
a exceção de que se procurou provocar, simultaneamen
te, compressão na região lateral da tíbia, a fim de produ
zir o fragmento metafisário. 

Após a produção das lesões, os fragmentos foram 

repostos nos locais de origem, tentando-se redução ana

tômica. Seguiram-se suturas do ligamento , pele e cura
tivo. 

Na tíbia esquerda foi realizada a operação simulada, 
com passos idênticos, a não ser pela lesão óssea, e serviu 
como controle. 

Seguiram-se radiografias para confirmar as lesões. 
Os animais foram divididos em dois grupos, de acordo 
com o tipo de lesão a que tinham sido submetidos (desco
lamento epifisário puro ou descolamento epifisário com 
fragmento metafisário) . O sacrifício ocorreu a O, 5, lO, 
15, 20 e 25 dias após as lesões (dois a quatro animais para 
cada tempo) e a 10, 15, 20 e 25 dias após a lesão nos ani
mais reservados para o estudo da vascularização óssea. 
As tíbias foram ressecadas, limpas do excesso de partes 
moles e radiografadas em filme odontológico, em proje
ção ântero-posterior. Para a análise histológica, as peças 

foram seccionadas longitudinalmente no plano frontal e 
processadas para serem coradas em azul de alcian-fucsi
na. Estas lâminas foram analisadas morfometricamente 
pela técnica de Campos (6), com o objetivo de se avaliar a 
superfície da camada de células hipertróficas em relação 
á superfície total da cartilagem de conjugação. 

A medida do comprimento das tíbias foi feita atra
vés da projeção das radiografias em uma tela com au
mento final de 14 vezes. 

Para o estudo da vascularização óssea, logo após o 
sacrifício os animais foram injetados, pela aorta abdomi
nal, com uma mistura de 70 0Jo de sulfato de bário de grâ
nulos ultra fi nos (Neobar ou Celobar) e 30% de tinta nan
quim. Depois, as tíbias foram coletadas, seccionadas co
ronalmente e diafanizadas pela técnica de Spalteholz, se
gundo modificações propostas por Volpon & Santos 
Neto 119i. 
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RESULTADOS 

Foram analisados 38 animais. 

Estudo radiológico 
Para o grupo I, na radiografia pós-operatória ime

diata em todos os animais, o núcleo de ossificação, além 
de destacado, encontrava-se discretamente lateralizado. 
Nos tempos subseqüentes, a lesão tendeu a reparar-se, 
surgindo aos cinco dias reação esclerótica justaepifisária 

na metáfise, que se acentuou até 15-20 dias. Surgiu , tam
bém, calo ósseo na porção lateral da metáfise . Aos 20 
dias, o aspecto do osso e da cartilagem de conjugação 
eram normais. 

Para o grupo II , o processo foi em tudo semelhante 
ao grupo anterior, a não ser por discreta deformidade em 
valgo (fig. 1) . 

Medida do comprimento ósseo 
A média aritmética do comprimento das tíbias não 

lesadas (aumentando 14 vezes) foi de 36, 76cm no início 
do experimento; 25 dias após, foi de 45,64cm, com cresci
mento de 24,16%. No lado lesado, a tíbia cresceu 22,60% 
no grupo I e 19,89% no grupo li (estes valores não são es
tatisticamente diferentes) (figs. 2 e 3). 

Fig. I - Seqüência radiológica de 1íbias de ralos submelidos a lesão epi
fisária lipo 1/ (lado esquerdo). Os números cor respondem ao número de 
dias após a lesão. A epífise deslocada vai, progressivamenle, incorpo
rando-se ao reslanle do osso, resul!ando uma 1íbia de aspeclo semelhan
le ao con/ralaleral. 

Rev. Bras . Ortop. - V oi. 24, N? 6- Junho, 1989 



ESTUDO EXPERIMENTAL DA REPARAÇÃO DAS LESOES EPIFISÁRIAS TIPO I e 11 DE SAL TER E HARRIS 

GRUPO I GRUPO 1I. 
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Figs. 2 e 3- Correlação do comprimento da tíbia lesada e controle com 
o tempo (as medidas de comprimento estão aumentadas 14x) 

Fig. 4- Seqüência de fotomicrografias de cortes histológicos da extre
midade proximal da tíbia na lesão tipo I. Arrancamento da epífise (A). 
Cinco dias após, há espessamento da camada hipertrófica (B). Quinze 
dias após, o traço de fratura é pouco visível e há invasão de frentes de 
ossificação (C). Vinte dias após (D), a cartilagem apresenta nítida ten
dência para normalização. 

Estudo histológico 
A reparação histológica foi semelhante para os dois 

grupos. O traço de fratura localizou-se predominante
mente na camada de células hipertróficas e algumas vezes 
atingiu a camada de células germinativas. Este traço foi 
diminuindo nos tempos subseqüentes, sendo preenchido 
com tecido conjuntivo, que às vezes formava septos indo 
de um lado a outro da cartilagem de conjugação. Aos 15 
dias, o traço de fratura já tinha praticamente desapa

recido. 
A camada de células hipertróficas aumentou de es

pessura desde os cinco dias até os 15 dias. Neste tempo 
surgiram áreas de ossificação, a partir da periferia da me-
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Fig. 5 
Correlação do 
número de pontos 
das zonas 
proliferativas e 
hipertrófica com 
o passar do tempo. 
As linhas 
horizontais 
representam o 

L------------------' controle. 

