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Artrite séptica do quadril na criança 
Análise do resultado do tratamento cirúrgico, 

com seguimento médio de 10,3 anos 

JULIO CESAR FERNANDES 1
, MAURO MAROUIOTII 1

, PAULO GILBERTO CIMBALISTA DE ALENCAR 2 

RESUMO 

Os autores avaliaram 20 pacientes submetidos a tra
tamento cirúrgico por artrite séptica do quadril no perio
do de novembro de 1964 a março de 1988 no Hospital de 
Clínicas da UFPR. A média de idade no momento do 
atendimento foi de 9,3 anos, com seguimento médio pós
-operatório de 10,3 anos. Os resultados foram classifica
dos segundo os critérios de Griffin & Green, dos pontos 
de vista clínico e radiográfico. A análise estatística mos
trou que os melhores resultados foram obtidos nos casos 
em que o tratamento foi instituído assim que surgiram os 
sintomas e quando foi utilizada instilação-aspiração após 
a drenagem cirúrgica. Não houve diferença estatistica
mente significativa nos resultados dos nossos pacientes 
em relação às diversas faixas etárias estudadas. 

SUMMARY 

Septic arthritic hips in children: analysis of surgical 
treatment result with an average follow-up of 10.3 years 

Twenty patients were evaluated ajter surgical treat
ment oj septic hips jrom November 1964 to March 1988 
at the Hospital de Clínicas oj the Federal University oj 
the State oj Paraná. The mean age at the time oj treat
ment was 9.3 years, and mean time ojjollow-up was 10.3 
years. Results were clinically and radiologically classijied 
according to Grijfin & Green criteria. Statistical analysis 
has shown best results in those cases in which treatment 
was started as soon as symptoms appeared, when irriga
tion-suction jollowed surgi cal draining. The authors h ave 
not observed signijicant statistical change in the results oj 
their patients as jar as age groups are concerned. 

I. Resid. do 3? ano em Ortop. do Hosp . de Clín. da Univ . Fed . do Pa
raná. 

2. Orientador; Méd . Ortop. de Hosp. de Clín. da Uni v. Fed. do ~a

raná. 

Rev Bras Ortop - V oi. 26, N? 4 - Abril , 1991 

INTRODUÇÃO 

Por definição, artrite séptica é uma inflamação arti
cular causada por germes piogênicos, sendo o quadril a 
junta mais freqüentemente afetada nos processos agudos. 
Pode acometer qualquer faixa etária, porém é mais co
mum em lactentes e crianças até dois anos de idade(32l. 

Desde que Thomas Smith a descreveu, em 1874(9
•
19

• 

32·33l, até os dias atuais, observa-se que na evolução do 
tratamento (desde "observação clínica", aspiração e/ou 
cirurgia (1•14•15•30l até cirurgia mais antibioticoterapia e me
didas suportivas (7,

17
•23 •24l) persistem as mesmas preocupa

ções quanto ao resultado final da doença. Com a evolu
ção de métodos diagnósticos e terapêuticos, o objetivo 
principal, que antes era salvar a vida do paciente, passou 
a ser salvar a função do quadril. 

É assunto ainda atual em nosso meio e de grande im
portância, por atingir a camada sócio-econômica menos 
favorecida, justamente aquela que mais sofre pelas gra
ves seqüelas que podem advir(29l . 

Esse tema reveste-se de grande importância, por ser 
emergência de alta freqüência e morbidade, quando com
parado a outras afecções do quadril, portanto assunto do 
dia-a-dia dos ortopedistas (29l. 

O objetivo deste estudo foi a avaliação dos resulta
dos tardios (seguimento médio de 10,3 anos) no trata
mento da artrite séptica do quadril (ASQ) no Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Paraná, correlacio
nando os achados clínicos e radiográficos . 

MATERIAL E MÉTODOS 

De 1965 a 1988, foram registrados 393 casos de artri
te séptica atendidos no Hospital de Clínicas da UFPR. 
Destes, 89 eram localizados na articulação do quadril, 
com paciente em fase de crescimento, com fise femoral 
proximal aberta. A todos os pacientes foi enviada corres
pondência solicitando seu comparecimento para revisão 

89 
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clínica e radiográfica; 20 deles compareceram ao nosso 
serviço e fazem parte deste estudo. Todos enquadravam
-se nos critérios para estudo retrospectivo de artrites sép
ticas da Clínica Mayo propostos por Morrey em 1975 (21

> 

(quadro 1). 
Dos 20 pacientes, 15 eram do sexo masculino e cinco 

do feminino, com idades variando de seis meses a 19 anos 
(média de 9,3 anos). O lado esquerdo esteve comprometi
do 13 vezes e o direito sete, não havendo caso bilateral 
(tabela 1). 

O tempo de evolução entre o início dos sintomas e o 
atendimento ortopédico variou de 12 horas até 30 dias, 
sendo todos os casos submetidos a drenagem cirúrgica. 
Há relato nos prontuários de que a cultura do líquido ar
ticular foi solicitada em 15 pacientes: em 11 vezes foi po
sitiva, sendo o S. aureus o germe isolado em todos os ca
sos; nas quatro restantes, o resultado foi a ausência do 
desenvolvimento de bactérias. A instilação-aspiração de 
Compere foi utilizada em 11 pacientes (550Jo) por tempo 
médio de 5,54 dias. 

Na conduta pós-operatória, 15 pacientes foram imo
bilizados com aparelho gessado toracopodálico, dois per-

QUADRO 1 
Critérios para diagnóstico retrospectivo de ASQ, segundo Morrey 

1. Cultura do líquido ,a rticular positivo .. .. . . . . ... .. .. . .. ...... ASO 
2 . Cultura negativa: ASO se 5 entre os 6 seguintes itens forem positi· 

vos : 

A) febre acima de 38 ,3 • C 
B) dor local com piora à mobilização 

C) edema local 

D) sinais sistêmicos de toxemia 

E) ausência de outro foco de infecção 
F) resposta satisfatória à antibioticoterapia 

E ainda: hemocultura positiva ou apresentar duas das seguintes condi· 
ções: 
A') pus aspirado da articulação 
B') VHS elevado 
C') alterações radiográficas 

TABELA 1 
Dados epidemiológicos de 20 pacientes tratados por ASQ 

Masculino Feminino Total 
Sexo 15 5 20 

Direito Esquerdo Total 
Lado 13 7 20 

Mínima Máxima Média 
Idade 6 meses 19 anos 9,3 anos 

90 

maneceram em tração e três não sofreram restrição de 
qualquer ordem. O reinício da marcha variou de 15 a 102 
dias (média de 63 dias). 

O tempo de evolução pós-operatório até a avaliação 
atual variou de 2 a 25,5 anos (média de 10,3 anos). 

Para avaliação dos resultados foram utilizados os 
critérios de Griffin & Green (12>, que, a nosso ver, são os 
que maior valor apresentam com relação à apreciação a 
longo prazo, pela ênfase dada ao aspecto anatômico da 
articulação. Esses autores consideram que, mesmo em 
pacientes assintomáticos, alterações anatômicas detecta
das ao exame radiográfico podem no futuro determinar 
degradação dos resultados observados inicialmente (qua
dro 2). 

RESULTADOS 

Os resultados com relação a queixas, função e dados 
anatômicos, segundo a avaliação proposta por Griffin & 
Green, está expresso nas tabelas 2, 3 e 4, respectivamente. 
A representação radiográfica dos-resultados anatômicos 
nos nossos pacientes está exemplificada na figura 1. 

TABELA2 

Queixas de 20 pacientes tratados por ASQ 
(1 O .3 anos de seguimento 
pós-tratamento, em média) 

Nenhuma 

Dor na coluna lombar 
Dor no joelho ipsilateral 
Dor no quadril afetado 
Falta de mobilidade no quadril 

Total 

Queixas 

12 
4 

2 
1 
2 

21 
Um paciente queixava-se de dor lombar e no 

joelho. 

TABELA 3 
Mobilidade articular do quadril em 
20 pacientes tratados por ASQ 

Mobilidade 

Normal 

Hipomóvel 

Rígido 

Total 

N? de quadris 

12 

5 
3 

20 

Rev Bras Onop- V oi. 26. N? 4 - Abril. 1991 



ARTRITE SÉPTICA DO QUADRIL NA CRIANÇA 

Além desses dados, notamos que sete dos 20 pacien
tes (350?o) apresentavam claudicação à marcha. Anota
mos a discrepância de comprimento dos membros infe
riores no último exame e verificamos que em 11 pacientes 
(55%) não havia qualquer alteração, encontrando-se en
curtamento do membro inferior afetado de até dois centí
metros em seis pacientes (30%) e mais de dois centímetros 
em três (15%) . 

A análise estatística mostrou diferença significativa 
para melhor nos casos atendidos com pouco tempo de 
evolução dos sintomas até o momento do atendimento 
(tabela 5) e nos casos em que foi empregada instilação-as
piração após a drenagem (tabela 6). Não houve diferença 
significativa nos resultados das diversas faixas etárias (ta
bela 7). 

DISCUSSÃO 

A artrite séptica do quadril (ASQ) é o exemplo da 
doença que envolve aspectos sociais e que, apesar dos 

QUADR02 

Critérios de Griffin & Green para avaliação das seqüelas de ASQ 

A 

B 

Subjetivo: Queixa do paciente. 

Funcional: Avaliação da mobilidade articular: 
Normal 
Hipomóvel 
Rígido 

C - Anatômico: Avaliação radiográfica : 
Excelente: aspecto normal 

Bom: alterações mínimas do trabeculado ósseo 
Regular: deformidade óssea com interlinha articular preservada 
Mau: pinçamento articular com ou sem deformidade óssea 

Muito mau: cabeça femoral muito deformada, que não tenha 
completado seu crescimento, ou ausente . 

TABELA4 
Avaliação anatômica do quadril em 
em 20 pacientes tratados por ASQ, 
segundo exame radiográfico atual 

Excelente 
Bom 
Regular 
Mau 
Muito mau 

Total 

Rev Bras Or< op- V oi. 26. W 4 - Abril . 199 1 

N? de quadris 

6 
2 
5 
2 

5 

20 

Fig. 1 

TABELAS 

Resultados radiogrâficos do tratamento cirúrgico em 20 pacientes 
com ASQ de acordo com o tempo de evolução pré-operatória 

0-3 dias 
4-7 dias 

> 7 dias 

Excelente Bom Regular Mau Muito mau 

3 

3 

TABELA 6 

2 
2 

2 5 

Resultados radiogrâficos do tratamento cirúrgico em 20 pacientes 

com ASQ de acordo com o emprego ou não 
de instilaçlio-aspiraçlio após a drenagem 

Com instilação-aspiração 
Sem instilação-aspiração 

Excelente Bom Regular Mau Muito mau 

6 

TABELA 7 

3 
2 

2 
2 

Resultados radiográficos do tratamento cirúrgico em 20 pacientes 
com ASQ de acordo com a faixa etária no momento do atendimento 

O a 3 anos 
3 a 1 O anos 
mais de 1 O anos 

Excelente Bom Regular Mau Muito mau 

4 
1 

3 
2 

2 

3 
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progressos obtidos com o desenvolvimento médico, pro
duz graves seqüelas em muitos pacientes, resultando em 
deformidades acentuadas na região proximal do fêmur, 
discrepância no comprimento dos membros inferiores, 
ancilose, instabilidade ou luxação do quadril <16•18·20· 25 l). 

Apesar de nossos esforços para localizar todos os pa
cientes tratados em nosso hospital, o grupo foi relativa
mente pequeno, se confrontado com o número inicial, e 
algumas particularidades, como a ausência de recém-na
tos no momento do atendimento inicial, fez com que não 
fosse possível a comparação de nossos resultados com os 
publicados na literatura. 

O método de Griffin & Green para análise dos resul
tados pareceu-nos bem apropriado, porque alguns pa
cientes assintomáticos e funcionalmente normais apre
sentaram alterações anatômicas, o que leva a crer que 
seus resultados clínicos tenderão a deteriorar-se com o 
tempo. Parece-nos indispensável o acompanhamento a 
longo prazo de todos os pacientes que tenham sofrido 
ASQ. 

O atendimento precoce da ASQ é importante porque 
o processo infeccioso faz com que haja aumento da pres
são intracapsular, que pode deslocar a cabeça femoral ou 
interromper o suprimento vascular intracapsular<5•12•13 · 

21
•
32l. A associação da atividade condrolítica do processo 

séptico pode levar a lesão grave da cabeça f em oral e placa 
epifisária intra-articular no terceiro e quarto dias <6· 11 •21 · 

27
·28l, estando comprometida de forma mais grave após o 

sétimo dia. Esse processo torna imperativa a intervenção 
precoce (2,3,9, 10. 18,25,31) . 

Nossos resultados indicam que o fator tempo tem 
importância no prognóstico (tabela 5). Analisando a ta
bela, três casos com mais de sete dias de evolução pré
-operatória apresentaram resultados excelentes, fugindo 
ao padrão do grupo. Constatou-se que em dois desses ca
sos houve uso de antibiótico por mais de sete dias antes 
do diagnóstico definitivo. É possível que tenha ocorrido 
alteração da história natural da doença em decorrência 
da medicação. O outro caso, com cultura do líquido sino
via! negativa, foi incluído neste trabalho porque se en
quadrou nos critérios retrospectivos de diagnóstico <2'l. 

Devido às peculiaridades do grupo de pacientes deste 
estudo, no qual apenas dois casos estavam abaixo de um 
ano de idade, não foi possível correlacionar nossos resul
tados com os de diversos autores, no que se refere à ida
de como fator prognóstico. Observamos, no entanto, que 
houve tendência a piores resultados nos pacientes acima 

92 

de lO anos de idade, apesar da diferença não ser estatisti
camente· significativa. 

Notamos que nos pacientes em que foi feita a drena
gem da ASQ, seguida de instilação-aspiração, os resulta
dos foram significativamente melhores do ponto de vista 
estatístico, quando comparados aos pacientes em que foi 
feita somente a drenagem. Esse fato nos tem levado a 
manter o método de Compere como parte de nosso trata
mento nas artrites sépticas. 
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Tratamento do hálux valgo 
pela técnica de Chevron * 
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RESUMO 

Os autores apresentam os resultados obtidos no tra
tamento do hálux valgo pela técnica de Chevron. Dos 79 
pés operados, 90,2% obtiveram ótimos e bons resulta
dos. Além da técnica, apresentam o protocolo utilizado e 
discutem os resultados obtidos à luz dos conhecimentos 
mais atuais. 

SUMMARY 

Hallux va/gus treatment using Chevron technique 

The authors present the treatment oj hallux va/gus 
with the Chevron technique. In 79 jeet treated with this 
method, they obtained 90.2% of excel/ent and good 
results. They present the protocol, the technique, and 
discuss the results. 

INTRODUÇÃO 

No intuito de padronizar o tratamento do hálux val
go, foi introduzido na Escola Paulista de Medicina, Ser
viço do Prof. José Laredo Filho, um protocolo que visa, 
através de informações objetivas e subjetivas, classificar 
e graduar a deformidade principal, bem como as defor
midades secundárias. A partir da proposta do Comitê de 
Pesquisa em Hálux V algo daAmerican Orthopaedic Foot 

• Trab. realiz. no Dep. de Ortop. e Traumatol. da Esc. Paul. de Med. 
(Serv. do Prof. José Laredo Filho). 

I. Doutor em Medicina pelo Curso de Pós-Grad. do Dep.; Chefe do 
Grupo do Pé do Dep. 

2. Prof. Adjunto Doutor do Dep.; Integrante do Grupo do Pé do Dep. 

3. Mestre em Ortop. e Traumatol. pelo Curso de Pós-Grad. do Dep.; 
Integrante do Grupo do Pé do Dep. 

4. Resid. de 3? ano do Dep. 
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and Ankle Society04>, foi criado um protocolo que reco
lhe informações anamnésticas, clínicas e radiográficas, 
sistematizando as avaliações pré e pós-operatórias e tor
nando comparáveis os resultados entre as diversas técni
cas aplicadas e mesmo entre os diversos autores. 

