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  DOENÇA  MUSCULOESQUELÉTICA 



 
Doença Musculoesquelética 

Assuntos do Módulo 3 

 
 

 

• Doenças musculoesqueléticas 

• A filosofia ortopédica 

• Semiologia do paciente reumático 

• Principais síndromes do aparelho locomotor 

• Principais síndromes articulares 

• Reumatismos de partes moles 

• Síndromes dolorosas regionais e localizadas 

• Doenças reumáticas 

• Semiologia reumática laboratorial 

• Radiologia Musculoesquelética 

• A cura em situações especiais (texto em inglês) 

• Tumores ósseos 

• Inflamação, reparo e cicatrização 



 

 

• Tecidos do sistema musculoesqauelético ( tecido ósseo, muscular e tendões) 

• Vídeos do youtube sobre histologia e fisiologia muscular 

• Atlas virtual de histologia 

• Patologia óssea: osteomielite, artrite séptica, sinovite transitória do quadril 

• Anatomy- Histology Tutorials 

• Anatomical Images 

• Tutorials – Pathology Subjects 

• The Internet Pathology Laboratory for Medical Education 

 
Doença Musculoesquelética 

Assuntos do Módulo 3 

 
 



   

 “FERIDA  JAMAIS  SAROU,  A  NÃO  SER 
GRADUALMENTE.”  

 

“Todo mundo é capaz de dominar uma dor, 

 exceto quem a sente.” 

 
 

                                      William Shakespear  (1564 – 1616) 



As Subespecialidades Ortopédicas 
• 1 – Ortopedia Pediátrica 

• 2 – Traumatologia do aparelho locomotor 

• 3 -  Cirurgia do Ombro e Cotovelo 

• 4-  Cirurgia da Coluna Vertebral 

• 5 – Artroscopia e Traumatologia Esportiva 

• 6 – Oncologia Ortopédica 

• 7 – Cirurgia da Mão 

• 8-  Cirurgia do Joelho 

• 9 – Cirurgia do Pé e Tornozelo 

• 10-... ... ... 



Doenças do Sistema Musculoesquelético  

• Doenças caracterizadas em unidades funcionais do SME 

 

• OSSO                                                       DESENVOLVIMENTO 

• CARTILAGEM                                          CRESCIMENTO 

 

 

• TECIDO CONJUNTIVO DENSO 

• MÚSCULO                                                ENVELHECIMENTO 

• NERVOS E VASOS PERIFÉRICOS          SOLICITAÇÃO MECÂNICA 

 

 



Doenças do Sistema Musculoesquelético  

 

 

                                                             ETIOLOGIA 

  Trauma 

   Inflamatória, Imunológica 

   Hereditária 

  Neoplásica, Neurológica 

  Metabólica 

  Congênita 

  Reumática 

  Infecciosa 

  Desenvolvimento 
 
 



Doenças do Sistema Musculoesquelético  

 

 

                     EXTENSÃO DA DOENÇA 

   Localizada 

   Generalizada   

 

                TEMPO DE EVOLUÇÃO 
 

  Aguda 

  Subaguda 

  Crônica 

 
                                                                                          



TIPOS DE TRATAMENTO ORTOPÉDICO 

• CLÍNICO ORTOPÉDICO 

  Farmacológico – Aines, Antibióticos,        

                                   Analgésicos, Relaxantes musculares,  

                                   Infiltrações...  

   Reabilitação / Fisioterapia 

 

   Órteses e Próteses 



TIPOS DE TRATAMENTO ORTOPÉDICO 

• CIRÚRGICO 

• MANIPULAÇÃO / REDUÇÃO / FIXAÇÃO 

 

• ARTROSCOPIA / CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA 

 

• CIRURGIA ABERTA 

  (Osteossíntise, artroplastia, neurólise, tenólise, transposições, osteotomia, 

amputação, fixação externa, ressecção de tumor ósseo e de partes moles, 

      artrocentese, sutura, neurorrafia, tendinoplastia...) 





Doença  Musculoesquelética 
 

 

• Nosso ambiente é palco de mudanças contínuas, e de década em 
década Vêem-se muitas mudanças no caráter e na frequência dos 
distúrbios e das lesões traumáticas do setor musculoesquelético com 
que somos afetados. 