Fig. 6- Injeção vascular no lado controle (A) e na tíbia lesada dez dias 
após a lesão (B). Há aumento da vascularização metafisária e a cartila
gem de crescimento permanece avascular. 

táfise, que invadiram a camada de células hipertróficas. 
Aos 20 dias, o aspecto da cartilagem de conjugação era 
quase normal (fig. 4). 

Análise morfométrica 
A média aritmética do número de pontos para cada 

tempo de observação, nos lados lesado e controle, está re
presentada na figura 5. 

Vascularização óssea 
Para os dois grupos, não houve mudanças significa

tivas no padrão vascular do núcleo de ossificação . Gran
des alterações foram observadas no lado metafisário. 
Também aqui não se notaram alterações significativas 
para os dois grupos. 

Aos 10 dias, a circulação metafisária estava global
mente aumentada, com neovascularização caracterizada 
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por brotos vasculares originários do córtex e porção cen
tral do osso, que se ramificavam intensamente nas proxi
midades da cartilagem de conjugação, que era avascular. 

Com 15 dias, o padrão vascular da metáfise era mais 
oganizado e a faixa avascular da cartilagem de conjuga
ção estava mais estreita e regular. Aos 20 dias, houve níti
da tendência para a regularização do padrão vascular 
(fig. 6). 

DISCUSSÃO 

Através deste modelo experimental foi possível re
produzir de maneira adequada os dois tipos de lesão em 
estudo. O rato apresenta crescimento rápido e as lesões 
ósseas são também reparadas rapidamente . A cartilagem 
de conjugação proximal da tíbia é plana, o que facilita a 
produção das lesões e a interpretação dos achados. O fa
to de não ser necessária imobilização do membro simpli
fica o procedimento. 

Através de experimento piloto, selecionamos a epífi
se proximal da tíbia para sofrer a lesão, pois neste local 
tanto a articulação do joelho como a cartilagem de conju
gação são de fácil acesso cirúrgico. Autores como Ram
poldi & Boni 11 71 e Salter & Harris 1181 utilizaram a epífise 
distai de rádio de coelhos, buscando, provavelmente, ob
ter analogia com casos clínicos, pois na criança esta epífi
se é a mais freqüentemente lesada 17·81. 

Realizamos algumas dissecções de punho de coelhos 
e tentamos, à semelhança daqueles autores, provocar a 
lesão epifisária no rádio, mas encontramos dificuldades 
com relação à sua reprodutibilidade, bem como de evitar 
desvios exagerados dos fragmentos. Brashear 131 usou are
gião distai do fêmur nos seus experimentos, porém, exa
minando-se a superfície da cartilagem de conjugação des
te osso após o arrancamento da epífise, notamos que, ao 
contrário da tíbia, ela não é plana e apresenta reentrân
cias e saliências que se encaixam na região proximal do 
fêmur. Esta característica, além de possivelmente dificul
tar o arrancamento e o escorregamento da epífise na ma
nobra de lesão, poderia dificultar a interpretação histoló
gica. Com efeito, autores como Aitken 111 e Moen & Pel
ker1141 alertaram que diferentes epífises podem compor
tar-se de maneira diversa com a aplicação do mesmo 
trauma. 

Como fatores negativos em relação ao nosso mode
lo, vemos o fato de que a epífise proximal da tíbia do rato 
tem tamanho relativamente pequeno, havendo necessida-
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de de inspecionar a lesão com microscópio cirúrgico. Ou
tro fato mais importante foi a necessidade de seccionar 
parte do periósteo e o ligamento colateral mediai. Estale

são não é encontrada habitualmente nos casos clínicos e 
representa um artefato que tivemos que introduzir em 
nosso modelo, no sentido de facilitar a obtenção das le
sões. Houghton & Rooker 1u1 e Houghton & Deckel 1121 de
monstraram que secções parciais do periósteo podem le
var a assimetrias de crescimento e assim produzir defor
midades. Cremos que este efeito não ocorreu de maneira 
significativa em nossos casos, pois não detectamos anor
malidade alguma no lado controle. Talvez a sutura reali
zada nessas estruturas tenha prevenido o aparecimento 
desse efeito. 

Com relação aos dois grupos, verificamos que, de 
maneira geral, nossos resultados coincidem com os de 
Brashear 1131 e de Salter & Harris 11 81, no sentido de que as 
lesões não produzem dano permanente à cartilagem de 
conjugação. A diferença que encontramos em relação aos 
resultados destes autores e também quanto aos relatos clí
nicos restringem~se à deformidade em valgo que obtive
mos nas tíbias lesadas do grupo 11. 

Embora Haas 1101, Harris & Hobson 1111 e Sal ter & 
Harris 11 81 tenham enfatizado a constância da localização 
da fratura na zona hipertrófica, nós, como outros auto
res 13·15·171, encontramos que em algumas regiões a fratura 
atinge a camada proliferativa e mesmo as células germi
nativas. A lesão destas células provavelmente explica o 
aparecimemo das traves fibróticas que encontramos indo 
de um lado ao outro da cartilagem de conjugação na fase 
de reparação. O desaparecimento destas traves nos tem
pos mais tardios sugere que essas lesões sejam reparadas 
sem haver maiores repercussões. Isso está: de acordo com 
os achados de Campbell & cols. 151, de que a cartilagem de 
conjugação seja capaz de se recuperar completamente de 
pequenas lesões nas células germinativas. 