A escolha da técnica cirúrgica a ser utilizada em de
terminado paciente segue o algoritmo apresentado no 
quadro 1. 

Aliando-se à informação obtida da literatura a expe
riência acumulada em nosso serviço nos últimos cinco 
anos, utilizamo-nos da técnica descrita por Corless<2

> em 
1976, modificada e difundida por Kenneth A. Johnson & 
co!. <5•6> e por ele denominada de osteotomia de Chevron, 
para o tratamento dos pacientes portadores de hálux val
go com ângulo de valgismo do hálux de até 30° e ângulo 
intermetatarsiano 1-11 de até 15°. 

ARTIC ULAÇJI.O MTF I 
CONGRUENTE 

ARTICULAÇM MTF I 

INCONGRUENT E 

GRANDE EXOSTOSE 
SEM DESVIO 

Quadro I -Algoritmo de tratamento do hálux valgo na Escola Paulis
ta de Medicina. MTF- articulação metatarsofalangiana; FP- falan
ge proximal; IM- intermetatarsiano; VH- valgismo do hálux; RTM 
- reparação de tecidos moles. 
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Fig. 1- Esquema ilustrando a incisão cirúrgica (A), a capsulotomia em 
Y que deixa uma "bandeleta" aderida à base da falange proximal do 
hálux (B), maneira correta de realizar a exostectomia (C) e o plano da 
exostectomia acompanhando a borda media/ do pé (D) . (Desenhos Caio 
A.S. Nery) 

MATERIAL E MÉTODOS 

Métodos 
A osteotomia de Chevron baseia-se nos mesmos 

princípios biomecânicos que nortearam Mitchell na des
crição de sua técnica e que consistem na redução do varis
mo do primeiro metatarsiano e correção do eixo mecâni
co através do deslocamento lateral da cabeça desse osso, 
obtido pela realização de osteotomia em sua porção dis
tai (4,7, 12). 

Os diversos tempos dessa técnica são sumarizados a 
seguir: 

I) Aplica-se torniquete com garrote pneumático na 
raiz da coxa. 

2) Realiza-se incisão suavemente côncava para ci
ma, de aproximadamente 5cm, sobre a face mediai do pé 
na altura da articulação MTF-1, na transição entre a pele 
dorsal e a plantar (figs. IA e 3). Segue-se a dissecção do 
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Fig. 2 -Esquema demonstrando os principais detalhes técnicos relacio
nados à osteotomia e sua orientação espacial (acompanhar a descrição 
no texto). (Desenhos Caio A .S. Nery) 

tecido celular subcutâneo com identificação e isolamento 
do ramo do nervo fibular superficial. 

3) Uma incisão em "Y" é realizada na porção me
diai da cápsula da MTF-1, estendendo-se ao periósteo da 
diáfise do primeiro metatarsiano. Os braços curtos do 
"Y" delimitam uma "bandeleta" que permanece aderida 
à base da falange proximal do primeiro dedo, que permi
tirá , no momento da capsulorrafia, a correção do valgis
mo. O restante da incisão capsular deve ser bem delimita
da para garantir sutura firme, no momento do fechamen
to (fig. IB). 

O deslocamento da cápsula e periósteo não deve ser 
exagerado, a fim de evitar o comprometimento da irriga
ção da cabeça do primeiro metatarsiano <5•9l. 

4) Uma vez concluída a capsulotomia, faz-se avalia
ção das alterações artrósicas e da exostose. A ressecção 
da exostose é realizada com auxílio de serra elétrica, 
usando-se como guia o sulco formado entre a superfície 
articular da cabeça do primeiro metatarsiano e a neofor
mação óssea. 

A orientação da exostectomia deve ser dorsoplantar, 
a fim de criar uma superfície mediai ampla sem a retirada 
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Fig. 3 - Fotografia de paciente com o desenho da incisão a ser reali
zada 

Fig. 4 - Fotografia do infra-operatório após a realização da osteoto
mia em V, centrada na cabeça do primeiro metatarsiano 

exagerada da exostose (fig. I C). A angulação da exostec
tomia deve acompanhar a inclinação da borda mediai do 
pé (fig. ID) . 

5) Para a realização do tempo principal da cirurgia, 
devemos seguir alguns critérios: a) osteotomia em V, com 
vértice anterior centrado na cabeça do metatarsiano e ân
gulo de abertura de 70° (fig. 2A); b) osteotomia no plano 
carona!, respeitando-se o paralelismo entre o eixo da os
teotomia e o plano de apoio das cabeças dos metatarsia
nos no solo, evitando-se a subida ou descida da cabeça do 
primeiro metatarsiano e conseqüente insuficiência ou so
brecarga desse raio (fig. 2B); c) a orientação da osteoto
mia, no plano transverso, é dirigida para a cabeça do 
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Fig. 5 -Fotografia do intra-operatório demonstrando o deslocamento 
lateral do fragmento distai e aparecimento de triângulo metafisário re
manescente 

Fig. 6 - Detalhe radiográfico da osteotomia na segunda semana de 
pós-operatório. Há sinais radiológicos de pequena absorção óssea nas 
superfícies da osteotomia, o que pode justificar o encurtamento obser
vado nos casos estudados. 

quinto metatarsiano e não perpendicularmente ao eixo do 
primeiro metatarsiano, pois, desse modo, cria-se uma in
clinação tal que favorece o deslocamento mediai do frag
mento distai e não o deslocamento lateral pretendido (fig. 
2C); d) a osteotomia deve ser cuidadosamente realizada 
com serra elétrica para pequenos ossos (fig_ 4). 

6) Promove-se o deslocamento lateral do fragmento 
distai tanto quanto for necessário para a correção do eixo 
mecânico do primeiro metatarsiano, evitando-se um des
locamento maior do que a metade de sua largura. Não é 
necessário o uso de qualquer tipo de fixação (figs. 20 
e 5). 
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7) Resseca-se o triângulo remanescente, de cima pa
ra baixo, seguindo a borda mediai do pé (fig. 2E). A cap
sulorrafia é realizada mediante sutura com fio de absor
ção tardia (poliglactina 0,0), mantendo-se o hálux em 
perfeito alinhamento com o eixo longitudinal do primeiro 
metatarsiano, o que produz discreto varismo e flexão 
plantar de aproximadamente 10° (fig. 2F). O vértice da 
"bandeleta" capsular é ancorado tão distante de seu pon
to de origem quanto o necessário para produzir correção 
do desvio em valgo do hálux. As bordas remanescentes 
são aproximadas, obtendo-se, nesse momento, correção 
da luxação dos sesamóides, pela tração controlada da 
borda plantar. 

8) Os planos superficiais são suturados de maneira 
clássica. Posteriormente, é aplicado curativo compressi
vo com chumaço de gaze cortado em forma de "H", pa
ra manter a posição de correção do hálux, até o primeiro 
curativo pós-operatório, o qual ocorre no final de dois 
dias. 

Material 
Foram incluídos neste estudo 41 pacientes (79 pés), 

38 do sexo feminino e três do sexo masculino. A idade 
média no momento da cirurgia foi de 36,9 anos. Opa
ciente mais jovem tinha 11 anos e o mais idoso 75 anos. 

O tempo médio de aparecimento da deformidade foi 
de 12 anos e o tempo de surgimento da sintomatologia 
dolorosa foi de quatro anos. 

Quanto à localização da dor, todos os pacientes 
apontaram a eminência mediai como local da dor, ocor
rendo associação de sintomatologia na primeira articula
ção metatarsofalangiana em 1507o dos casos; 3% relacio
naram também a associação de dor na cabeça do primei
ro metatarsiano e 6% referiram dor, inclusive quando em 
repouso. 

No que se refere aos objetivos do tratamento, 86% 
dos pacientes optaram pela cirurgia, motivados exclusi
vamente pela dor; 12% associaram dor e estética e 3% 

TABELA 1 
Anélise do desvio sesam6ideo 

Pré-op. Pós-op. 

N~ % N~ % 

Nonnal o o 25 31,5 
Grau I 34 43 ,0 51 64,5 

Grau 11 32 40 ,5 3 4,0 
Grau 111 13 16,5 o o 
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submeteram-se à correção cirúrgica pela dor e prevenção 
de possível agravamento da deformidade. 

Para a análise dos resultados, foram utilizados testes 
não paramétricos, levando-se em consideração a natureza 
das distribuições ou a variabilidade dos valores das medi
das efetuadas. Aplicou-se o teste de Wilcoxon <13> em duas 
amostras não independentes, para todas as medidas reali
zadas, com o objetivo de comparar os valores observados 
nos lados direito e esquerdo de cada um dos pacientes es
tudados . Tendo em vista o tamanho da amostra, esse tes
te foi aplicado com aproximação à curva normal, separa
damente nos pré e pós-operatórios. 

Fixou-se em 0,05 ou 5% (alfa< 0,05) o nível para a 
rejeição da hipótese de nulidade, assinalando-se com um 
asterisco os valores significantes. 

RESULTADOS 

A tabela I mostra-nos a análise dos resultados quan
to à correção do desvio sesamóideo, sempre levado em 

conta como objetivo principal de qualquer técnica que se 
proponha a tratar o hálux valgo <4•10- 12•14>. Não havia ne
nhum paciente com sesamóides em posição normal no 
pré-operatório. A distribuição dos pacientes entre os des
vios de grau I e 11 foi semelhante e os portadores de grau 
III somaram 13 pés (16,5%). 

No pós-operatório, notamos que houve melhora 
substancial de todos os pacientes, sendo que 25 (31,5%) 
evoluíram para normalidade. Os 51 pés (64,5%), que per
maneceram no grupo de desvio grau I, resultaram da so
ma dos pacientes que se encontravam nos graus 11 e 111. 

TABELA2 
Avaliação dos resultados 

OP 
Valor z (t) Z (crit) Sig. 
médio 

Ângulo valgismo Pré 23 ,39 7,49 1,96 

do hálux Pós 13,12 

Ângulo inter- Pré 11,71 7,49 1,96 

metatarsiano 1-11 Pós 6,41 

Desvio dos Pré 2,49 6,45 1,96 

sesamóides Pós 1,04 

Comprimento rei. Pré -2,25 4,16 1,96 
1-11 metatarsiano Pós -3,90 

Erro aKa menor ou igual a 5% 
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Desses dados, conclui-se que 890Jo dos pés sofreram 
algum grau de correção da luxação dos sesamóides e 960Jo 
foram corrigidos para normalidade ou para desvio menor 
classificado como grau I. 

Na tabela 2 constam os valores médios, pré e pós
-operatórios dos diversos parâmetros estudados, bem co
mo os resultados obtidos pelo teste de Wilcoxon. 

A análise dos dados demonstra que houve correção 
de todos os parâmetros estudados para os limites da nor
malidade. O teste de Wilcoxon mostrou que os valores 
pós-operatórios foram significantemente diferentes da
queles obtidos na análise pré-operatória. 

O comprimento médio relativo do primeiro e segun
do metatarsiano decresceu I ,65mm. 

A tabela 3 apresenta os resultados finais divididos 
em clínico, radiológico e geral. Estes foram graduados 
em ótimo, bom e mau. 

O resultado clínico contou com informações obtidas 
do médico e do paciente sobre a recuperação total, ausên
cia de dor, intensidade da incapacidade, mobilidade arti
cular, aparência final e uso de calçados . 

O resultado radiológico levou em consideração a 
correção dos índices estudados. No grupo ótimo, foram 
incluídos aqueles pacientes que obtiveram melhora em to
dos os itens estudados. Bons foram considerados aqueles 
que apresentaram correção parcial de um ou dois dos in
dicadores, apesar da correção adequada dos demais. 
Maus foram considerados aqueles que apresentaram cor
reção parcial ou não correção de todos os parâmetros es
tudados (fig. 7). 

A discrepância observada entre os dados clínicos e 
radiológicos deve-se à utilização de critério extremamente 
rígido para a pontuação destes últimos. O aparecimento 
de um único parâmetro parcialmente corrigido, em que 
pese a perfeita correção dos demais, já desloca o paciente 
do grupo ótimo para o bom e deste para o de mau resulta
do, na vigência de três valores parcialmente corrigidos. 

Clínico 
Radiológico 
Geral 
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TABELA3 
Resultados clínico, radiológico e geral 

Ótimo Bom 

N~ o/o N~ o/o 

26 63.4 13 31.7 
10 24.4 19 46,3 
13 31 ,7 24 58,5 

Mau 

N~ o/o 

2 4,9 
12 29,3 

4 9,8 

Fig. 7- Radiografias pré e pós-operatórias de paciente do sexo femini
no, demonstrando boa correção do eixo mecânico do primeiro raio, 
mas uma falha na correção da luxação dos sesamóides à esquerda. A 
paciente foi incluída nos maus resultados, apesar de não apresentar 
queixas quanto à dor e à estética. 

A análise geral, no entanto, que agrupa os valores 
clínicos e radiológicos, fornece a cifra de 90,2% de óti
mos e bons resultados. 

A deambulação foi permitida após o segundo dia 
pós-operatório, sobre os calcanhares, quando se retirou o 
curativo. A partir do décimo dia pós-operatório, o pa
ciente era orientado para o uso de tamancos com sola 
convexa. Após a terceira semana, o paciente foi encoraja
do a iniciar o uso de calçados comuns e retornar gradati
vamente às suas atividades mais leves. 

O tempo médio de observação pós-operatória de 
nossos pacientes foi de um ano e três meses. 

A recuperação total e o retorno às atividades habi
tuais pregressas, em prazo inferior a seis semanas, foi ob-
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servada em 57 o/o dos pacientes. Os demais distribuíram-se 
na proporção de 29% para a recuperação total, em perío
do compreendido entre seis semanas e três meses, e 14% 
com recuperação completa entre três e seis meses. Ne
nhum paciente retornou às atividades pregressas em pe
ríodo superior a seis meses, incluindo os pacientes que 
apresentaram maus resultados. 

DISCUSSÃO 

A osteotomia de Chevron é aplicável a casos de de
formidade leve e moderada. Não é capaz, segundo a ob
servação de vários autores0·2•

5
•
8>, de corrigir deformidades 

intensas, para as quais continuam a ser válidas as várias 
técnicas já existentes. O algoritmo apresentado no início 
deste trabalho é apenas uma forma de abordar o proble
ma. 

Por se aplicar a casos mais brandos e por consistir 
em técnica relativamente simples, seria de se esperar alta 
taxa de ótimos e bons resultados, com recuperação rápi
da e :::om complicações menos numerosas do que as técni
cas que visam deformidades mais intensas. Isso foi exata
mente o que observamos neste estudo. 

Devemos enfatizar os detalhes de planejamento da 
osteotomia a fim de se obter os planos e orientação dese
jados, de forma a conseguir um deslocamento eficiente 
da cabeça do metatarsiano, estabilidade e maior área de 
contato possível, o que garante a rápida reparação da os
teotomia. 

Nossos maus resultados concentraram-se nos pacien
tes mais idosos, em virtude da "qualidade" do osso os
teotomizado. Os dados corroboram a sugestão de John
son <6> de que a idade ideal para a indicação desta técnica é 
abaixo dos 50 anos. 

Os pacientes jovens e de média idade surpreende
ram-nos pela velocidade de declínio da dor, reinício da 

marcha e retorno às atividades. Nesse particular, a técni
ca mostrou-se especialmente interessante. 

Os objetivos principais da correção do hálux valgo 
- correção do valgismo do hálux, correção da luxação 
dos sesamóides e do eixo mecânico do primeiro metatar
siano - foram alcançados em cifras bastante razoáveis. 