• Enquanto certas anomalias musculoesqueléticas, tais como 
deformidades congênitas e neoplasias ósseas, convivem sempre 
conosco, outras se tem transformado gradativamente em menos 
comuns; em seu lugar apareceram novos problemas (síndrome da 
imunodeficiência adquirida – HIV; epidemia de mortes, nos acidentes 
de trânsito; mutilações e execuções em violência urbana; 
traumatimos consequentes à acidentes no trabalho...) que devem 
merecer atenção crescente. 

Fonte:  Salter,RB; Textbook of Disorders and Injuries of  the Musculoskeletal System 
– 3rd. Edition – Williams & Wilkins -1999 



• Se você tivesse exercido a medicina nas décadas iniciais do século XX, 
você teria atendido casos de tuberculose óssea e articular, 
deficiências vitamínicas do osso e poliomielite - PI (paralisia flácida). 

     Hoje, estas condições estão sendo grandemente controladas pela 
prevenção. Daí merecerem menos ênfase no tratamento e no ensino 
ortopédico. 

• Outras situações, tais como infecções agudas do osso (osteomielites) 
e da articulação (artrite séptica), têm sido parcialmente controladas, 
mas apenas através de um moderno tratamento intensivo aplicado 
desde o surgimento da doença. 

      Assim, a ênfase atual no estudo dessas condições deve ser dada ao 
pronto reconhecimento do quadro clínico (diagnóstico precoce) e ao 
tratamento imediato. 

 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 

Fonte:  Salter,RB; Textbook of Disorders and Injuries of  the Musculoskeletal System 
– 3rd. Edition – Williams & Wilkins -1999 



• A PC – paralisia cerebral grave (paralisia espástica) e a espinha bífida 
oculta extensa, com seus concomitantes problemas de paralisia, hoje, 
são mais comuns do que antes, porque algumas crianças portadoras 
dessas condições que antes morriam no início da vida, hoje, 
sobrevivem e crescem apesar de seus problemas. 

• A duração de sobrevida do homem tem-se tornado progressivamente 
maior e, como resultado, as várias doenças degenerativas, tais como 
a artrose, estão adquirindo significação clínica importante. 

• Da mesma maneira, o enfraquecimento senil dos ossos, a 
osteoporose, com a complicação das fraturas patológicas nos idosos, 
têm-se tornado problemas de importância crescente. 

• Certas condições como a artrite reumatóide, que em anos passados 
eram tratadas exclusivamente por meios clínicos, tornaram-se 
parcialmente acessíveis ao tratamento cirúrgico. 

 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 



 

 

• O crescente aumento numérico de automóveis, aliado a velocidades 
sempre maiores, a distração e ao abuso de álcool na direção, tornou-
se grandemente responsável pelo avultado aumento em número e 
gravidade das lesões traumáticas musculoesqueléticas – fraturas e 
traumas consequentes – e em particular pelo crescente número de 
pacientes que sofrem mútiplas lesões traumáticas graves, 
comprometendo vários grandes sistemas orgânicos. 

 

• Veja  o módulo 20 deste hipertexto sobre Trauma Ortopédico ( 
particularmente ATLS). 

 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 

Fonte:  Salter,RB; Textbook of Disorders and Injuries of  the Musculoskeletal System 
– 3rd. Edition – Williams & Wilkins -1999 



• A ortopedia preventiva tornou-se uma realidade tanto maior pela 
precisão ao aconselhamento quanto pela detecção intra-uterina de 
certos distúrbios por meio da amniocentese. 

• Os diagnósticos mais precoces dos distúrbios ortopédicos 
potencialmente graves, tais como a luxação congênita do quadril, 
mediante o exame rotineiro de todos os recém-nascidos, bem como 
da escoliose através de programas escolares de screening (teste de 
Adams ou teste minuto), provaram-se eficientes. 

• O diagnóstico por imagens dos distúrbios e lesões traumáticas 
musculoesqueléticas se fortaleceu consideravelmente pelo emprego 
da cintilografia óssea com radioisótopos, pelo ultrassom (US), pela 
tomografia computadorizada (TC), pela ressonância magnética (RM), 
pela artroressonância e pela imagem infravermelha (IR). 