A localização da fratura em diferentes regiões da 
cartilagem de conjugação pode ser um reflexo do tipo 
de força que aí foi aplicada. Moel & Pelker 1141 demonstra
ram que a camada proliferativa é mais suscetível às forças 
de tensão, enquanto que a camada de calcificação e o os
so metafisário são mais vulneráveis às forças de compres
são . Essas características observamos empiricamente na 
produção das lesões, pois logo ver i ficamos que para ob
ter a lesão tipo li necessitávamos associar, à força de ci
salhamento, uma compressão na região lateral do joelho 
e assim produzir o fragmento metafisário . 
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Do ponto de vista de reparação das lesões, os tipos I 
e li também apresentaram semelhanças marcantes entre 
si e caracterizadas por interrupção transitória da diferen
ciação das células hipertróficas, que se manteve até que 

houvesse invasão vascular a partir dos vasos metafisá
rios. Como conseqüência da parada desta diferenciação 

celular e, portanto, do processo normal de ossificação, 

ocorreu o acúmulo progressivo das células cartilaginosas 

hipertrofiadas do lado epifisário da fratura, que se tradu
ziu pela diminuição transitória do crescimento longitudi

nal da tíbia afetada, que foi máxima em torno do décimo 

dia da lesão e com nítida tendência à recuperação depois 

disso. 

A morfometria permitiu caracterizar bem as diferen

ças entre a reparação das lesões desses dois grupos, pois 

embora qualitativamente o processo fosse o mesmo , ele 
foi mais rápido no grupo 11, o que nos leva a inferir que 

esta lesão seja menos grave. Também pela morfometria 
não conseguimos caracterizar um comportamento defini

do para o restante das camadas da cartilagem de conjuga
ção. Principalmente para o grupo I, houve variação gran
de dos valores, que acreditamos refletir mais aspectos in

dividuais do que uma tendência real. Cremos que um es

tudo com maior número de animais pudesse esclareceres

se ponto. 

Ainda para os dois grupos, verificamos que o pro
cesso de retomada da ossificação esteve, como seria de es
perar, intimamente associado à invasão vascular. Parais
so ocorreu uma ramificação vascular abundante nas ad

jacências metafisárias da cartilagem de conjugação . 
Quando ocorreu a fusão entre as duas porções da cartila

gem, com conseqüente desaparecimento do traço de fra

tura, os vasos tiveram condições de chegar às células hi
pertrofiadas e rapidamente promoveram a ossificação. 
Esta fase está representada na morfometria pela rápida 
descida da curva que corresponde à área das células hi

pertrofiadas . 

Com a injeção de vasos, verificamos que surgem 
brotos vasculares que provavelmente provêm de ramos 

do córtex ósseo e que invadem a região periférica da car
tilagem de conjugação, determinando, neste local, áreas 
de ossificação ·iso ladas que também foram observadas 
por Brashear L1l , que as nomeou núcleos secundários de 

os si fi cação . 
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Linguagem . médica 

JOSE SOARES HUNGRIA FILHO 1 

RESUMO 

O A. procura indicar os principais erros de lingua
gem, próprios dos médicos da região na cidade de São 
Paulo, com o fim de prepará-los para as futuras redações 
de teses de mestrado e de docência, nas quais a precisão e 
a clareza são atributos essenciais. Visa também estimulá
-los a conhecer e a respeitar nossa língua, como manifes
tação de nacionalismo, defendendo-a principalmente das 
influências de línguas estrangeiras, quando desnecessá
rias. Dá como remédio a leitura diária de boa literatura 
do vernáculo. 

SUMMARY 

Medica/ language 

This paper is intended to stimulate young doctors to 
talk and write clear/y and accurately . The purpose is, 
first, to preveni misinterpretation oj ideas in theses and 
other medica/ papers and, second, to stimulate a sense of 
sound nationalism in them. The best way to reach such 

goal is to read good literature daily. 

INTRODUÇÃO 

Através da linguagem escrita, falada e mímica, 
transmitimos nossas idéias e sentimentos a outras pes
soas; como os discursos falado e escrito se baseiam em 
convenções estabelecidas ao longo do tempo, é necessário 
obedecermos a certo número de regras que têm um subs
trato lógico e estético e que constituem a gramática sensu 
lato. Portanto, respeitar a gramática não é requinte de 
privilegiados, mas exigência para todos os que pretendem 
ter suas idéias claramente entendidas e assimiladas por 
seus ouvintes e interlocutores. 

Se isso é válido para uma simples conversa entre 
amigos, muito mais entre professor e aluno, quando não 

I . ProL Pleno de Ortor . na Fa,. de Ciên,ia., Méd. da Santa Casa de 

Miseri c. de São Paulo. 
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devem permanecer dúvidas ou imprecisões, cujas conse
qüências poderão ser bastante graves. 