Apesar do uso da serra elétrica para pequenos ossos, 
houve encurtamento relativo do primeiro metatarsiano 
em relação ao segundo de 1 ,65mm. Atribuímos esse fato 
ao "corte" da serra e às alterações que ocorrem no local 
da osteotomia (necrose e reabsorção de pequena quanti
dade de osso) (fig. 6). A magnitude do encurtamento não 
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é importante, uma vez que já ficou demonstrado na lite
ratura que encurtamentos do primeiro raio só são signifi
cantes, do ponto de vista biomecânico, quando ultrapas
sam os 5mm <12>. 

Não houve casos de necrose asséptica da cabeça do 
primeiro metatarsiano <9>, em virtude de termos realizado 
criteriosamente a desperiostização da cabeça e colo desse 
osso em níveis mínimos. 

As complicações que teríamos a apontar restringi
ram-se a um caso de deiscência superficial de sutura e a 
um caso de formação de hematoma na incisão. Ambos os 
casos evoluíram satisfatoriamente, sem infecção e com 
boa cicatrização final. 

O tempo de acompanhamento de nossa amostra é 
ainda muito curto para tecermos considerações acerca da 
recorrência da deformidade ou sobre as alterações tardias 
da articulação metatarsofalangiana do hálux ou suas vizi
nhas, mas até o momento não observamos casos de recor
rência ou sobrecarga dos raios laterais. 

Concluímos afirmando que, respeitados os limites 
da indicação, a técnica cirúrgica e os cuidados pós-opera
tórios, a osteotomia de Chevron constitui método bastan
te eficaz e útil para o tratamento da deformidade do há
lux valgo. 
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Importância do ligamento iliotransverso 
na lombalgia do compartimento posterior 

ALDO FAZZI 1, MARCO M. AMATUZZI 2 , FRANKLIN R. C. ARAUJ03 

RESUMO 

Os autores analisam 48 casos de lombalgia do com
partimento posterior, causada pelo estiramento agudo do 
ligamento iliotransverso, ou por pequenos estiramentos, 
porém constantes. Fazem considerações sobre o aspecto 
anatomofisiológico dessa patologia e relatam os resulta
dos com o uso de xilocaína e metilprednisolona e as medi
das básicas para a profilaxia de novos surtos dolorosos. 

SUMMARY 

lmportance of iliotransversus ligament in the /ow back 
pain o f the posterior compartment 

The authors emphasize the importance oj the low 
back pain of the posterior compartment with acute 
training of the iliotransversus ligament. 

They study the clinicai aspects, treatment, and pre
vention of this syndrome in 48 patients. They describe 
anatomical details of the iliotransversus ligament and its 
importance. 

Entre as diversas etiologias da lombalgia do compar
timento posterior, a lesão - estiramento do ligamento 
iliotransverso - tem merecido atenção especial. 

O quadro clínico caracterizado pela dor localizada 
ao nível da crista ilíaca, na união do terço médio com o 
posterior, o mecanismo de solicitação da coluna e a cor
respondência clínica do local doloroso com a inserção do 
ligamento iliotransverso justificam incluir essa estrutura 
anatômica como sede de dor no compartimento poste
rior. O diagnóstico dessa patologia tem grande importân
cia prática, pois permite tratamento adequado, visando 

I. Pro f. Assoe. do DOT da FMUSP; Chefe do Grupo de Patol. da Co
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principalmente a profilaxia do quadro doloroso e evitan
do, assim, sua cronificação. 

O objetivo deste trabalho é apresentar nossa expe
riência no Grupo de Patologia da Coluna Lombar do De
partamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, Hospital das 
Clínicas e em nossa clínica privada, no diagnóstico e no 
tratamento da lombalgia do compartimento posterior, 
causada pela solicitação anormal do ligamento ilio
transverso, e fazer algumas considerações sobre a base 
anatomopatológica das lesões desse ligamento. 

Na revisão da literatura encontramos poucos traba
lhos a respeito desse assunto. 

Steindler & Luck <7> responsabilizam os ligamentos 
profundos por 20% das lombalgias em 451 pacientes ana
lisados. 

Livingston <SJ descreve o quadro clínico como síndro
me, com dor localizada na região do triângulo do multifi
dus, que surge pela flexoextensão do tronco e que melho
ra com infiltração local de procaína a 20Jo no ponto dolo
roso. 

Coyer & Bauwens <2> estudam 20 casos de pacientes 
com dor à altura de L5-Sl, sem sinais neurológicos. A 
dor era localizada em um dos lados ou em ambos, tinha 
caráter intermitente, piorava com os movimentos e oca
sionalmente se irradiava para o quadril e coxa. Piorava 
com a extensão da coluna e tinha um ponto de maior sen
sibilidade, que melhorava com a infiltração de hidrocor
tisona associada a procaína. 

Fairbank & O'Brien <3> apresentam sete casos de dor 
localizada na crista ilíaca que, segundo os autores, teria 
origem no músculo glúteo máximo. Todos os casos me
lhoraram com infiltração de anestésico local. 

ANATOMIA 

Segundo Kapandji <4>, as duas últimas vértebras lom
bares estão reunidas ao sacro pelos ligamentos iliolomba
res, sendo estes compostos de dois feixes, um superior, 
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chamado iliotransverso superior, que se origina no vérti
ce da apófise transversa L4, se dirige para baixo, para fo
ra e para trás e se insere na crista ilíaca, e um inferior, 
chamado iliotransverso inferior, que se origina no vértice 
e borda inferior da apófise transversa de L5, se dirige pa
ra baixo e para fora e se insere na crista ilíaca, para diante 
e para dentro do feixe anterior. Esses ligamentos limitam 
os movimentos lombossacros. Na inclinação lateral, os li
gamentos entram em tensão no lado da convexidade e li
mitam a 8° o movimento de inclinação de L4 sobre S1; no 
movimento de flexão da coluna há relaxamento do feixe 
superior do ligamento iliolombar e distensão do mesmo 
em extensão. Na flexão, o feixe inferior do ligamento 
iliolombar apresenta-se distendido e na extensão relaxa
do. No conjunto, esses ligamentos limitam mais a inclina
ção lateral do que a flexoextensão. 

No livro de anatomia de Gray (1980), o ligamento 
iliolombar é descrito como tendo origem na face anterior 
da extremidade do processo transverso de L5 e ocasional
mente apresenta inserções no processo transverso de L4. 
O ligamento corre lateralmente e para trás, inserindo-se 
na crista ilíaca. 

O estudo anatômico de Luk & Leong <6l foi mais pro
fundo, concluindo que o ligamento iliolombar tem duas 
bandas que se originam na extremidade do processo 
transverso de L5 e correm lateralmente e posteriormente 
para a crista ilíaca. Entre a porção anterior e posterior si
tua-se o músculo quadrado lombar. O ligamento é cober
to anteriormente pelo músculo psoas e posteriormente 
pelos músculos eretores da coluna. Neste estudo foi tam
bém observado que o ligamento não aparece na primeira 
década de vida, sendo formado por metaplasia de algu
mas fibras do músculo quadrado lombar em resposta a 
estresse na região lombossacra. 

Em 1989 esses mesmos autores, com a colaboração 
de Chow & W oo Ol, analisaram o valor do ligamento ilio
transverso na estabilidade da articulação lombossacra em 
24 peças cadavéricas, que foram divididas em três gru
pos. No primeiro grupo, foram mantidos intactos as fa
cetas articulares e o ligamento; no segundo grupo, as fa
cetas articulares foram removidas; e, no terceiro grupo, o 
ligamento foi removido; como resultado final, verifica
ram que o ligamento iliotransverso tem responsabilidade 
muito grande na estabilidade torsional da articulação 
lombossacra e na proteção discai, principalmente na pre
sença de malformação à altura das facetas. Em trabalhos 
anteriores, observaram que a flexão de L5 sobre o sacro é 
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Fig. I 

limitada pelos dois feixes, anterior e posterior, e que a in
clinação lateral e a extensão são limit.adas pelo feixe ante
rior . 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionados 48 casos de um universo de pa
cientes que nos procuraram em nosso consultório e no 
Hospital das Clínicas nestes últimos anos. Todos tinham 
quadro clínico bem definido, dor bem localizada na re
gião lombossacra direita ou esquerda (fig. 1), que geral
mente começava após esforço físico em flexão e rotação 
associada à inclinação lateral . A dor não tinha irradia
ção. 

Os pacientes não se queixavam de sinais parestésicos 
e paréticos nos membros inferiores . Ao exame físico 
constatou-se apenas dor viva à palpação na região lom
bossacra D ou E, em um ponto correspondente ao início 
do 1/3 posterior da crista ilíaca, cerca de 1 a 2cm da arti
culação interfacetária. 

Dos quarenta e oito casos selecionados, não houve 
predominância quanto ao sexo, sendo 24 mulheres e 24 
homens. Na idade entre 20 e 40 anos tivemos 21 casos, e 
entre 41 a 60 anos, 27. Dos 48 casos, 39 pacientes tinham 
profissão liberal e somente nove, prendas domésticas. 

Quanto ao mecanismo da lesão, 12 não souberam in
formar o mecanismo, 35 pacientes relacionaram a dor 
com esforço físico em flexão, rotação ou inclinação late
ral e um caso foi relacionado com acidente de trânsito . 
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Fig. 2 

Entre os 12 casos que não souberam informar o me

canismo, quatro pacientes apresentaram desigualdade de 
comprimento dos membros inferiores; 39 eram profissio

nais liberais, que trabalhavam sentados, com armários e 

cestos de lixo dispostos atrás da mesa de trabalho. Para a 
utilização desses objetos, movimentos de flexão e inclina
ção eram necessários . 

Todos os casos fizeram radiografia da coluna lom

bossacra nas duas incidências, frente e perfil, ortostática, 
e em 26 a radiografia mostrou-se normal. Foram encon
tradas algumas alterações radiológicas isoladas ou asso
ciadas como: espinha bífida em um caso, megapófise 
transversa em três, artrose da articulação interfacetária 
em dez e discopatia crônica em quatro, lombarização de 

SI em cinco, inclinação da bacia em quatro e dois casos 

mostraram ossificação do ligamento. 
Todos os pacientes foram tratados com infiltração 

de 2cc de xilocaína a 2% com adrenalina e Ice de acetato 
de metilprednisolona. A infiltração foi sempre aplicada 
no ponto doloroso (figs. l e 2). 

Setenta e sete por cento dos casos (37) apresentaram 
resultados bons, com uma infiltração; 20,80Jo (lO) tive
ram necessidade de segunda infiltração em um período de 
tempo de sete dias; em 2,2% dos casos (I), houve necessi
dade de terceira infiltração em um período de 14 dias. 

A todos os pacientes foram recomendados calor lo
cal e analgésico por alguns dias. 

Quatro casos foram orientados quanto à elevação do 
salto do membro mais curto. 

Todos tiveram orientação em relação ao uso racional 
da coluna. 
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DISCUSSÃO 

A importância do ligamento iliotransverso no meca

nismo de defesa das estruturas anatômicas, no nível de 
transição de L5 e SI, é enorme, como tivemos a oportuni

dade de observar nos trabalhos de Kapandji (4>, Luk (6), 

Chowo> e colaboradores. Segundo esses autores, a flexor

rotação, acompanhada de inclinação da coluna, solicita o 

ligamento iliotransverso. Solicitações acima do normal 
são causadoras de estiramento, podendo chegar à ruptura 

parcial ou total, estimulando as terminações nervosas e 
provocando o quadro doloroso. 

A desigualdade de comprimento dos membros infe
riores e a escoliose lombar são também responsáveis por 

pequenos estiramentos, porém constantes, que podem da 

mesma forma estimular essas terminações nervosas, pro
vocando o aparecimento da dor. 

Analisando o trabalho de Bauwens & Coyer(2>, tem

-se a impressão de que o quadro clínico descrito se amol
da melhor à síndrome facetária. Acreditamos, portanto, 

que tenha havido erro de interpretação do quadro clínico. 
O alívio da dor pela infiltração de cortisona, associada ao 
anestésico, ocorre também na síndrome facetária. 

Fairbank & O'Brien (J> fazem referência ao quadro 
clínico próprio da lesão do ligamento iliotransverso. Não 

concordamos, porém, com a explicação dada para a dor. 
Por que seria a inserção do glúteo máximo a responsável 
pela dor se ela é bem ampla, assim como sua inervação, e 
a dor se manifesta em um ponto bem determinado? É 
mais fácil relacioná-la à inserção do ligamento iliotrans
verso, pelo local afetado e pelo mecanismo de trauma. 

Na descrição anatômica de Kapandji, de Gray, 

Leong & Chow e em nossas observações em peças disse
cadas, o local da dor referida pelos pacientes corresponde 
à inserção do ligamento iliotransverso na crista ilíaca e se
ria a inserção do feixe inferior, pois este é solicitado na 
flexorrotação do tronco, movimento geralmente referido 
pelos pacientes como o desencadeador do processo dolo

roso. 
A ossificação observada em dois pacientes poderia 

ser explicada por microssolicitações constantes do liga
mento iliotransverso . As observações de Leong & Chow, 

de que esse ligamento se forma por metaplasia de fibras 
do músculo quadrado lombar, talvez possam justificar 
também a possibilidade de metaplasia para tecido ósseo, 
o que constituiria motivo para novos estudos (fig. 2). 

Quanto ao sexo, não houve predominância justificá
vel para 39 casos de profissões liberais em que a mulher 
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compete em proporções semelhantes, sedentárias, como 
ocorre com as secretárias executivas. 

Quanto à idade, observamos que essa patologia 
ocorre acima dos 20 anos. 

Quanto ao tratamento, observamos que o processo 
inflamatório local é relativamente fácil de ser aliviado. A 
associação de 2cc de xilocaína a 20Jo com Ice de metil
prednisolona (20mg) tem sido eficaz. 

Como tratamento básico, aconselhamos a modifica
ção do tipo de trabalho, evitando os movimentos que so
licitam o ligamento iliotransverso e principalmente o re
forço muscular, que é o ponto fundamental na profilaxia 
dos problemas da coluna. 

Na desigualdade de comprimento dos membros in
feriores, recomendamos o nivelamento através dos calça
dos. 

A cronificação do processo leva a um quadro dolo
roso constante e desagradável, e o tratamento cirúrgico é 
excepcional. 
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Análise do tratamento cirúrgico do pé cavo* 

ROBERTO ATIILIO LIMA SANTIN 1, ZBIGNIEW ANDRZEJ J. JESKE 8UDZYN 2 

RESUMO 

Baseados numa revisão de 78 pacientes (97 pés) por
tadores de pés cavos, operados no período de 1980 a 
1989, no Pavilhão "Fernandinho Simonsen", os autores 
realizaram análise do tipo de deformidade, dos procedi
mentos cirúrgicos utilizados e dos resultados obtidos. 
Quanto à etiologia, continua havendo alta percentagem 
de casos de pés cavos de origem desconhecida, o que, de 
certa forma, dificulta a conduta terapêutica. 

SUMMARY 

Analysis of surgical treatment of claw-foot 

Based on a review oj ninely-seven oj sevenly-eighl 
palienls operaled for claw-jool dejormily, an analysis is 
made oj lhe varialion oj lhe dejormity and oj lhe results 
achieved in lhe lasl decade. As to eliology, a high 
percenlage oj cases oj claw-jool is slill oj unknown 
origin, which may render lherapeulic management more 
dijjicult. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O estudo da deformidade do pé cavo tem se caracte
rizado pela controvérsia quanto ao mecanismo de sua 
formação e pela multiplicidade de técnicas utilizadas para 
seu tratamento. 

O pé cavo é definido como um aumento, no sentido 
vertical, do arco longitudinal do pé(34>, ocasionando dimi
nuição da área de apoio plantar. Essa deformidade é clas
sificada em três tipos segundo a localização do vértice da 
cúpula aumentada: anterior, posterior e misto. 

O pé cavo anterior, de ocorrência freqüente, tem ori
gem em alterações neuromusculares, na prática nem sem-

• Trab. realiz. no Pav . "Fernandinho Simonsen" da Fac. de Ciências 
Médicas da Santa Casa de S. Paulo (FCMSCSP). 

I. Prof. Assoe. da FCMSCSP e Chefe do Grupo de Cirurgia do Pé -
Pav . "Fernandinho Simonsen" . 

2. Estag. Estrangeiro do Grupo de Cirurgia do Pé do Pav . "Fernandi
nho Simonsen". 
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pre detectável; pode ser de tipo global, quando todos os 
metatársicos estão conjuntamente em desvio plantar 
(fig. 1), e de tipo mediai, em que o antepé está pronado, 
isto é, o primeiro e mais raramente o segundo metatársico 
apresentam desvio plantar, ficando o quinto metatársico 
em posição horizontal (fig. 2) . Esse segundo tipo de pé 

Fig. 1 - Pé cavo anterior tipo global associado a equinismo 

Fig. 2 - Pé cavo tipo media/ 
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cavo anterior é conhecido como pé cavo-varo (figs. 3A e 
3B). 

O pé cavo posterior tem origem na insuficiência do 
músculo tríceps sural, quase sempre de origem poliomie
lítica ou mielodisplásica. 

Em relação ao retropé, o pé cavo pode ser classifica
do em três tipos: cavo-varo, cavo neutro e cavo-valgo. 
Este, descrito por J. Lelievre, é conhecido como "falso" 
pé plano(7), tem etiopatogenia e tratamento diferente do 
pé cavo em geral, sendo excluído do presente estudo. 

O pé cavo, de modo geral, está associado a outras 
deformidades como "dedos em garra", equinismo, meta
tarso-varo, hálux "em martelo", etc. 

Fig. 3A - Pé CO· 

vo-varo de perfil 

Fig. 38- Pé cavo
-varo, vista poste
rior 
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QUADRO 
Etiologia do pé cavo 

* Neurológica 
X Neuropatias hereditárias progressivas 

Charcot-Marie-Tooth 

Roussy-Lévy 

Déjerine-Sottas 

Enfermidade de Refsum 

Ataxia de Friedreich forma isolada 

- forma associada: Symonds-Shaw; 

Biemond 

Ataxia espástica hereditária 

Paraplegia espástica hereditária 

Ataxia hereditária de Menzel 

Degeneração espinocerebelar subaguda 

Degeneração cerebelar 

X Neuropatia tóxica periférica (quimioterapia) 

X Poliomielite 

X Defeitos do canal neural 

Mielomeningocele 

Siringomielia 

Hidromielia 

Diplomielia 

Diastematomielia 

Espinha bifida 

X Paralisia cerebral 

X Polineurite Guillain Barré 

X Esclerose múltipla 

X Tumores da medula espinhal 

X Traumatismos da medula espinhal 

X Lesões dos nervos periféricos 

X Xerodermia pigmentosa 

* Congênita 
X Primária isolada 

X Primária associada 

Mucopolissacaridose 

Homocistinúria 

Osteólise carpotarsiana 

Enfermidade por depósito de ácido titânico 

Urticária, surdez e amiloidose 

Linfedema congênito 

X Secundária 

Pé equinovaro congênito 

- Artrogripose 

- Sifilis congênita 
* Outras 
X Traumatismos da extremidade inferior 

X Miopatias 
X Infecções 

X latrogênicas 

X Enfermidade de Ledderhose (fibromatose plantar) 

X Atrofia de Sudeck 

X Queimaduras 

* ldiopática 
Fonte bibliográfica : 12, 15, 16, 17, 18,24, 25 , 30,31,32 , 33,42 
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Fig. 4 - Paciente 
com pés cavos, 
apresentando ner
vo piloso e escolio
se associados a 
diastematomielia 

Fig. 6 - Ângulo 
de Meary 

Na literatura internacional existem descritas mais de 
20 teorias para explicar a formação do pé cavo <10•32>. Nos 
dias atuais, o mecanismo mais aceito é o de um desequilí
brio entre as musculaturas intrínsecas e extrínsecas do pé, 
associado a contratura da fáscia e ligamentos plantares. 
À medida que a deformidade evolui, surge a "garra" dos 
dedos, com flexão nas articulações interfalângicas e hipe
rextensão nas articulações metatarso-falângicas, e tensão 
permanente dos tendões do extensor longo dos dedos. 

Do ponto de vista etiológico, a deformidade em cavo 
dos pés é quase sempre secundária a alterações do sistema 
neuromuscular <I 3•38

> (quadro 1). Existe uma quantidade 
de pés cavos que são catalogados como "idiopáticos", 
variando sua incidência na literatura consultada entre 
3, 7o/o e 51% dos casos <15

•40>. Esse fato revela a dificuldade 
em diagnosticar alterações neurológicas leves, ditas for-

Rev Bras Ortop- V oi. 26, N? 4 - Abril , 1991 

Fig. 5 - Ângulo 
de abertura da arti-

.__ ______________ ___. cu/ação subtalar 

mas "abortivas" ou "transicionais", que provavelmente 
estão presente nos pés cavos ditos "idiopáticos" <3>. 

Alguns pacientes apresentam formas especialmente 
progressivas, em geral de origem heredofamiliar, como a 
moléstia de Charcot-Marie-Tooth e a ataxia de Frie
dreich. Outras causas menos freqüentes incluem as con
gênitas <2.I 2•17•18> e traumáticas <16•21 >. 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico do pé cavo é fundamentalmente clíni-
co. 

Para a avaliação de possível fator etiológico são es
senciais história clínica detalhada e exame físico e neuro
lógico completos (fig. 4). O exame radiográfico da coluna 
vertebral deve ser rotineiro e a eletroneuromiografia, nos 
casos duvidosos. 

Em pacientes com suspeita de defeitos do canal neu
ral , a tomografia computadorizada e a mielografia são 
necessárias. 

No exame clínico do pé devemos avaliar a movimen
tação e flexibilidade articulares, se há descompressão 
(apoio em equino fixo), pontos dolorosos, calosidades, 
etc. Na presença de um pé cavo-varo o "teste do bloco" 
de Coleman é fundamental <6>. 

O estudo radiográfico deve constar no mínimo de 
três incidências básicas: frente e perfil com carga e axial 
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Fig. 7 - Ângulo 
de Hibbs 

posterior do calcâneo. Nesse exame utilizamos os seguin
tes parâmetros: na incidência dorsoplantar, ângulo de 
abertura da subtalar (fig. 5) diminuído no pé cavo-varo; 
na incidência de perfil, ângulo de Meary<27

> (fig. 6) nor
mal, de 0° a 10°; ângulo de Hibbs 0 4

> (fig. 7), no pé cavo é 
menor que 135°; ângulo de Costa-Bertani <39> (fig. 8), no 
pé cavo é menor que 120°; ângulo calcâneo-solo (fig. 9) 
normal até 20°. 

TRATAMENTO 

O tratamento do pé cavo progressivo e do pé cavo 
sintomático é quase exclusivamente cirúrgico. Nos casos 
leves, pouco ou nada sintomáticos, podemos utilizar ór
teses e fisioterapia. 

De modo geral, as indicações operatórias para o pé 
cavo são: 1) dor e deformidade progressiva, de grau leve 
ou moderado que não respondam ao tratamento incruen
to; 2) deformidades pronunciadas, que limitem o apoio 
do pé, em especial o equinismo não redutível do antepé; 
3) deformidades associadas, sintomáticas, que limitem o 
uso de calçado, com a "garra" fixa dos dedos e o equinis
mo do retropé. 

Os procedimentos cirúrgicos variam em função da 
etiologia, do tipo e grau de deformidade e são usados iso
ladamente ou em associação: 

1) Liberação das partes moles retraídas, em especial 
da região plantar<5•28 •36>, com capsulotomias se necessário, 
geralmente associada a procedimentos ósseos. 

2) Reequilíbrio funcional do pé através de alonga
mentos e/ou transferências tendíneas<23>. O exemplo mais 
freqüente é o alongamento do tendão de Aquiles. 

3) Operações nos ossos: no equinismo do antepé de 
tipo global com a subtalar livre, usamos a técnica de Ja
pas <20

•33
> nos casos unilaterais (por via dorsal é feita osteo

tomia em "V" invertido no tarso, com o vértice situado 
proximalmente no navicular e os ramos orientados em di
reção ao cubóide lateralmente e primeira cunha medial-
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Fig. 8 - Ângulo 
de Costa-Bertani 

Fig. 9 - Ângulo 
calcâneo-solo 

mente, ficando o seguimento distai deprimido plantar
mente). Nos casos bilaterais, além da técnica de Japas, 
podemos utilizar a técnica de Coie<4! (ressecção em cunha 
dorsal do tarso através do cubóide e da articulação esca
focuneiformes). Não utilizamos esta última técnica nos 
casos unilaterais devido ao resultante encurtamento do pé 
que ela proporciona. 

Em antepés em equino do tipo mediai, realizamos a 
osteotomia da base do primeiro metatársico com retirada 
de cunha dorsal e lateral. Em alguns casos pode haver ne
cessidade de osteotomizar a base do segundo e mais rara
mente também do terceiro metatársicos <26•37•40>. Nos retro
pés com varismo fixo, fazemos a osteotomia de Dwyero.s. 
9•

22
•29•35

> (osteotomia com retirada de cunha lateral do cal
câneo) (fig. 10). Nos pacientes portadores de deformida
des pronunciadas e rígidas, em geral heredofamiliares e 
progressivas, realizamos a tríplice artrodese modelante 
associada à liberação das partes moles e alongamentos 
tendíneos quando necessários <23

> (fig. 11). 
4) Operações para correção dos dedos em "garra" 

ou em "martelo": nas deformidades rígidas do hálux em 
"martelo" usamos a técnica de Jones Ol.l 9•25! (transferên
cia do extensor longo do hálux para o colo do primeiro 
metatársico, com ou sem artrodese da articulação interfa
lângica). As deformidades em "garra" flexíveis dos últi
mos quatro dedos geralmente se corrigem espontanea-
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Fig. lO - Associação de técnicas utilizadas no tratamento cirúrgico do 
pé cavo-varo: liberalização plantar + Dwyer + osteotomia do primeiro 
metatársico. 

mente após a reparação do cavismo; caso contrário, indi
camos tratamento cirúrgico. 

METODOLOGIA 

Casuística e descrição do material 
No período de 1980 a 1989, no Pavilhão "Fernandi

nho Simonsen'' do Departamento de Ortopedia e Trau
matologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, foram operados 112 pacientes porta
dores de pés cavos, dos quais 78, com um total de 111 pés 

TABELA 1 
Distribuição etária 

Idade (anos) N~ pacientes 

0- 4 
5- 9 17 

10-14 21 

15-19 13 

20-24 17 
25-29 5 
30-34 2 

35 -39 2 

40 ou mais 1 

Total 78 

TABELA2 
Distribuição dos pacientes quanto ao sexo 

Feminino 
Masculino 

Rev Bras Ortop- Vol. 26, N? 4- Abril , 1991 

37 
41 

% 

47,4 
52,6 

Fig. li -Associação de procedimentos utilizados no tratamento do pé 
cavo grave: liberação plantar + alongamento do tendão de Aquiles + 
trfplice artrodese modelante. 

portando deformidade (97 pés operados), apresentaram 
documentação e tempo de evolução suficientes para aná
lise nos prontuários revisados, nos quais foi registrado 
um tempo de seguimento médio de dois anos, variando 
de seis meses a sete anos. 

A idade na época da operação variou entre 5 e 47 
anos, 870?o dos casos entre 5 e 24 anos, sendo a maior in-

TABELA3 
Distribuição dos pacientes 

quanto ao lado comprometido 

Direito 
Esquerdo 
Bilateral 

20 
25 
33 

TABELA4 
Distribuição dos pacientes 

quanto à etiologia 

% 

25,6 
32,1 
42,3 

N~ % 

Paralisia infantil 

ldiopática 
Charcot-Marie-Tooth 
Pé equinovaro congênito 
Paralisia cerebral 
Fratura 
Distrofia muscular 
Lesão nervo periférico 
Doença de Friedreich 
Diastematomielia 
Espinha bífida 

28 
22 

9 
5 
5 
3 
2 

35,9 
28,2 
11,5 
6,4 
6,4 
3,8 
2 ,6 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
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TABELA 5 
Distribuição do tipo de deformidade do antepé e retropé quanto à etiologia 

Cavo mediai + Cavo global + Cavo mediai + Cavo global + Total 

varo retropé 

Neuropática 

heredofamiliar 14 (77 ,8 %) 

não heredofamiliar 24 (60 ,0 %) 

ldiopática 26 (72 ,2 %) 

Congênita 

Outras 
Total 64 (57,7 %) 

TABELA 6 
Procedimentos cirúrgicos utilizados 

no pé cavo 

Partes moles 
liberação plantar 76 
Alongamento do tendão de Aquiles 27 

Transferênc ias tendineas 7 
Tenotomias 6 
Alongamento de outros tendões 4 
Partes ósseas 
Dwyer 36 
Osteotomia do primeiro metatársico 33 

Tríplice artrodese 40 
Osteotomia de outros metatársicos 5 

Operação Japas 4 
Pan-artrodese 2 

Operação Cole 

varo reuopé 

3 (7 ,5%) 

2 (5 ,6%) 

6 (75,0 %) 

2 (22 ,2 %) 
13 (11,7 %) 

cidência entre 10 e 14 anos (tabela 1). Quarenta e um pa
cientes eram do sexo masculino e 37 do feminino (tabela 
2) . O lado esquerdo contribuiu com 25 pacientes, o lado 
direito com 20, sendo que em 33 pacientes a afecção era 
bilateral (tabela 3) . A queixa principal, que motivou a 
procura de tratamento, foi a dor em 56,40Jo (44 pacien
tes), a deformidade em 32,1 OJo (25 pacientes) e a claudica
ção em 11 ,50Jo (nove pacientes). 

Quanto à etiologia, a maior freqüência foi observa
da em pacientes poliomielíticos (35 ,90Jo), vindo em segui
da os idiopáticos (28 ,20Jo) e a doença de Charcot-Marie
-Tooth (11 ,50Jo); outras causas contribuíram com 24,40Jo 
(tabela 4). 

Quanto à deformidade, do total de 111 pés compro
metidos, tivemos 95 pés (85,60Jo) do tipo cavo anterior e 
16 (14,40Jo) de tipo misto. Neste último tipo, 560Jo eram 
por seqüela de osteomielite, 380Jo de causa idiopática e 
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retropé neutro retropé neutro (pés) 

2 (11 ,1%) 2 (11,1 % ) 18 
8 (20,0 %) 5 (12,5 %) 40 
5 (13,9 %) 3 (8 ,3 %) 36 

2 (25 ,0 %) 8 
3 (33,3 %) 4 (44,4 %) 9 

18 (16 ,2%) 16 (14,4 % ) 111 

TABELA 7 
Associação de procedimentos cirúrgicos mais usados 

quanto à etiologia 

Procedimentos Poli o 
ldiopá-

Ch-M-T* Outros 
tica 

liberação plantar e mediai 

+ 
Dwyer 4 9 5 

+ 
Osteotomia do 1 ? metatársico 

liberação plantar 

+ 3 4 2 
Osteotomia do 1 ? metatársico 

liberação plantar 

+ 
Alongamento Aquiles 4 3 5 

+ 
Tríplice artrodese 

Liberação plantar 

+ 6 
Dwyer 

Alongamento Aquiles 

+ 2 2 
Tríplice artrodese 

Tríplice artrodese 3 2 3 

liberação plantar 5 

• Ch-M-T: doença de Charcot-Marie-Tooth 

60Jo de outras causas . O retropé em varo foi observado 
em 77 pés (69,40Jo) , sendo neutro em 34 (30,60Jo). O equi
nismo do retro pé foi observado em 43 pés (38, 70Jo), en
contrando-se pé torto e paralisia cerebral em mais de 
500Jo dos casos de poliomielite. Do total de deformidades , 
29 pés (26, 1 OJo) apresentaram um pé cavo anterior de tipo 
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Fig. 12A -Radiografia pré-operatória- pé cavo-varo 

global; nesse grupo, quanto à etiologia, a maior freqüên
cia coube a neuropatias não heredofamiliares, oito pés 
(27,607o), e a deformidades congênitas, oito pés (27,607o). 
Eram do tipo mediai, 82 pés (73,907o); destes últimos, 64 
pés (7807o) apresentaram varismo do retro pé, constituin
do o pé cavo-varo o tipo mais freqüente, observado nos 
casos de etiologia neuropática e idiopática (tabela. 5). 