A linguagem falada é menos exigente quanto à preci
são dos termos, porque usa recursos auxiliares, como in
flexão da voz, gesticulação e postura do orador; a lingua
gem escrita, mais árida e desprovida de complementos, 
exige maior correção gramatical. 

Essas considerações iniciais decorrem da experiência 
didática de muitos anos transmitindo conhecimentos e 
ouvindo exposições dos mais jovens em exames, reuniões 
e seminários. O ponto crucial do problema se evidencia na 
elaboração de teses ou dissertações universitárias, quan
do a precisão do enunciado não pode deixar margem a 
dúvidas e a simples colocação de uma vírgula pode alterar 
o sentido da frase. Por isso , para atingir o nível necessá
rio para a elaboração de um texto de maior responsabili
dade, devem os jovens se esmerar, mesmo nos simples re
latórios de interconsultas ou na elaboração rotineira dos 
prontuários médicos; daí a obrigação dos mais velhos de 
corrigir a linguagem dos discípulos e estimulá-los à leitu
ra de textos literários, única forma de habituar o ouvido a 
aceitar o correto e recusar o errado ou de mau gosto . 
Costuma-se di zer, com certa justiça, que o médico nada 
lê fora da medicina, o que se justifica, em parte, pela exi
gência de constante atualização num campo de conheci
mentos essencialmente dinâmico e rapidamente mutante; 
entretanto, alguns minutos diários, numa espera mais 
prolongada, antes das refeições ou do repouso noturno, 
são suficientes para a leitura de algumas linhas escolhi
das. Conta-se que d ' Alembert, um dos enciclopedistas 
franceses, escreveu um tratado de dois volumes nos cur
tos períodos entre o chamado da esposa e o início das re
feições. Atualmente os tempos são outros, a pressa é ge
neralizada , mas os livros de bolso existem justamente pa
ra estar disponíveis a qualquer moment o. 

Ao escrever este artigo, pretendo despertar o interes
se dos jovens pela procura da correção da linguagem, não 
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por estar especialmente habilitado para tanto, mas por 
me ter habituado à leitura de bons autores e à procura de 
justificações etimológicas nas fontes de nossa língua; 
portanto, os exemplos que vão ilustrar este trabalho não 
pretendem ser isentos de crítica, mas apenas pretexto pa
ra análise e pesquisa por parte dos leitores. 

Justificada, assim, a importância do assunto e ex
postas as causas gerais das falhas na linguagem médica, 
passemos às causas particulares da maioria de nossos 
desacertos*. 

INFLUÊNCIA DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Como foi do francês no passado, a maior influência 
atual é do inglês, nítido reflexo de um colonialismo eco
nômico e cultural. Não somos contrários ao aproveita
mento de expressões estrangeiras, quando não exista uma 
nacional que dê os mesmos esclarecimentos; o que se pre
tende evitar são os abusos, que levam a redundâncias e, 
muitas vezes, manifestam mal disfarçada vaidade; outras 
vezes, a tradução ao pé da letra cria neologismo dispensá
vel e de significado dúbio . 

Retalho ou lingüeta dispensam o uso de flap. 
Técnica, conhecimento, tecnologia prescindem do 

tão divulgado know-how. 
Severo, como sinônimo de grave (doença grave), é 

tradução errada de severe (a severe illness); seu significa
do em português é sério, exigente. 

Moteado (de moth - "traça") significando "de as
peta semelhante a algo roído por traça", pode ser substi
tuído por carcomido, corroído. Os próprios ingleses 
usam moth-eaten. 

Mandatário é a tradução literal do inglês manda
tory, palavra cuja tradução é obrigatório; além disso, evi
ta confusão com algo referente a mandato judicial. 

Patologia, significando uma doença ou lesão, é tra
dução mal feita do inglês, pois usamos aquela palavra pa
ra significar o estudo das doenças; assim também, filoso
fia, usada na literatura médica inglesa como "opinião so
bre uma doença" ou "uma conduta de tratamento", de
ve ser reservada, em nosso idioma, para designar a ciên
cia das causas primeiras. 

Record deve ser traduzido para recorde, um neolo
gismo já aceito em português, quando significa um feito 
excelente. 

* Nossas observações se referem, mais particularmente, à linguagem 
empregada em São Paulo; cada região tem seus próprios vícios. 
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Uso do ponto(.) e da vírgula(,) nos numerais- Em 
nossa língua, o ponto separa o milhar da centena e a vír
gula separa o inteiro da fração; portanto, deve-se dizer 
2,5o/o (dois vírgula cinco por cento) e não 2.5% (dois 
ponto cinco por cento); da mesma forma escrevemos e di
zemos US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares), en
quanto o inglês usa, para a mesma expressão, US$ 
2,500.00. 

Tradução dos nomes de compostos químicos - No 
inglês o adjetivo precede o substantivo, mas não devemos 
manter essa inversão: methylmetacrilate deve ser traduzi
do para metacrilato de meti/a; technetium pyrophospha
te, deve ser pirofosfato de tecnécio, etc. 

Fazer febre é tradução errada do francês f a ire de la 
fievre; língua saburral deve ser língua saburrosa, etc. 