A tabela 6 mostra as técnicas operatórias utilizadas 
nos 97 pés operados. A liberação plantar, usada isolada
mente em cinco pacientes, todos menores de dez anos, foi 
o procedimento mais utilizado quando associado a ou
tros. 

Na tabela 7 são enumeradas as associações mais uti
lizadas de procedimentos cirúrgicos quanto à etiologia. 

O procedimento cirúrgico mais empregado foi a as
sociação de osteotomia da base do primeiro metatársico, 
liberação plantar e mediai, e osteotomia valgizante do 
calcâneo tipo Dwyer, tratamento base dos pés cavo-vares 
(figs. 12A, 12B). Em cinco pés (5,207o) foi necessária os
teotomia de outros metatársicos. 

Os procedimentos realizados em partes moles, de 
forma isolada ou associada, foram mais utilizados nos 
pacientes com seqüela de poliomielite, nos quais se reali
zaram várias transferências tendíneas. 

A deformidade em "garra" dos dedos melhorou na 
maior parte dos casos após a correção do cavo anterior, 
sendo necessária a intervenção cirúrgica em quatro pés 
devido a deformidade fixa dos dedos. 

Em 57,6% dos pacientes com deformidade bilateral 
foi necessária a intervenção nos dois pés. Do total de I 13 
intervenções cirúrgicas estão incluídas 16 reintervenções: 

Rev Bras Ortop- Yol. 26, N? 4- Abril , 1991 

Fig. 128- Radiografia intra-operatória- procedimentos da figura /0 

oito em pacientes de etiologia idiopática, quatro em pa
cientes portadores da moléstia de Charcot-Marie-Tooth e 
quatro em pacientes com seqüela de poliomielite. As cau
sas que determinaram a reintervenção foram: recidiva da 
deformidade em cinco casos (intervalo médio de quatro 
anos e sete meses), deformidade residual em quatro casos 
(intervalo médio de um ano) e pseudartrose em sete casos 
(intervalo médio de dez meses). 

Os critérios estabelecidos para a avaliação dos resul
tados obtidos com a intervenção cirúrgica foram: 

Bom - alívio da dor; correção clínica e radiográfica 
das deformidades em cavo e varo; ausência de calosida
des plantares. 

Regular- alívio da dor; correção parcial das defor
midades com presença de calosidades. 

Mau- persistência ou recidiva da dor, das deformi
dades e calosidades plantares. 

RESULTADOS 

Segundo os critérios estabelecidos, tivemos 530Jo de 
bons resultados (figs. 13, 14A e 14B), 36% de regulares e 
11% de maus. Estes últimos aguardam nova intervenção 
cirúrgica, incluindo três casos que já haviam sido reope
rados. Os maus resultados estiveram mais relacionados à 
enfermidade de Charcot-Marie-Tooth e aos casos de etio
logia idiopática. 

Os resultados, segundo os procedimentos cirúrgicos, 
foram: nas liberações plantares associadas à osteotomia 
de Dwyer e osteotomia do primeiro metatársico, obtive
mos 57,9% de bons resultados, regular em 36,8% e mau 
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Fig. 13 - Controle pós-operatório 

em 5,3o/o . Nos atos em que foi utilizada a osteotomia do 
primeiro metatársico e liberação plantar, obtivemos 60% 
de bons resultados, 30% de regulares e 10% de maus. 
Nos procedimentos de tríplice artrodese obtivemos: 
60,9% de bons resultados, 26, 1% de regulares e 13% de 
maus. Nestes, houve sete casos de pseudartrose e dois ca
sos com deformidade em valgo. Nos procedimentos em 
que foi utilizada a cirurgia de Cole ou Japas, tivemos 
60% de bons resultados, 20% de regulares e 20% de 
maus. Nestes, houve um caso de pseudartrose e um de de
formidade residual. Nos procedimentos em que foram 
utilizados alongamentos, tenotomias, transferências ten
díneas, tivemos 43% de bons resultados, 37% de regula
res e 20% de maus resultados. 

As deformidades residuais ou recidivantes foram, na 
sua maioria, menos graves do que aquelas antes da inter
venção cirúrgica. Em 26% dos pés que possuíam defor
midade em varo antes da cirurgia, houve persistência da 
deformidade em algum grau. 

Como complicações pós-operatórias imediatas tive
mos três casos de deiscência de sutura por necrose margi
nal da ferida cirúrgica e dois casos de infecção superfi
cial. 

COMENTÁRIOS 

Após levantamento bibliográfico atualizado, confe
rimos a grande variedade de possíveis fatores etiológicos 
do pé cavo, notando que aproximadamente 20% dos ca-
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Fig. 148 - Fotografia pós-operatória. Comparar com figura 38. 

sos continuam sendo de etiologia desconhecida, o que 
ocorreu também em nossos casos. 

Em nossa casuística nota-se a prevalência da parali
sia infantil, entidade infelizmente ainda freqüente, embo
ra com nítida tendência a diminuir. 
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ANÁLISE DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PÉ CAVO 

A deformidade mais encontrada foi a de cavo com 
pronação do antepé (mediai) e varismo do retropé (pés 
cavo-varos). O varismo do retropé foi a deformidade 
mais comum associada aos pés cavos anterior e misto. 

A heterogeneidade na etiologia, no grau de compro
metimento neurológico, no tipo de gravidade das defor
midades, torna desnecessária comparação nos resultados 
dos procedimentos cirúrgicos, sendo possível, no entan
to, reafirmarmos algumas condutas. Considerando os 
bons resultados obtidos com a associação da liberação 
plantar, osteotomia da base do primeiro metatársico e da 
osteotomia de Dwyer, julgamos ser essa uma alternativa 
válida para o tratamento do pé cavo mediai com varismo 
fixo do retropé, excluindo os casos de rigidez articular ou 
deformidades graves (resultado satisfatório em 94, 7o/o de 
19 intervenções). Nos casos com teste de Coleman positi
vo (subtalar livre), a liberação plantar associada à osteo
tomia do primeiro metatársico mostrou ser um bom pro
cedimento (satisfatório em 90% de dez intervenções). 

No pé cavo do tipo "global", as técnicas de Japas ou 
Cole, associadas em ocasiões ao Dwyer, foram satisfató
rias em 80% de cinco intervenções. 
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desvios do crescimento (resultado satisfatório em 87% de 
40 procedimentos). Quase sempre foi necessário promo
ver o reequilíbrio muscular através de transferências e 
alongamentos tendíneos, associados ou não à tríplice ar
trodese modelante (resultado satisfatório em 80% de 19 
procedimentos). 

As associações de técnicas propiciaram maior efi
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Vascularização dos tendões flexores dos dedos 
da mão: estudo experimental em cadáveres* 

ROBINSON DALAPRIA 1, SAMUEL RIBAK 2 , AMARO DANIEL BATISTA 1, 

RONALDO AZZE 3 , MARCELO ROSA RESENDE2 , DIRCEU DE ANDRADE4
, CELSO S . TOLED0 4 

RESUMO 

Os autores realizam o estudo das características da 
irrigação dos tendões flexores do antebraço e mão, assim 
como das áreas de irrigação seletivas das artérias ulnal e 
radial. 

O estudo foi feito em 22 cadáveres, com injeção in
tra-arterial de solução contrastante, para realçar a trama 
vascular à inspeção anatômica e permitir o estudo radio
lógico. 

Mostram a importância do epitendão na vasculariza
ção dos tendões flexores e seu padrão vascular e demons
tram a suficiência das artérias radial e ulnal, isoladamen
te, em manter a circulação ao nível do antebraço e mão. 

SUMMARY 

Vascularization of flexor tendons of fingers: experimen
tal study in cadavers 

The authors studied the characlerislics of irrigation 
of flexor tendons of lhe hand and forearm, as we/1 as 
some specific selected areas o f irrigalion of lhe ulnar and 
radial arteries. The studies were performed in 22 corpses, 
wilh infra-arterial injections of a staining solution to 
visualize the vascular branches at lhe anatomic inspec
tions and radiological studies. Results showed lhe impor
lance of epitendons in the irrigation of flexor tendons 
and their vascular patterns. Furthermore, the authors de
monslrate thal lhe radial and lhe ulnar arteries can sepa
rately irrigate the hand and the jorearm. 

• Trab . realiz. no Hosp. Nossa Senhora do Pari , São Paulo, SP. 

I . Residente do 3? ano. 

2. Preceptor da resid . médica; Cirurgião de mão do serviço. 

3. Chefe do Grupo de mão , microcir. e reimplantes do IOT da FMUSP. 

4. Chefe do serviço. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo da circulação dos tendões é indispensável 
para o entendimento dos seus processos patológicos. A 
cirurgia dessas estruturas, visando preservar sua fisiolo
gia, também deve considerar seu suprimento vascular. 

Durante longo período, os tendões foram considera
dos estruturas avasculares. Velhos anatomistas, como 
Kolliker(l>, afirmavam que os tendões praticamente não 
tinham suprimento vascular. 

Em 1916, Mayer <3> mostrou a natureza segmentar da 
vascularização extrínseca e, em 1959, Peacock (4> demons
trou que os vasos intrínsecos não existem em mais do que 
1/ 3 do comprimento do tendão . 

Smith (?> estudou a contribuição do mesotendão atra
vés da microcirculação dos vínculos, e Leffert (Z> detalhou 
os vasos sanguíneos e nervos dos vínculos. 

Zbrodowski <8> descreveu o mesotendão e a vasculari
zação dos tendões flexores. 

Neste trabalho, realizamos o estudo das característi
cas da irrigação dos tendões flexores de antebraço e mão, 
assim como as áreas de irrigação seletiva das artérias ui
na! e radial. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material consta de 22 cadáveres frescos com 14-36 
horas post-mortem, com idade variando de 18 a 45 anos. 

Para realce da trama vascular , empregamos o méto
do de Salmon(6>, modificado por Rees & Taylor O>, que 
consiste na injeção intra-arterial de solução contrastante, 
que além de propiciar coloração alaranjada dos vasos, 
destacando-os à inspeção anatômica, tem a particularida
de de ser também radiopaca. Essa solução é preparada 
com 200rog de óxido de chumbo, 100m! de água a 50°C e 
3ml de gelatina. 

Após a di ssecação da artéria braquial, faz-se a inje
ção de 50ml de soro fisiológico a 50°C, com a finalidade 
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Fig. 1 - Vemos afáscia profunda (FP) elevada e sua relação com o epi
tendão dos tendões f/exares superficiais. A fáscia profunda e o epiten
dão são responsáveis pela veiculação da circulação tendinosa. 

Fig. l - Detalhe da trama vascular dos f/exares profundos dos dedos 
(FPD), em antebraço, mostrando o epitendão com sua intensa rede 
anastomótica (vasos longitudinais e transversais (setas) 

de aquecer os vasos, tendo em vista a baixa temperatura 
de conservação dos cadáveres. A seguir, faz-se a injeção 
da solução contrastante, preparada previamente e manti
da a 50°C. 

O exame das peças foi realizado em duas etapas: I. 
Na primeira etapa, após a injeção de contraste, foram 
feitas radiografia e fotografia. Removido todo o tecido 
peritendinoso, novamente se fizeram radiografia e foto
grafia. li. A segunda etapa foi dividida em três tempos 
para o estudo da seletividade da irrigação, ao nível do an
tebraço e mão. No primeiro tempo, faz-se a injeção de 
contraste na artéria braquial e estuda-se a circulação ten
dinosa. No segundo tempo, injeção de contraste na arté-
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Fig. 3 -Padrão vascular eminentemente longitudinal ao nível do túnel 
do carpo. Observamos os f/exares superficiais dos dedos (FSD) e flexor 
longo do polegar (FLP). 

Fig. 4- Areada palma da mão. Circulação bem visível dos tendões ao 
nível da palma e entrada de um vaso longitudinal (seta) penetrando no 
tendão à altura de túnel osteofibroso. 

Fig. 5 - Peça anatômica retirada do antebraço e mão. F/exares profun
dos dos dedos (FPD) com músculos lumbricais (ML). 
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VASCULARIZAÇÃO DOS TENDÕES FLEXORES DOS DEDOS DA MÃO: ESTUDO EXPERIMENTAL EM CADÁVERES 

Fig. 6- Radiografias da peça da figura 5 após injeção de contraste. À 
esquerda, raio-X feito antes da retirada do epitendão e à direita, após a 
retirada do epitendão. Observamos que, sem o epitendão, desaparece a 
rede vascular. 

ria radial após sua ligadura, à altura do cotovelo e pu
nho. No terceiro tempo, estuda-se a circulação após a in
jeção de contraste na artéria ulnal, ligada proximal e dis
talmente. 

RESULTADO 

O estudo macroscópico das peças mostrou que a vas
cularização arterial se faz através das artérias ulnal e ra
dial, por meio de ramos que penetram nos tendões, atra
vés do epitendão, visualizado facilmente na peça anatô
mica (fig. 1). 

Observou-se que na trama vascular dos tendões fle
xores existem vasos longitudinais e transversais, forman
do intensa rede (figs. 2 e 3). 

Na área da palma da mão, nota-se, em todas as dis
secações, um vaso longitudinal, vindo do meso, pene
trando no tendão na sua face volar, na entrada do túnel 
osteofibroso dos flexores dos dedos . Foi o único vaso de
tectado nesse local (fig. 4). 

Em todas as peças, o estudo radiológico exibiu 
preenchimento satisfatório do contraste na rede arterial. 

Ao serem retirados os tecidos peritendinosos, foi no
tada, pela radiografía, importante diminuição da rede 
vascular (figs. 5 e 6). 
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Fig. 7 - 1.0 tempo: vê-se o preenchimento da artéria radial (AR) e arté
ria ulnal (A U). 2." tempo: injeção de contraste na artéria radial, após 
sua ligadura em cotovelo e punho. Nota-se a manutenção de .toda a cir
culação do antebraço, inclusive o preenchimento da artéria ulnal. 3.0 

tempo: injeção de contraste na ártéria ulnal, após sua ligadura em coto
velo e punho. Nota-se a manutenção de toda a circulação do antebraço, 
inclusive o preenchimento da artéria radial. 

Como resultado da segunda etapa, no primeiro tem
po, tem-se o preenchimento das artérias radial e ulnal, 
unidas pela fáscia profunda do antebraço (fig. 7.1). 

Após injeção de contraste na artéria radial, ligada no 
cotovelo e no punho, notamos a manutenção de toda a 
circulação do antebraço, inclusive com o preenchimento 
da artéria ulnal (fig. 7 .2); no terceiro tempo, notamos a 
manutenção de toda a circulação do antebraço, inclusive 
com o preenchimento da artéria radial, após a injeção de 
contraste na artéria ulnal, ligada no cotovelo e no punho 
(fig. 7.3). 
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DISCUSSÃO 

A técnica difere das demais (4•7•8> pois, além de propi
ciar informações pela radiografia, também permite a vi
sualização dos ramos arteriais e epitendão, já pela inspe
ção macroscópica, devido à coloração alaranjada que se 
destaca dos tecidos vizinhos. 