Citações latinas- Podem reforçar o sentido do tex
to com um toque de erudição e enriquecê-lo pelo seu po
der de síntese; entretanto, deve-se cuidar para evitar erros 
de transcrição e de flexão: genu valgum (neutro, 
singular), genu valga (neutro, plural); coxa vara (femini
no, singular, pronunciada "cokça"), coxae varae (femi
nino, plural); os acromiale e não os acromial, etc. Para 
evitar deslizes, melhor seria usar as traduções como joe
lho varo ou joelhos varas, mão vara ou varas, recurva
dos, antecurvados, osso acromial ou tibial, etc. Também, 
ao citar uma frase latina, devemos respeitar, pelo menos, 
o acento tônico, uma vez que a pronuncia verdadeira é 
ainda discutida: primum non nocere (segunda conjuga
ção, paraxítona); antícus e não ânticus ("anterior")**. 
Outro erro freqüente nas citações latinas é a colocação da 
preposição desnecessária, quando já está subentendida 
no ablativo latino: em sensu lato, em vez de sensu lato; a 
larga manu, em vez de larga manu; de motu próprio, por 
motu proprio, etc. 

Uso do trema() sobre as vogais "a", "o" e "u" na 
língua alemã- Modifica seus sons, tornando-os seme
lhantes aos "é", "e" e "i"; ao grafarmos os nomes que 
contenham esses sons, devemos acrescentar um "e" 
quando a máquina de escrever não contiver o trema: 
Schaeffer, Boehler, M ueller, etc. 

Palavras de origem grega - Algumas podem causar 
dúvidas de grafia ou de pronúncia, principalmente por 
nos terem chegado através do latim: hematopoiese, que 
alguns escrevem hematopoese, por analogia com a pala-

** Acentuamos essas palavras latinas para indica r a pronuncia. pois es

sa língua não tem acentos . 
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vrapoeta, também da mesma origem (poiein, "criar"). O 

radical hemato provem de haima, háimatos, sangue, da 
mesma maneira que ortopedia provem de orthós e pais, 
paidós, significando "direito" e "criança"; parece, por
tanto, que a letra "i" intermediária desaparece na evolu
ção da língua; alguns puristas, porém, afirmam que se 
pode escrever hematopoiese e poeta, porque esta última 
palavra nos chegou através do latim poeta, enquanto a 
primeira é neologismo relativamente recente, provindo 
diretamente do grego e que deve, portanto, conservar sua 
grafia original. Na mesma ordem de raciocínio, poder
-se-ia dizer hematia, respeitando sua etimologia, porém o 
uso já consagrou hemácia, leucócito, monócito, neutrófi
lo, não preferíveis a leucocito, monocito e a última não 
oferece dúvidas. 

Pronúncia de nomes estrangeiros - Há tendência 
generalizada entre os brasileiros, influenciados por locu
tores e apresentadores, os verdadeiros orientadores de 

nossos hábitos lingüísticos, e nem sempre bem informa
dos, de conservar a pronúncia original; entretanto, isso é 
praticamente impossível e mesmo indesejável, porque se
ria necessário conhecermos todas as línguas e, além disso, 
a mudança de timbre e de inflexão da voz no meio de uma 
frase, exigida pela pronúncia estrangeira, tira-lhe a har
monia e soa "snob" ... Os sons próprios de cada língua 
dependem de condições anatômicas dos órgãos emissores 
e de longo treinamento; há sons estrangeiros para os 
quais não temos facilidade, como o "th" sibilante do in
glês, o "j" gutural do castelhano, o "o" ("o" tremado) 
do alemão, o "h" aspirado do alemão, japonês e outras 
línguas, etc. Por isso, a regra é seguir as tendências de 
nossa língua e o consenso, sem procurar .respeitar as ori
gens. Aliás, somos dos poucos povos que não nacionali
zam a pronúncia de nomes estrangeiros, o que não deixa 
de ser uma falta de patriotismo. 

Traduzindo os nomes estrangeiros, devemos tam
bém traduzir as siglas correspondentes: Acquired Immu
nodefficiency Syndrome deveria ser traduzido para "Sín
drome da imunodeficiência adquirida" e sua sigla deveria 
ser, portanto, "SIDA" e não "AIDS" (que em inglês se 
pronuncia "eids"); somos o único povo latino a usar essa 
sigla; hispano-americanos, espanhóis, italianos e france
ses escrevem "SIDA" e pronunciam a palavra segundo as 
regras de suas próprias línguas ("SIDÁ" em francês); 
criou-se até o neologismo aidético, bastante aceitável se 
fosse sidético. Sabemos que é impossível reverter essa 
tendência devido à pressão irresistível dos meios de co-
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municação e porque o povo é o árbitro supremo da lin
guagem; só poderemos resolver o problema quando 
aprendermos a respeitar nossa cultura, da qual a língua é 
a mais alta expressão. Outros exemplos semelhantes são: 

Gatt, Unicef, Nato, etc.; felizmente ainda dizemos ONU 
e não UNO. 