Vários estudos têm demonstrado a distribuição e a 
importância da vascularização dos tendões flexores. Nos
sos achados sugerem, fortemente, que a vascularização é 
mais importante pelo sistema extrínseco pois, com a reti
rada de todo o epitendão, a imagem, antes exuberante de 
vasos contrastados, tornou-se muito pobre, o que permi
te sugerir cuidados durante a manipulação do epitendão 
em cirurgia dos tendões flexores. 

Pelas nossas observações, a circulação em cada ten
dão se faz eminentemente por um vaso longitudinal prin
cipal, que transita ao longo do epitendão, e também por 
vasos transversais secundários, formando assim a rede 
anastomótica. 

No nível do túnel osteofibroso dos dedos, antes e por 
sob a primeira polia, a vascularização é dada por um iso
lado vaso, que penetra na superfície volar de cada um dos 
tendões flexores, contrariando o conceito que mostra a 
vascularização concentrada na face dorsal do tendão. 

Devido à suficiência da artéria radial e ulnal, isola
damente, podemos supor que, após um ferimento com 
dano ou oclusão de qualquer uma destas, a circulação 
dos tendões estará preservada. 
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CONCLUSÕES 

* É pelo epitendão que transita a vascularização dos 

tendões flexores à altura do antebraço e mão. 
* A vascularização veiculada pelo epitendão apre

senta, fundamentalmente, um vaso longitudinal. 
* A circulação dos tendões flexores superficiais e 

profundos, ao nível do túnel osteofibroso dos dedos, é 
dada por um constante e isolado vaso longitudinal v o lar. 

* As artérias radial e ulnal são, isoladamente, sufi
cientes para a manutenção da circulação na região do an
tebraço e da mão. 
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A técnica topográfica ''moiré'' aplicada 
ao estudo da superfície plantar do pé 

JOSE 8. VOLPON 1, ADEMAR TEIZO WATANABE2 

RESUMO 

A topografia moiré é um método óptico bioestereo
métrico de estudar. a forma tridimensional de um objeto. 
O fenômeno ocorre quando duas telas são superpostas ou 
uma tela é convenientemente iluminada, de modo a pro
duzir sombra sobre um objeto. Originam-se várias fran
jas, cujo padrão vai refletir a forma espacial do objeto. 

Neste trabalho, estudamos o padrão moiré na super
fície plantar de 16 pés normais de adultos. Eles foram 
examinados através de uma tela especialmente construí
da, iluminados por uma lâmpada de projetor de diaposi
tivos e fotografados. 

Constatou-se que o padrão moiré normal depende 
muito do posicionamento do pé e é formado predomi
nantemente por anéis ou ovais concêntricos localizados 
no calcanhar, sobre a cabeça do primeiro metatarsiano e 
sobre os quarto e quinto metatarsianos. Na região do ar
co plantar, é formado por franjas de curvaturas longas 
paralelas que se esmaecem à medida que se aproximam 
da borda mediai do pé. 

São apresentadas propostas de melhoria do método 
e desenvolvimento de pesquisas futuras. 

SUMMARY 

"Moiré" topography in the study of the joot plantar 
surface 

Moiré topography is an optica/ bioestereometric 
method of studying the tridimensional shape of an ob
ject. It occurs when two screens are overlapped or when a 
screen is properly illuminated so as to give rise a shadow 
on a spacial surface. 

In this paper, the authors studied the moiré pattern 
of the plantar surface oj 16 normal adult jeet. They were 
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examined through a special jrame with screen, i/lumi
nated by a slide projector light, and recorded photogra
phically. 

It was jound that the moiré patterns depend very 
much on the positioning oj the joot, and that they are 
made oj concentric rings or ovoids located at the hee/, 
over the first metatarso/ head and over the fourth and 
fifth metatarso/ heads. The media/ plantar arch produced 
slightly curved longitudinal fringes that faded away 
towards the media/ side of the joot. 

INTRODUÇÃO 

O significado físico do termo moiré corresponde ao 
padrão de figuras que é produzido pela interferência lu
minosa quando duas telas periódicas ou quase periódicas 
são superpostas <13>. Nessa situação, olhando-se as grades 
de diferentes ângulos e distâncias, percebe-se a ocorrên
cia de bandas ou faixas de variadas formas e dimensões, 
que se alteram conforme a posição do observador. O fe
nômeno pode, também, ser observado em situações coti
dianas, como em alguns tipos de tecidos, estruturas metá
licas de construções ou certos cestos de papel. 

O termo moiré é francês e denomina os padrões de 
onda que se formam na superfície da água quando agita
da (9). 

O fenômeno é explicado com base nas leis ópticas de 
difração, entendendo-se por esse termo a capacidade que 
tem uma onda luminosa de contornar um obstáculo e pe
netrar na sua região de sombra. Para a obtenção do efei
to, é necessária uma rede de difração, representada pelas 
telas, e de relações geométricas específicas entre elas , a 
fonte de luz e a posição do observador. 

No entanto, o efeito pode ser obtido apenas com 
uma tela. Para isso, um objeto deve ser colocado atrás da 
grade e iluminado convenientemente por uma fonte de 
luz colocada em sua frente. As sombras dos fios da tela 
são projetadas na superfície do objeto, funcionando, 
portanto, como uma segunda tela. De particular, entre
tanto, há o fato de que as imagens formadas vão depen-
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der da topografia do objeto e, conseqüentemente, as 
franjas formarão padrões peculiares. Assim, a topografia 
moiré é um método óptico bioestereométrico de estudar a 
forma tridimensional de um objeto<10>, que foi inicial
mente desenvolvido para aplicações dentro da física ópti
ca, como, por exemplo, estudo da deformação de obje
tos<6.7,9,IO>. 

Contudo, Takasaki, em 1970, demonstrou que o mé
todo é também aplicável ao estudo da forma e superfície 
do corpo humano ou de seus segmentos. A partir dessa 
data, surgiram investigações de outros autores que em
pregaram a técnica para a análise do dorso humano, vi
sando principalmente a obtenção de um método sensível, 
simples e barato para o diagnóstico e seguimento de pa
cientes escolióticos. Adair & col. <1> usaram a topografia 
moiré para o screening da escoliose e verificaram que o 
método era mais sensível que o teste de inclinação ante
rior do tronco. WillnerP3> concluiu que essa técnica era 
adequada para detecção de pequenas curvas escolióticas. 
Moreland & col. <8> foram favoráveis à aplicação da topo
grafia moiré para o estudo da escoliose e sugeriram que o 
método deveria ser utilizado em outras circunstâncias, 
como deformidades posturais, estudo da marcha e avalia
ção da atrofia muscular. Andonian <2> empregou o método 
para o estudo da simetria do dorso com os membros su
periores em diferentes posições. 

Willner & WillnerP 4> encontraram correlação satisfa
tória entre a assimetria do tronco documentada pela téc
nica moiré e as curvas escolióticas medidas nas radiogra
fias. Entretanto, apesar de tentativas usando análise ma
temática elaborada <5>, não se conseguiu, ainda, fazer com 
que o método seja quantitativo<4>. 

Com base nas informações de literatura e do contato 
pessoal com o trabalho de França <4>, resolvemos utilizar a 
técnica moiré para o estudo da superfície plantar de pés 
normais de adultos. Este trabalho relata essa experiência. 

MATERIAL E MÉTODO 

Para obtenção do efeito moiré, são necessários uma 
fonte de luz, uma tela com características adequadas e 
um objeto de estudo colocado atrás da tela. O observador 
olha o objeto de frente e na mesma altura que ele. 

A tela foi construída a partir de um quadro metálico 
com altura de 36cm e largura de 28cm. As laterais desse 
quadro foram formadas por dois parafusos de ferro, com 
passo de rosca de 1mm, colocados verticalmente e solda
dos a uma base metálica. As extremidades dos parafusos 
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Fig. 1 -Aspecto do posicionamento da tela, pé e câmara fotográfica 

foram, também, soldadas a uma haste horizontal, com
pletando, assim, o quadro. 

Em seguida, enrolou-se um fio de náilon dt: 1mm de 
espessura (linha de pescar) de uma haste a outra, usando
-se os sulcos das roscas para encaixar o fio e começando 
pela base da grade até sua extremidade. Procurou-se dar 
bastante tensão ao fio para que ficasse bem esticado; uma 
vez terminado o enrolamento, obteve-se uma tela com 
frestas de 1mm e fio de 1mm de espessura <11 >. Todo o con
junto (inclusive os fios) foi pintado com tinta de automó
vel preto-fosca. 

A fonte luminosa foi obtida de um projetor de dia
positivos (Kodak) colocado em um ângulo de 45°, distân
cia de 70cm da tela e altura de 180cm. Esses valores fo
ram obtidos fazendo-se várias tentativas e observando-se 
o melhor efeito moiré alcançado . 

Todas as imagens foram fotografadas com câmara 
Canon AEJ, objetiva 50mm, colocada a 60cm da tela e 
na mesma altura que ela, fixada a um tripé. Usou-se filme 
Tri-X, 400 ASA, abertura 2,8, velocidade 1/15 e disparo 
automático. 

Os exames foram realizados em ambiente escuro. A 
grade foi colocada sobre uma mesa. Os exames dos pés 
foram obtidos a partir de 16 voluntários (dez do sexo 
masculino e seis do sexo feminino), adultos jovens, sem 
queixas e com pés aparentemente normais ao exame clíni
co. Sempre foi examinado o pé direito. As pessoas senta
vam-se confortavelmente, colocavam o pé sobre a mesa 
de exame, o qual era mantido em posição vertical e o 
mais proximamente possível da tela. A superfície plantar 
do pé ficava paralela à tela e o restante da perna do indi-
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Fig. 2 - Aspecto das franjas de interferência observadas na superfície 
plantar (padrão "moiré"). Observe as imagens ovóides concêntricas no 
calcanhar, sobre a cabeça do primeiro metatarsiano e sobre as cabeças 
do quarto e quinto metatarsianos. No arco plantar as franjas são curvas 
longas, paralelas e esmaecem-se à medida que se aproximam da borda 
mediai do pé. 

víduo era coberto com campo azul escuro, para prover 
um fundo homogêneo na fotografia. 

Uma vez posicionado corretamente o pé, o indivíduo 
era solicitado para não mudá-lo de posição, sendo neces
sário silêncio no ambiente para não provocar vibrações 
nos fios da tela. O pé era iluminado, verificava-se o efeito 
desejado e, em seguida, fotografado. Foram obtidas re
produções do tamanho 9X12cm (fig. 1). 

Toda a análise das figuras e franjas foi feita nas fo
tografias. Nestas, atentou-se para as conformações mais 
repetidas, fazendo-se análise seqüencial do calcanhar, an
tepé, borda lateral do pé e arco plantar mediai. 
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RESULTADOS 

Encontrou-se variação muito grande das figuras 
conforme o posicionamento do pé, sendo que os dese
nhos mais reprodutíveis foram conseguidos quando o pé 
foi colocado em posição vertical e o mais proximamente 
possível da tela. 

Outros fatores de interferência foram o posiciona
mento da câmara e o ângulo de incidência da luz, padro
nizados segundo descrição no "Material e Método", por 
serem aqueles que produziram figuras mais nítidas. 

Em relação às figuras formadas na região do calca
nhar, em 11 dos 16 casos verificou-se que as franjas dis
punham-se em anéis ou ovais concêntricos, com mais ou 
menos quatro franjas para cada figura . Nos quatro casos 
restantes, a distribuição acima não foi tão típica, porque 
as bandas dispuseram-se mais na forma alongada. 

No antepé, as regiões de maior convexidade, corres
pondentes à cabeça do primeiro metatarsiano e às cabe
ças dos quarto e quinto metatarsianos, produziram ima
gens em banda mais ou menos alongadas, com tendência 
para serem mais circulares e com distribuição concêntrica 
na região do primeiro metatarsiano . Na região dos quar
to e quinto metatarsianos, as figuras eram mais distorci
das e, às vezes, abertas, fundindo-se às bandas vizinhas 
em quatro casos . 

Na borda lateral do pé, três a cinco bandas dispu
nham-se longitudinalmente, estabelecendo conexão entre 
as figuras da região do calcanhar e do antepé. 

À medida que se deslocava da região lateral para a 
mais mediai do médio-pé, apareciam faixas com disposi
ção longitudinal e de convexidade lateral que iam se en
fraquecendo à proporção que se aproximavam da borda 
mediai. 

Tipicamente, a região correspondente aos artelhos 
não formava figuras características, com exceção do há
lux, que, em seis casos, apresentava tênues faixas concên
tricas. 

Aparentemente, não houve correlação entre largura 
e comprimento do pé e o tipo de figura . 

Todos esses aspectos encontram-se ilustrados na fi
gura 2. 

DISCUSSÃO 

O pé é uma estrutura altamente especializada, dota
do de resistência e delicadeza suficientes para desempe
nhar funções tão diferentes como suportar cargas enor-
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mes, absorver grandes impactos, promover impulsão e 
desacelerações, estabilizar, equilibrar, acomodar e sentir. 

Entretanto, essas qualidades podem ficar seriamente 
comprometidas se houver alterações funcionais ou estru
turais no próprio pé ou à distância dele. Geralmente essas 
alterações, entre outros problemas, produzem distúrbios 
de forças e áreas de cargas anômalas. Isso se reflete, mui
tas vezes, em modificações no aspecto da superfície plan
tar, com desenvolvimento de calosidades, hipotrofias ou 
hipertrofias localizadas no coxim gorduros'o e deformida
des nos artelhos. Essas alterações são, em última análise, 
o retrato de distúrbios anatômicos e funcionais, sendo de 
particular interesse o registro delas. Com esse objetivo, 
além da própria radiografia com carga, foram desenvol
vidas técnicas complementares de avaliação da superfície 
plantar, como podografia, fotopodografia, fotoestato
grama, radiofotopodograma <' 2) e medidas de pressão por 
meio de superfícies sensoras. 

Baseados no conhecimento prévio desses métodos de 
registro e conhecendo as publicações de Takasaki <IO) e 
Moreland & col. <8) sobre a topografia moiré, resolvemos 
investigar esse método no estudo da superfície plantar. 

A primeira medida foi confeccionar uma tela com 
medidas proporcionais ao tamanho do pé, o que foi con
seguido sem grandes dificuldades, baseando-se nos rela
tos de Takasaki <10), Adair & col. (1), Moreland & col. <8) e 
França<4). 

Seguiram-se tentativas de obtenção do efeito deseja
do e, mais do que isso, da determinação do posiciona
mento preciso e ideal do pé, bem como do observador e 
da iluminação, chegando-se ao relatado no "Material e 
Método". Verificamos que o posicionamento do pé é ex
tremamente importante, devendo ele ficar o mais proxi
mamente possível da tela, talvez justificando a confec
ção de um guia para obter-se a padronização, conforme 
realizado por França <4) no estudo do dorso escoliótico. 
Sem esse detalhe, não serão possíveis avaliações prospec
tivas. 

Segundo Willner <13), os critérios para aceitação do 
método moiré são: 1) possibilidade de diagnóstico, mes
mo para pequenas deformidades; 2) número mínimo de 
falsos-positivos ou falsos-negativos; 3) técnica simples, 
com risco mínimo de erros humanos e com possibilidade 
de investigação de muitos pacientes num período de tem
po curto; 4) possibilidade de documentar os achados para 
comparação dos exames subseqüentes. 