ERROS GRAMA TI CAIS 

Vamos citar, agora, alguns erros comuns em nosso 
meio médico, alguns já com direito de cidade, portanto 
dificilmente removíveis: 

Obituar, neologismo desnecessário, pois já existem 
as · palavras morrer, falecer, desaparecer (eufemismo), 
etc .*** 

Alar e obturatriz (nome das projeções radiográficas 
para as fraturas de acetábulo): a primeira expressão é 
correta porque se refere à asa do osso ilíaco; mas a segun
da é mal aplicada porque, referindo-se ao forame obtura
do, deveria ser foraminal. 

Usar a palavra tumoração por tumor; a primeira sig
nifica "formação de tumor" e a segunda se refere a um 
aumento de volume localizado, de qualquer origem. 

Erros de pronúncia- Trocanter, cateter, ureter (ér) 
e não trocânter, catéter e uréter; entretanto, todos pro
nunciam corretamente clister (ér). Glenóideo, pop/íteo, 
cotilóideo e não glenoideu, popliteu e cotiloideu (influên
cia provável do francês) . Necropsia e não necrópsia, no
me preferível a autópsia, que, pela sua etimologia signifi
ca "exame de si mesmo". Lêvedo e não levedo (levedura, 
também usado e aceito por muitos, parece provir do fran
cês levure. 

Erros de grafia - Fêmores e femoral e não fêmures 
efemural, porque se trata de empréstimos eruditos do la
tim (femur, femoris); aliás, as palavras que sofreram evo
·lução popular conservam, nos derivados, a origem latina 
(bispo-episcopal, arvore-arboricultura). Note-se que o 
plural fêmures é admitido por bons dicionaristas. 

Periosteal, derivado de periósteo e não periostal. 

Contactar e não contactuar, como se diz, também 
corretamente, impactar. 

Seja e esteja, subjuntivo presente de ser e estar, e não 
seje e esteje. 

••• A criação de neologismos é ace itável, desde que se respeite a gra

mática e que não haja redundância . 
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Borda e não bordo, quando significa "beirada", 
"margem". 

Cominuição, do verbo cominuir (despedaçar) e não 

cominução, como o verbo poluir de poluição (polução já 
tem outro significado, o de ejaculação). 

A letra "s" é, geralmente, omitida no prefixo "des" 
(com o significado de "separar", "desviar", "destruir"; 

deve-se dizer desbridar, descascar, etc . ; a queda do "s" é 
influência francesa. 

Uso de voz ativa pela passiva: "Figueiredo operou o 

coração"; Covas fez três pontes de safena"; "Antonio 

extraiu um dente". O correto é: " ... foi operado do cora
ção";" ... teve implantadas três pontes ... ";" ... teve um 
dente extraído". 

Uso do indeterminado pelo determinado - "O 
doente apresentou fratura em fêmur esquerdo"; "o trau

ma provocou fratura em tíbia direita". O certo: " ... no 

fêmur esquerdo"; " ... na tíbia direita". 

Uso de palavras semelhantes com sentidos diferentes 
- Diferenciar por diferençar; a primeira significa "pro

vir de" (o histiócito se diferencia do histioblasto); a se

gunda significa "ser diferente de" (diferençar um tumor 
de Ewing de uma osteomielite) . 

Desapercebido e despercebido- A primeira signifi

ca desprovido", "distraído" e a segunda significa "não 
ser notado". 

Uso impróprio de adjetivos- "Cirurgião pediatra" 
e não "cirurgião infantil"; "cirurgião cardiologista" e 
não "cirurgião cardíaco". 

Nessas expressões se nota bem a importância da lin

guagem correta, para não se entender que se trate de um 
cirurgião com espírito infantil ou que sofreria do cora
ção. 

Uso impróprio de advérbios - Onde é usado, mui
tas vezes, em lugar de quando ou em que: "nesse momen

to foi onde o doente sentiu dores" (" ... quando sentiu 
dores"); "nesse momento foi onde ele sofreu a queda" 
(" ... que ele sofreu a queda"). Menos, com todos os ad
vérbios, é invariável, portanto não se pode dizer: "ele ti
nha menas capacidade física") . 

Uso impróprio de verbos invariáveis - "Fazem 10 
anos que ele tem dores na coluna", em vez de "faz 10 
anos ... "; "no acidente houveram muitas fraturas", em 
vez de "houve muitas fraturas"; "ao chegar ao hospital 
o doente contava uma lesão há 10 anos", em vez de " ... 
havia 10 anos". 
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Uso impróprio de preposições com verbos de movi
mento - "O doente chegou no hospital", "apoiou a 

mão no tórax", em vez de " ... chegoU ao hospital", 
"apoiou a mão ao tórax", ou "sobre o tórax". 

Erro na concordância do particípio passado - Ge

ralmente acontece nas frases em ordem inversa e com 

grande separação entre seus termos: "foi encontrado, 

após minuciosa dissecção cirúrgica, uma lesão infiltrati

va", em vez de " ... foi encontrada ... ". 

Uso impróprio da regência de verbos intransitivos
"O doente que esta sendo apresentado e que descrevi as 

lesões", em vez de " ... de quem descrevi as lesões", ou 

" . .. cujas lesões descrevi"; "esses foram os sintomas en

contrados e que o médico tomou providências", em vez 

de " ... e sobre os quais o médico ... "; "esse é o tratamen-

to que o doente precisa", por " ... de que o doente preci-
sa". 

Uso de expressões em moda - Geralmente criadas 

por políticos quando querem "enfeitar" a frase: "a nível 

de", se usa, atualmente, com os significados mais varia

dos como "no âmbito de", "no que se refere a", ou mes

mo sem nenhum significado; se houver necessidade pode

-se usar "em nível de" ou "no nível de", que será correto 

e sem galicismo; na frase "uma lesão a nível de fêmur" 

ela pode ser suprimida sem alterar o sentido. 

Maneira desrespeitosa de designar um doente -
Quando se refere a um doente determinado, não se deve 
dizer "o paciente do leito 15", ou "o paciente número 
15", mas dizer sempre o seu nome; isso demonstra, tam
bém, que o médico conhece seu doente e o respeita como 
pessoa. 

COMPLEMENTOS DA LINGUAGEM FALADA 

Para facilitar a comunicação quando se usa a pala

vra falada, usamos a postura, a inflexão da frase e a colo
cação da voz. 

Postura - Numa apresentação em congressos ou 

mesmo em reuniões informais e de rotina, o médico deve 
manter uma postura correta, ereta, encarando o auditó
rio e gesticulando discreta mas incisivamente; isso prende 
os ouvintes, porque evidencia a firmeza das convicções de 
quem fala; devem ser evitados gestos que imitem a situa
ção do doente, seu tipo de claudicação, o que pode tor
nar-se grotesco e até ridículo; também uma postura dis

plicente e posições desleixadas, como apoiar o cotovelo à 
parede ou colocar o pé sobre uma cadeira ou degrau, de
sabonam o expositor. 
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Inflexão da frase- Quebra a monotonia e dá ênfase 
às idéias, evitando a desatenção do auditório. 

Colocação da voz - É a maneira de torná-la mais 
clara e menos cansativa para as cordas vocais; é o método 

usado pelos cantores e oradores e consiste em fazer com 
que a voz, que se origina da vibração das cordas vocais, 
ressôe nos seios da face e no palato, como se fosse emiti
da pelos lábios; é o que se chama de "empostação"; algu
mas pessoas têm a voz naturalmente empostada e outras 
precisam aprender, o que exige apenas alguns exercícios 
apropriados e fáceis; a empostação pode corrigir até cer
tos tipos de gagueira. 

220 

CONCLUSÃO 

As normas apresentadas devem servir apenas como 

estímulo para a busca da comunicação mais eficiente en
tre médicos e estudantes; os exemplos citados são apenas 

alguns dos erros mais freqüentes na linguagem de nosso 
meio médico, sem nenhuma pretensão de mostrar conhe

cimentos; pretendo despertar nos mais jovens o interesse 
pelo estudo de nosso idioma, "última flôr do Lácio", ca
da vez mais culta e mais bela, não apenas para se falar e 
escrever com elegância, mas, principalmente, para se po
der transmitir com clareza idéias e sensações. Para isso, 
repito, a leitura permanente de bons autores, de preferên
cia em voz alta, é a regra de ouro. 
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~N_O_RMAS ___ ____.II Revista Brasileira de Ortopedia 

1. A Revista Brasileira de Ortopedia destina-se à publicação 
de trabalhos que contenham contribuições ao progresso 
de Ortopedia , Cirurgia de Mão e especialidades afins . 

2. Os artigos enviados deverão ser datilografados em papel 
ofício, em espaço duplo, com margem larga, devendo o 
autor remeter 3 cópias. A última página conterá o ende
reço do autor. 

3. Os artigos enviados passarão a ser propriedade da Revista . 
4. No caso de artigos muito extensos, a Direção da Revista 

Brasileira de Ortopedia se reserva o direito de publicá-los 
em quantas edições julgar necessárias. 

S. Os artigos aprovados pelo Corpo Editorial serão publi· 
cados na ordem de seu recebimento. 

6. As referências bibliográficas serão indicadas no fim do 
trabalho, contendo apenas os autores citados no texto. 

7. Os trabalhos deverão ser acompanhados de sinopse de , 
no máximo, 200 palavras, em português. No final , resu· 
mo em inglês. 

8. Por "Resumo do Autor" , compreende-se o resumo de 
um trabalho científico, redigido pelo próprio autor e pu
blicado ao mesmo tempo que o trabalho, depois de sua 
apresentação ter sido examinada pelo Editor. O resumo 
deve recapitular sucintamente os fatos contidos no traba
lho e suas conclusões e chamar atenção para os novos 
dados do problema. (Código de boa prática em matéria 
de publicações científicas - Tradução por Zeferino Fer
reira Paulo, autorizada pela UNESCO, do "Code de bon 
usage · en matiêre de publications scientifiques", Buli 
UNESCO Bibl : (Paris) 17 (1 ) : 30-34, 1963). 

9. O artigo para publicação deverá conter, além do nome 
do autor, os seus títulos principais e a procedência do 
trabalho. 

10. O autor citado será numerado e relacionado, em ordem 
alfabética, na referência bibliográfica, de acordo com as 
seguintes normas : 

Livros 

Número de ordem, ponto, sobrenome do autor, vírgula, 
letras iniciais de seus nomes, dois pontos, título do capí
tulo, ponto e vírgula, autor do livro, se diferente do 
capítulo, ponto e vírgula, título do livro (em grifo), vír
gula, local da edição, vírgula, editor, vírgula, data da im
pressão, ponto, número do capítulo, vírgula, páginas 
inicial e final, ponto . 