Verificamos nesta pesquisa que a maioria desses ob
jetivos foi atingida; entretanto, gostaríamos de fazer al-
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gumas ressalvas. Como se trata de técnica de investigação 
nova e original, iniciamos o estudo de pés normais para o 
estabelecimento dos respectivos padrões fotográficos. 
Um passo seguinte seria aplicar o método em pés de 
crianças, que têm características diferentes, e, depois, em 
pés patológicos. Entretanto, isso não é suficiente. Sendo 
o pé um segmento de carga e sua face plantar o elemento 
de conexão com a superfície de apoio, cremos que seja 
fundamental estudá-lo sob o efeito do peso corporal, co
mo se faz em um podoscópio. Assim, antevemos a neces
sidade de empregar a topografia moiré para o estudo da 
superfície plantar do pé apoiado e com carga, e isso está 
sendo motivo de uma outra investigação. 

Em relação à qualidade de imagem das franjas por 
nós obtida, fazendo-se comparação com a documentação 
de Takasaki 0°· 11 ', vemos que ela é inferior e precisa ser 
melhorada. Em primeiro lugar, sendo o pé um segmento 
relativamente pequeno, deve ser fotografado com aproxi
mação para o enquadramento ideal. Isso provoca o des
taque dos fios da tela, que ficam muito visíveis nas foto
grafias. O uso de fio de calibre menor (0,50mm) pode me
lhorar a imagem ou, como propõem Moreland & col. <8) 

fazer-se a movimentação da tela enquanto a câmara foto
gráfica é disparada. Porém, essa modificação implica so
fisticação do equipamento, como construção de trilhos 
de deslizamento e incorporação de um motor propulsor 
para mover a grade. 

Outro problema quanto à qualidade das franjas é 
sua nitidez. Essa dificuldade não é apenas nossa e foi mo
tivo de uma publicação de Takasaki <II), justamente discu
tindo esses aspectos. Esse autor propõe o uso de luz azu
lada, visto que a pele humana é transluzente, principal
mente à luz vermelha, de modo que a sombra da tela fica 
enfraquecida, pois é borrada pela difusão da luz na pele. 
Esse autor sugere, também, a aplicação de pó escurecido 
sobre a pele para melhorar a nitidez das franjas. 

Com respeito às figuras propriamente ditas, verifica
mos que houve um padrão caracterizado por anéis ou 
ovais concêntricos nas saliências convexas do pé que cor
respondem às regiões de apoio: calcanhar, cabeça do pri
meiro metatarsiano e cabeças do quarto e quinto metatar
sianos. São as chamadas "regiões de picos"<6). A parte 
côncava do pé, correspondente ao arco plantar mediai, 
produziu franjas longitudinais curvas longas que vão se 
esmaecendo à medida que se aproximam do ápice do arco 
("região de vales")<6). Esse aspecto permite caracterizar 
bem os arcos longitudinal e transversal. 
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Cremos que o padrão de franjas do pé seja de inter
pretação mais difícil do que o do dorso humano usado no 
estudo da escoliose, pois nesta região é mais fácil notar as 
diferenças entre um lado e outro pela simetria do tronco 
normal. 

Uma outra possibilidade que antevemos para o mé
todo é usá-lo para obter dados quantitativos sobre a altu
ra dos picos e vales. Isso foi tentado por França <4l para es
colioses, porém essa autora conseguiu apenas resultados 
semiquantitativos. Entretanto, a partir de estudos teóri
cos, Frobin & Hierholzer<5l estabeleceram cálculos mate
máticos que tornam possível o desenvolvimento nesse 
campo. 

CONCLUSÕES 

A técnica de topografia moiré para o estudo estereo
fotométrico da superfície plantar do pé parece ser um mé
todo promissor e que merece maiores estudos. Tem como 
características: 

1) Simplicidade na execução e custo baixo; 
2) Sensibilidade, mesmo para pequenas variações 

anatômicas; 
3) Método não invasivo; 
4) Pode ser realizado por um técnico treinado; 
5) Deve ser reservado às investigações clínicas. 
Propostas 
De nossa experiência com o método, temos as se

guintes propostas: 
1) Melhorar a qualidade das imagens usando tela 

mais fina e luz azulada; 
2) Utilizá-lo para o estudo de pés de crianças e, de

pois, pés patológicos; 
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3) Estudar a possibilidade de utilizá-lo com o pé 
apoiado e suportando o peso corpóreo; 

4) Desenvolver técnicas quantitativas ou semiquan
titativas para medidas das curvaturas. 

REFERÊNCIAS 

I. Adair, I. V., Van Wijk, M.C. & Armstrong, G.W.D.: Moiré topo
graphy in scoliosis screening. Clin Orthop 129: 165-171, 1977. 

2. Andonian, A.T.: Correction for rigid body in moiré topography. 
App/ Optics 21: 1253-1258, 1982. 

3. Chun, C.: Moiré topography . Appl Optics 14: 177-179, 1973. 

4. França, V.: Método quantitativo para a topografia "moiré" em es
co/iose. Dissertação de Mestrado a ser apresentada à Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto, 1990. 

S. Frobin, W. & Herholzer, E.: Analysis of human back shape using 
surface curvatures. J Biomech I 5: 379-390, 1982. 

6. Jaerisch , W. & Marosch, G.: Optical contour mapping o f surfaces. 
App/ Optics 12: 1552-1557, 1973. 

7. Meadows, D.M., Johnson, W.O. & Allen, J.B.: Generation of sur
face contours by moiré patterns. Appl Optics 9: 942-947, 1970. 

8. Moreland, M.S., Pape, M.H., Wilder, D.G., Stokes, I. & Frymo
yer, J .W. : Moiré fringe topography of the human body. Medica/ 
Instrumentation 15: 129-132, 1981. 

9. Oster, G. & Nishijima, Y.: Moiré patterns. Sei Am 208: 54-63, 
1963. 

10. Takasaki, H. : Moiré topography. Appl Optics 9: 1467-1472, 1970. 

11. Takasaki, H.: Moiré topography. App/ Optics 12: 845-850, 1973 . 

12. Viladot, A.: Biomecânica. Estâtica e exploração . Em Patologia do 
antepé, São Paulo, Roca, 1984. Cap. 2, p. 32-35. 

13 . Willner, S.: Moiré topography for the diagnosis and documenta
tion of scoliosis. Acta Orthop Scand 50: 295-302, 1979. 

14. Willner, S. & Willner, E. : The role o f moiré photography in evalua
ting minar scoliotic curves. lnt Orthop 6: 55-60, 1982. 

123 



Contribuição da ultra-sonografia 
no diagnóstico de ruptura recente 

do tendão de Aquiles* 
Nota preliminar 

JOSE LUIZ POZO RAYMUND0 1, PAULO FERNANDO PEREZ LISBOA 2 , 

MARCELO EMíLIO 8EIRÃ0 3 , JAIRO SOUTO MEYER3 

RESUMO 

Os autores, em nota preliminar, mostram imagens 
ultra-sonográficas normais e em casos de ruptura do ten
dão de Aquiles, nas posições neutra, flexão e extensão 
máximas e em cortes longitudinais e transversais. O tra
balho salienta a importância das imagens ultra-sonográfi
cas para o estabelecimento de diagnóstico, da localização 
e extensão da lesão, ao mesmo tempo orientando quanto 
à posição de imobilização, a qual é indiferente quanto à 
forma de tratamento, através de medição goniométrica. 

SUMMARY 

Ultrasound contribution to the diagnosis o f fresh disrup
tion of Achilles' tendon. Preliminary note 

In a preliminary note, the authors show normal 
ultrasonographic images and images of cases of fresh 
disruption of Achilles' tendon in neural position, maxi
mumjlexion and extension, and in longitudinal and cross 
sections. Results show the importance oj ultrasonogra
phic images to determine injury diagnosis, location and 
extension. They give advice as to the position of immobi
lization, wich is indifferent as to the jorm oj treatment, 
through goniometric measurement. 

• Trab. realiz. no Hosp. Universitário da Univ. Catól. de Pelotas, RS, 
e Santa Casa de Miseric . de Pelotas. 
Os autores agradecem ao fotógrafo Cesar Larrossa. 

I. Assist. da Disc. de Ortop . e Traumatol. da Uni v. Catól. de Pelotas. 

2. Médico Chefe do Serv . de Ultra-sonogr. da Santa Casa de Miseric. 
de Pelotas. 

3. Interno do Serv. de Ortop . e Traumatol. da Univ . Catól. de Pelotas. 
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Pensando em gerar contribuição diagnóstica não in
vasiva, dinâmica e segura impôs-se estudo em tendões de 
Aquiles íntegros, inicialmente em cadáveres. Nestes, fo
ram produzidas lesões, sendo então identificados ultra
-sonograficamente os cabos distai e proximal do tendão 
rompido e essas relações com outros planos visualizados, 
ou seja, ossos, músculos e tendões adjacentes (fig. 1). 

As imagens foram obtidas estando o cadáver em de
cúbito ventral, sendo colocado em posição neutra, de fle
xão e de extensão da articulação tibiotársica. 

Apesar da rigidez da peça anatômica, foi possível 
observar o afastamento e o contato dos cabos distai e 
proximal, a que chamamos de ponto de contato. 

Todos esses dados foram transportados para casos 
de lesões recentes do tendão de Aquiles, e não antigas. 
Instituímos como lesões recentes aquelas que nos chegam 
nas primeiras 24 horas (fig. 2). 

Fig. 1- TA, tendão de Aquiles; T, tíbia; A , astrágalo; C, calcâneo. 
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CONTRIBU IÇÃO DA ULTRA-SONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DE RUPTURA RECENTE DO TENDÃO DE AQUILES 

Fig. l - U/tra-sonografia do tendão de A quiles normal. 

Fig. 3 - Setas evidenciam o ponto de contato; CD, cabo dista/; CP, ca
bo proximal. 

A seqüência da realização do exame no paciente obe
dece aos seguintes eventos: posição neutra, flexão e ex
tensão. Entre a posição neutra e de extensão é realizada 
ultra-sonografia, que nos informa a aproximação e o mo
mento do contato do cabo distai com o cabo proximal; 
este é o ponto de contato (fig. 3). É então realizada go
niometria da articulação tibiotársica, que nos fornece o 
ângulo e a posição de imobilização desta, independente 
da forma de tratamento (fig. 4). 

Do ponto de vista ecográfico , salientamos no corte 
longitudinal a imagem em ampulheta que aparece nas po
sições neutra e de flexão máxima. 
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Fig. 4 - Goniome
tria da articulação 
tibiotársica asso
ciada a ultra-sono
grafia, em decúbi
to ventral. 

Fig. 5 - Imagem em ampulheta. Sinais delimitam o ajilamento (ruptu
ra) do tendão de Aquiles. 

COMENTÁRIOS 

Fica evidente, ao final desta nota, que a ultra-sono
grafia é importante no diagnóstico do rompimento recen
te do tendão de Aquiles, mostrando o ponto de contato 
entre os cabos distai e proximal, o que permite localizar 
com exatidão o ângulo de imobilização da articulação ti
biotársica (goniometria), independente da forma de tra
tamento. 
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Fig. 6 - Imagem da ampulheta. 
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Verificou-se que a lesão recente do tendão de Aqui
les adquire forma afilada em posição neutra e acentua-se 
em flexão máxima no corte longitudinal, sendo ecografi
camente chamada de imagem em ampulheta. 
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Estudo experimental da reparação da 
cartilagem articular em coelhos, após 

implantação de parafuso em nível subcondral, 
comparado a uma perfuração controle* 

GILBERTO H. ÜHARA 1, SAULO BARBAR 2 , SERGIO S. KUWAJIMA 2 , EDISON N. FUJIKI 3 , ANA MARIA GALLUP0 4 

RESUMO 

Os autores realizaram estudo experimental em 30 
coelhos adultos, tendo o intuito de observar as alterações 
da superfície articular, após a implantação de um parafu
so de 2mm, abaixo da cartilagem articular do côndilo me
diai em sua zona de carga. Uma perfuração de 1,5mm de 
diâmetro e 6mm de profundidade foi realizada na área 
correspondente do côndilo lateral, para fins de controle. 
Os estudos anatomopatológicos realizaram-se duas, oito 
e 16 semanas após as cirurgias. 

SUMMARY 

Experimental study o f articular cartilage repair in rabbits 
after implantation o f a subchondral screw, compared to a 
control perforation 

The authors perjormed an experimental study in 30 
adult rabbits to observe the changes that took p/ace in the 
weight bearing articular surjace of the media/ jemoral 
condyle after implantation of a 2mm screw at the 
subchondra/ levei. A 1.5mm dri/1 ho/e was made in the 
corresponding area o f the lateral condyle for a compara-

• Trab. realiz. no Serv. de Ortop. e Traumatol. do Hospital lpiranga
-INAMPS, São Paulo. Ganhador do prêmio " Dr. Gerson Velloso", 
1990, conferido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato
logia na categoria de Trabalho Experimental. 

I. Coord. da Resid. Méd. de Ortop. e Traumatol. e Mestre em Ortop. e 
Traumatol. pela Esc. Paul. de Med. 

2. Membro Tit. da SBOT; Méd. Colab . 

3. Chefe do Serviço. 

4. Patol. da Fac . de Med . da Fund. ABC. 

Agradecimentos ao Prof. Dr. Osmar P.A. Camargo, Chefe do Setor do 
Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da Fundação ABC. 
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tive study. Histological studies were made 2, 8, and 16 
weeks after surgery. 

INTRODUÇÃO 

A reparação articular após lesões que provocam so
lução de continuidade no osso subcondral é um tema que 
foi amplamente estudado por Campbell (3>, Meachim & 
Roberts <8>, Convery & col. <4>, Mankin <6•7>, Mitchell & She
pard <9> e Sal ter & col. <'0>, os quais demonstraram que o 
processo de reparação ocorre através da proliferação de 
tecido fibrocartilaginoso proveniente dos espaços modu
lares subcondrais. 

Quando apenas a cartilagem é lesada, o aumento da 
atividade celular ocorre nas bordas da mesma, mas pos
sui intensidade insuficiente para produzir um processo de 
reparação do defeito criado<' ·5>. 

Em certos tipos de fraturas intra-articulares, como 
as do tatus, Brunner & Weber <2> recomendam a fixação 
com um parafuso, na qual a cabeça se situe mais profun
damente em relação à superfície cartilaginosa, a fim de 
que haja cobertura do implante por fibrocartilagem. 

Nosso objetivo foi o de observar as alterações ma
croscópicas e microscópicas decorrentes da introdução de 
um parafuso cuja cabeça se situou mais profundamente 
em relação à superfície articular, comparando a uma per
furação controle de mesmas características. 

MATERIAL E MÉTODO 

Nossa amostragem constituiu-se de trinta coelhos, 
adultos, raça New Zeland, com peso entre 2,550 e 
3,500kg, sendo a média de 2,900kg. Foram divididos em 
três grupos denominados A, B e C, contendo o mesmo 
número de animais em cada um deles. 
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Fig. I - Colocado o parafuso em situação abaixo do nível da cartila
gem articular 

Fig. 1 - Vista do segmento dista/ do fêmur direito do grupo A (côndi
los femorais). Cabeça do parafuso e área da perfuração controle (A ). 

Todos os coelhos foram anestesiados endovenosa
mente, sendo utilizada a via parapatelar mediai para a ex
posição de ambos os côndilos femorais. Com o instru
mental de minifragmentos, realizamos perfuração até 
6mm de profundidade em cada côndilo, em sua zona de 
carga, com uma broca de I ,5mm de diâmetro. Em segui
da, escareamos as bordas dos furos até o diâmetro de 
4mm e introduzimos um parafuso cortical de 2mm no 
côndilo femoral mediai (fig. 1). O fechamento dos planos 
foi feito com fios inabsorvíveis, e os pontos da pele reti
rados ao redor do 12? dia de pós-operatório. Os coelhos 
foram mantidos em confinamento, isoladamente, sem 
qualquer restrição ao membro submetido a cirurgia, e sa
crificados com duas, oito e 16 semanas (respectivamente 
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Fig. 3 - Tecido de granulação (proliferação flbrovascular) (HE, 400x) 

Fig. 4- Segmento 
dista/ do fêmur di
reito do grupo B 
(côndilos femo
rais). A cabeça do 
parafuso apresen
tando-se parcial
mente recoberta 
por material es
branquiçado, liso e 
brilhante. Detalhe 
da perfuração con
trole (A). 

grupo A, B e C). As peças (articulação do joelho direito) 
estiveram armazenadas em solução de formol até o pro
cesso de descalcificação, quando então os parafusos fo
ram retirados através de corte sagital do fêmur distai. 