Ex .: . 

1. Casa Grande , P.A. & Frost, H.M. : "Pie zambo", in 
Fundamentos de ortopedia clz"nica, Barcelona, 
Salvat , 1955 . Cap . 8, p. 147-149. 

Artigos 
Número de ordem, ponto, sobrenome do autor , vírgula, 
letras iniciais de seus nomes, seguidas de ponto (o que 
se repete para cada co-autor, intercalando vírgula) , dois 
pontos, t ítulo do trabalho, ponto. Os artigos de periódi· 
cos devem incluir : nome abreviado do periódico (grifa· 
do), segundo o "Index Medicus" , número em arábico do 

volume , dois pontos , páginas inicial e final , vírgula, ano, 
ponto . 

Ex .: 

2. Kite, J.H.: Principies involved in the treatment of 
congenital club foot. J. Bone Joint Surg. (Am) 
21 : S9S-60, 1939. 

11 . As grandezas, unidades e símbolos devem obedecer às 
normas internacionais ou , na ausência destas, às normas 
nacionais correspondentes. Sempre que possível , usar o 
nome científico das drogas. 

12. As fotografias deverão ser em papel brilhante , com clara 
indicação de sua posição, e os desenhos confeccionados 
com tinta nanquim. No verso, o título do artigo, nome 
do autor e o número de ordem indicando sua seqüência . 

13 . Quando as ilustrações enviadas tiverem sido publicadas 
em algum outro local , indicar no texto e mencionar a 
permissao para reproduzi-las. 

14. As legendas das ilustrações deverão ser feitas em papel 
separado e numeradas . 

1 S. Fotos em preto e branco serão reproduzidas gratuita
mente , mas a Revista se reserva o direito de estabelecer 
o limite razoável quanto ao número delas ou cobrar do 
autor a despesa decorrente do excesso . Fotos coloridas 
serão cobradas do autor. 

16 . Somente a Revista Brasileira de Ortopedia poderá auto
rizar a reprodução dos artigos nela contidos. 

17 . Serão fornecidas ao autor 20 separatas de seus artigos 
publicados na Revista . 

18. O próprio autor deve indicar se o seu texto pertence à 
categoria : 
a. "memórias científicas originais" ; 
b. "comunicações provisórias ou notas preliminares" 

ou 
c. "revisões de conjunto ou atualizações". 

19 . Sendo a Revista Brasileira de Ortopedia uma publicação 
periódica, seguiremos o projeto de norma brasileira pro
posto pela Associação Brasileira de Normas Técnicas , na 
sua publicação "Normalização de Documentação no 
Brasil". 

20. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Revis
ta . 

A Revista Brasileira de Ortopedia circula anualmente nos 
meses de jan.-fev., março, abril, maio, junho, julho, agosto, 
setembro, outubro e nov.-dez., formando um volume. 
Tiragem . .. .. . . . ..... .. . . ...... . .... . ....... .. .. . 5.000 
Preço do exemplar ....... . .. . ..... . . . . . ....... . . 
Assinatura 
Assinatura anual, inclusive porte, pagamento adiantado: 

Brasil . . . ... . . . .. . .. .. . ; ............ . . . . . .. . 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USS 55.00 

Pagamento 
Todos os cheques e outras formas de quitação deverão ser 

pagáveis à Redprint Editora Ltda. 
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O antiinfla111atõrio e analgésico tópico. 
Composição: 1 g de Bayro Gel contém 50 mg de Elofenama
to. Propriedades: Bayro Gel é um medicamento para aplica
ção tópica com propriedade antiinflamatória. A sua substância 
at iva, o Etofenamato , penetra rapidamente através da pele , 
atingindo os tecidos afetados. Imediatamente após a aplicação 
na pele, o Bayro Gel produz um ligeiro efeito refrescante. Bayro 
Gel não provoca ardor ou vermelhidão na pele, não é gordu
roso, não mancha a roupa, tem aroma agradável, é rapidamen
te absorvido e bem tolerado pela pele. Indicações: Bayro Gel 
é eficaz no tratamento de traumatismos tais como • Contusões 
• Distensões • Entorses • Luxações. Bayro Gel está indicado 
como antiinflamatório, nas enfermidades agudas e crônicas 

das partes moles e articulações do sistema locomotor: • Bur
site • Ciática • Sinovite • Artrose • Mialgias • Artrite • Lombal· 
gia • Reumatismo Muscular. Cor _tra-indlca_ções: Hipersensi
blhdade aos componentes nas tendas e queimaduras. Eleitos 
colaterais: Em casos raros, podem ocorrer irritações cutâneas 
que regridem rapidamente após a suspensão do medicamento. 
Precauções: Em caso de suspeita de fratura ou lesões graves, 
o paciente deve ser manipulado com cui dado e a medicação 
deve ficar sob estrita orientação médica. Bayro Gel não deve 
ser aplicado sobre mucosas, lesões cutâneas abertas e áreas 
eczematosas. Para maio.res informações, consulte a bula ou 
a Bayer do Brasil S.A. • Area Saúde. 

Bayer 


	