RESULTADOS 

No grupo A, a cabeça do parafuso estava totalmente 
descoberta, enquanto que em sua fenda havia material es
branquiçado (fig. 2). A perfuração controle estava preen
chida por tecido de aspecto igualmente esbranquiçado e 
distinguível da cartilagem normal e daquele que recobrira 
o parafuso. 

Ao estudo microscópico do trajeto intra-ósseo do 
parafuso, havia, ao redor deste, proliferação de condró-
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ESTUDO EXPERIMENTAL DA REPARAÇÃO DA CARTILAGEM ARTICULAR EM COELHOS, APÓS IMPLANTAÇÃO DE PARAFUSO EM NÍVEL SUBCONDRAL 

Fig. 5 - Proliferação de fibrob/astos (HE, 400x) 

Fig. 6 - Segmento 
dista/ do fêmur di
reito do grupo C 
(côndilos femo
rais). A cabeça do 
parafuso parcial
mente recoberta 
por material es
branquiçado, liso e 
brilhante. Detalhe 
da perfuração con
trole (A) . 

citos, fibroblastos e matriz condróide. Nas bordas não se 
observou proliferação celular. O estudo do material da 
fenda revelou-se com fibrina, assim como o dos grupos B 
e C. 

O tecido que preencheu a perfuração controle apre
sentava alterações ósseas do tipo regenerativo e prolifera
ção de tecido de granulação (fig. 3). 

O material do grupo B, de oito semanas, apresentou 
praticamente o mesmo aspecto macroscópico do grupo 
de duas semanas, exceto que as cabeças dos parafusos es
tavam com as bordas parcialmente recobertas por mate
rial esbranquiçado, liso e brilhante (fig. 4). 

Os cortes histológicos mostraram predominância de 
fibroblastos, sobre condrócitos e matriz condróide, ao re
dor do trajeto do parafuso (fig. 5). A perfuração controle 
apresentava as mesmas características básicas descritas, 
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Fig. 7- Área de ossificação efibrose. Região que foi ocupada pelo pa
rafuso (P). (HE, 400x) 

Fig. 8 - Tecido fibrocartilaginoso recobrindo a cabeça do parafuso (P) 

porém com predomínio de matriz condróide e prolifera
ção fibroblástica. 

Em relação ao grupo C, de 16 semanas, houve cober
tura da cabeça do parafuso, em maior extensão do que no 
grupo B, por material esbranquiçado, liso e brilhante. A 
perfuração controle estava recoberta por material de ca
racterísticas diferentes do parafuso, sendo muitas vezes 
difícil de distingui-lo da cartilagem normal ao exame ma
croscópico (fig. 6) . 

À microscopia, praticamente todo o trajeto ao redor 
do parafuso já se apresentava ossificado, porém com 
áreas de fibrose (fig. 7). O tecido que avançava sobre as 
bordas da cabeça do parafuso era fibrocartilaginoso. Na 
perfuração controle houve ossificação quase completa, 
desde seu fundo até o nível da camada óssea subcondral, 
a partir da qual o tecido revelava também características 
de fibrocartilagem (fig. 8). 
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DISCUSSÃO 

Os relatos da literatura descrevem que as lesões que 
incluem o osso subcondral apresentam processo de repa
ração com seqüência bem definida: inicialmente há uma 
proliferação de tecido fibrovascular, oriundo dos espaços 
medulares, que preenche a cavidade criada; a seguir, esse 
tecido diferencia-se em fibrocartilagem e, finalmente, em 
cartilagem hialina. 

Observa-se que, passadas duas semanas da ocor
rência de lesões condrais, há presença de tecido de repa
ração fibroso; sendo que, após um a dois meses , formam
-se fibrocartilagem e fibrose superficialmente e tecido se
melhante à cartilagem, com áreas de ossificação abaixo 
desta. Ao redor de três a quatro meses, uma camada de 
fibrocartilagem recobre zonas praticamente ossificadas <8>. 

Portanto, nos períodos de duas, oito e 16 semanas 
ocorrem alterações bastante características do processo 
de reparação. Mankin afirma que as lesões cartilaginosas 
que penetram no osso subcondral provocam exuberante 
proliferação celular, proveniente dos espaços medulares 
profundos, que se diferencia em fibrocartilagem e cartila
gem hialina. 

Em relação ao calibre de lesões articulares, Convery, 
em seu experimento, não notou preenchimento total das 
mesmas após um período de nove meses . Em nosso expe
rimento, houve preenchimento das perfurações do grupo 
controle após 16 semanas por fibrocartilagem; portanto, 
não houve inadequação do diâmetro do parafuso em re
lação à dimensão da superfície dos côndilos femorais dos 
coelhos. A evolução das perfurações, nas quais foram in
troduzidos os parafusos, foi semelhante às que ocorre
ram nas perfurações do grupo controle, que, por sua vez, 
demonstraram características semelhantes às encontradas 
por Meachim <8> e Ghadially <5>. 

Embora as cabeças dos parafusos não tenham sido 
totalmente recobertas pela fibrocartilagem, essa cobertu
ra parcial ocorreu em maior proporção no grupo C do 
que no grupo B. 

Esses fatos nos levam a refletir sobre a hipótese de se 
realizar novos experimentos, com maior período de ob
sei.vação, pois Mitchel & Shepard <9> relatam substituição 
completa da superfície articular lesada por tecido fibra
cartilaginoso proveniente de múltiplas perfurações, após 
um período de 12 meses. O resultado de tais pesquisas re
forçaria a indicação do método de fixação adequada para 
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certos tipos de fraturas osteocondrais, nas quais os frag
mentos apresentam a possibilidade de comprometer a 
função articular, caso sejam ressecados. Concordamos 
com a possibilidade de fixação do fragmento osteocon
dral com parafuso, desde que se tenha o cuidado de situar 
sua cabeça numa posição mais profunda em relação à su
perfície articular, possibilitando assim sua cobertura com 
fibrocartilagem, como demonstram Brunner & Weber(2). 

CONCLUSÃO 

1) Notamos a presença de fibrina na fenda de todos 
os parafusos; 

2) Houve cobertura parcial por fibrocartilagem da 
cabeça do parafuso no grupo B e em maior proporção no 
grupo C. Em nenhum dos casos observou-se cobertura 
total dos parafusos ; 

3) As perfurações do grupo controle foram total
mente preenchidas em todos os casos, sendo evidente a 
presença de fibrocartilagem no grupo C. 
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Reunião anual da American 
Orthopaedic Association 

Será realizado de 9 a 13 de junho próximo, no The Breakers 

Hotel de West Paim Beach, na Flórida, o 1 04 th Annual Meeting 

da American Orthopaedic Association. 
Constam do programa científico "The multiplic injured pa

tient", "Ethics", " Externai fixation", "Arthroplasty", "Internai 

fixation" e "Bone ingrowth" . 

Foram convidados para a reunião os especialistas Gus Sar

miento, Jorge Galante, Marvin Tile, Charles Rockwood, Ray
mond Morrissy, Vic Franckel, J . Schatzker, Willian Allen, Ted 

Hartman, Tupper, Sigvard T. Hansen Jr., Michael Champman, 
Roby Tompson e Dean McEwen. 

Informações e inscrições junto a GTI Turismo, tel. (021) 

221-7643 . 

Jornada de Ortopedia 
do Centro-Oeste 

Será realizada em Goiânia , de 24 a 26 de outubro vindouro, 

a VIII Jornada de Ortopedia do Centro-Oeste, simultaneamente 

com o I Congresso Goiano de Ortopedia, sob os auspícios da 

Regional de Goiás da SBOT. 
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Cursos no Departamento 
de Ortopedia da FMUSP 

O Departamento de Ortopedia e Traumatologia do IOT do 

Hospital das Clínicas da FMUSP fará realizar, sob a supervisão 

geral do Prof. Manlio Mario Marco Napoli, os seguintes cursos 

de extensão universitária durante o corrente ano: 

I Curso sobre Coluna Cervical, de 1? a 5 de abril; 

I Curso sobre Ortopedia Pediátrica, de 15 a 19 de julho; 

I Curso sobre Traumatologia do Punho e Mão, de 16 a 20 

de setembro; 
11 Curso de Medicina Desportiva, de 18 a 22 de novembro. 

Informações e inscrições pelo tel. (011) 282-2811, ramal 

4416, das 8 às 14 horas . 

Garanta o recebimento da 
''Revista de Ortopedia" 

Se o Doutor vai se mudar ou já se mudou, informe ime
diatamente seu novo endereço à Redprint Editora, para que a 
Revista não deixe de chegar às suas mãos. 
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Assinaturas da 

Revista 
Brasileira 
de Ortopedia 

Recebem esta Revista 
automaticamente todos 
os associados da 
Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e 
Traumatologia. 

Se não for este 
o seu caso, garanta o 
recebimento da Revista 
fazendo uma assinatura . 

Utilize uma das fichas 
de assinatura ao lado. 
Preencha-a e a remeta para 

Redprint 
Editora Ltda., 

juntamente com 
cheque nominal a 
esta Editora, na 

Rua Domingos 
de Morais, 254-
4. 0

- cj. 401-B 
04010- São Paulo, SP 
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ASSINATURA 
----Revista Brasileira de Ortopedia----

Desejo fazer uma assinatura anual da Revista Brasileira de Ortopedia, 
a partir da edição (indicar o mês). 
Para tanto , anexo cheque no valor de Cr$ 10.000,00, pagável em São 
Paulo, a favor de Redprint Editora Ltda. 
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NORMAS li 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. 

5. 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 matithe 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 cUnica, 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, título 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. Bane Joint Surg. (Am) 
21:595-60,1939 . 

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 
permissa:o para reproduzi-las . 

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

15. 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. Sera:o 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, se
tembro, outubro e nov .-dez., formando um volume. 
Tiragem .......... . ....... . ... . .... . ... .. .... . .... 5.000 
Preço do exemplar .... . . .. . .... ......... .. . .. Cr$ 1.600,00 
Assinatura 
Assinatura anual, inclusive porte, pagamento adiantado: 

Brasil .... . . . ............. ... .... . ..... Cr$ 10.000,00 
Exterior ...... .. ... .. ... .. ..... . . . ... . . ... US$ 60.00 

Pagamento 
Todos os cheques e outras formas de quitação deverão ser 

pagáveis à Redprint Editora Ltda. 
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Não interfere signifi
cativamente na produ
ção das prostaglandi
nas gastro-protetoras 
(PGE2, PGh). 

EVOWÇÃO NOTRATAMEN10 DA DOR E DA INFLAMAÇÃO 

• ParENTE ANTIINFLAMATÓRIO 

• RÁPIDO ALÍVIO DA DOR 

• NÃO AGRIDE A MUCOSA 
GÁSTRICA COMO OS AINHs 
EXISTENTES 

• EFICAZ ATIVIDADE 
ANTIPIRÉTICA 

• 1 COMPRIMIDO A CADA 
12 HORAS 

• SUPERIOR EFICÁCIA 

Labofarma 
Uma divisão da Degussa s.a 



Uma inovação revolucionária 

Na caravela, o casco robusto do caíque nórdico rece
beu o velame latino que possibilitava navegar con tra 
o vento. Essa inovação permitiu aos navegantes por
tugueses descobrir o mundo. 
Em Artren, o sistema Merck de microgranulação as
segura ao excepcional diclofenaco níveis ain da 
maiores de eficácia e tolerabilidade. 

1 únlea 
eápsula dl4írla 

Maxicomodidade 
Maxiproteção gástrica 
Maxieconomia 

Apresentação: 
Embalagem com 1 O cápsulas 
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Composição: Cada cápsula contém: Diclofenaco sádico 100 mg. lndicações: Como anti inflamatório, analgésico e antipirético. Contra-indicações: ARTREN não deve ser utilizado por pacientes com úlceras pépticas. gastrites e duodenites. O uso do 
produto é também contra-indicado em pessoas com reconhecida hipersensibilidade ao didofenaco, assim como naqueles pacientes alérgicos cujas crises de asma e/ou rinite são desencadeadas ou agravadas pelo uso de salicilatos e outros 
medicamentos inibidores da síntese de prostaglandinas. Precauções: Em tratamentos prolongados deve-se controlar periodicamente o hemograma e as. funções renal e hepática. Como as prostaglandinas têm grande importância na manutenção do 
fluxo sangüíneo renal, o produto deve ser empregado com cãutela em nefropatas, ca rdiopatas, pacientes em uso de diuréticos e após grandes cirurgias. E igualmente recomendável cautela ao prescrevê-lo a idosos, em especial, aqueles que tenham 
função renal prejudicada e em uso de diuréticos e beta-bloqueadores. Em pacientes grávidas. o produ to só de~erá ser prescrito em casos de extrema necessidade. Essa recomendação é especialmente aplicável nos três últimos meses de gravidez. pela 
pcssibilidade de ocorrerem alterações na motilidade uterina e/ou fechamento prematuro do canal arterial. E pequena a quantidade de diclofenaco eliminada no leite materno. podendo. no entanto. ocasionar efeitos indesejáveis sobre o lactente. 
Conseqüentemente. é aconselhável que mulheres que estejam amamentando abstenham-se de usar o produto. Interações medicamentosa: O diclofenaco. tal como outros antiinflamatórios não-hormonais. interage com anti-hipertensivos e diuréticos. 
provocando, no primeiro caso, hipertensão e. no segundo. anulação do efeito diurético com exacerbação de insuficiência cardíaca e hipertensão. A utilização de diuréticos poupadores de potássio deve ser acompanhada de controle da potassemia. pois 
esses agentes, combinados aos anti inflamatórios não-hormonais, podem ocasionar aumento de potassemia em insuficiência renal aguda reversível. Não existem relatos de interações significativas entre o diclofenaco e anticoagulantes. assim como 
entre aquela substância e os antidiabéticos orais. A utilização de anti inflamatórios não-~ormonais. menos de 24 horas após ou antes de tratamento com metotrexato, pode ocasionar elevação dos níveis 
séricos dessa última droga e aumentar sua toxicidade. O diclofenaco aumenta os níveis plasmáticos do lítio. por prejudicar sua excreção renal. Reações adversas: Embora possam ocorrer reações 
adversas em cerca de 30% dos pacientes tratados com diclofenaco, essas reações são em geral pouco importantes. somente obrigando à interrupção do tratamento em menos de 1% dos casos. As 
reações adversas mais comuns envolvem o aparelho gastrintestinal (13.5- 25%) e o sistema nervoso {1 - 9%); - No aparelho gastrintestinal- náuseas. vômitos. epigastralgia. diarréia. sangramento 
gastrintestinal. alterações na f~nção hepática. exacerbação de colite ulcerativa. casos Isolados de úlcera péptica com perfuração: - No sistema nervoso- cefaléia. vertigem. insônia, sonolência. 
agitação. convulsões. Exis tem relatos. pouco freqüentes. das seguintes reações adversas; - Erupções cutâneas, fenômenos de hipersensibtlidade (bronco-espasmo, reações anafiláticas ou anafilactói
desl. edema, eritema multiforme. fotossensibilizaçâo. insuficiência renal aguda, hematúria. nefrite interst1cial. síndrome nefrótica. trombocitopenia. leucopenia, agranulocitose, anemia aplástica. 
anemia hemolítica e síndrome de Stevens Johnson. 
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