 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 



• A imagem infravermelha (IR) é uma técnica que capta radiação na 
faixa do infravermelho longo (7,5-13 µm) emitido pelo corpo 
humano, proporcionando uma imagem da distribuição térmica da 
superfície cutânea. A temperatura da pele, sob condições ambientais 
cuidadosamente controladas, é influenciada principalmente pela 
atividade microcirculatória desta e pela produção de calor conduzida 
para a superfície gerada em tecidos mais profundos. 

• A Eletroneuromiografia (EMG) com avaliação da Velocidade de 
Condução Nervosa (VCN) motora e sensitiva. 

• O exame endoscópico da parte interior das grandes articulações, tais 
como o joelho, é possível por meio do artroscópio (artroscopia), e 
mesmo certas cirurgias intra-articulares podem ser executadas deste 
modo (cirurgia artroscópica). 

 

 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 

Fonte:  Salter,RB; Textbook of Disorders and Injuries of  the Musculoskeletal System 
– 3rd. Edition – Williams & Wilkins -1999 



 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 
 

• Genética e Ortopedia 

      O impacto que a genética vem provocando na medicina na atualidade é bastante 
grande. 

       O conhecimento da etiologia das neoplasias pela compreensão da ação dos 
oncogenes e de seus supressores, o conhecimento dos mecanismos de transmissão 
de resistência à ação dos antibióticos sobre os microorganismos, os processos de 
anticorpogênese orientada por mutações e suprimida ou diminuída por ações 
genéticas, a compreensão dos sistemas de histocompatibilidade  pelo 
reconhecimento dos haplotipos que percorrem a aceitação ou a rejeição dos 
transplantes, além de sua associação com doenças de etiologia não definida, e os 
avanços da genética molecular com suas “sondas” e suas possibilidades de estudo 
pelo “PCR”, terminando com as informações advindas da decodificação do genoma 
humano (concluída no início de 2001), tudo isso são capítulos dessa ciência ainda 
nova que, não obstante ainda se manter envolvida em uma atmosfera de science 
fiction, exige seu estudo pelos acadêmicos de Medicina, dos médicos em geral e 
dos ortopedistas em especial, que sempre deverão estar em formação, na 
aquisição de conhecimentos cada vez mais novos. 



 

• A descoberta por geniticistas moleculares dos gens responsáveis por certas 
doenças – levanta a excitante possibilidade de terapia para tais doenças por 
engenharia genética. Além disso, alguns oncogenes estão sendo descobertos em 
tumores musculoesqueléticos. 

 

 

 

 

• O estudo das células-tronco é provavelmente o campo de estudo mais promissor 
de toda a medicina que, em um espaço curto de tempo, irá revolucionar todas as 
especialidades médicas, tanto clínicas quanto cirúrgicas, revolucionando patologias 
hoje de difícil abordagem. 

      Para saber mais sobre avanços no uso de células-tronco em ortopedia acesse: 

 

 

 

 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 

Fonte:  Salter,RB; Textbook of Disorders and Injuries of  the Musculoskeletal System 
– 3rd. Edition – Williams & Wilkins -1999 

Revista Brasileira de Ortopedia - Advances in the use of stem cells in orthopedics 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010236162011000400003&script=sci_arttext 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010236162011000400003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010236162011000400003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010236162011000400003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010236162011000400003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010236162011000400003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010236162011000400003&script=sci_arttext


• Nas doenças autoimunes, os chamados autoanticorpos preditivos aparecem na 
corrente sanguínea muitos anos antes da manifestação dos sintomas, 

      Testes capazes de detectá-los trazem perspectivas promissoras para intervenção 
precoce. 

      Certo dia uma mulher de meia-idade foi tomada de surpresa quando sua mão 
direita se recusou a segurar uma caneta. 

      Algumas semanas depois, o pé direito começou a se arrastar relutantemente atrás 
do esquerdo. 

       Depois do agravamento dos sintomas, ao longo dos meses, esta mulher de meia-
idade consultou o neurologista. 

       Ao final, o diagnóstico revelou esclerose múltipla, um tipo potencialmente 
incapacitante de doença autoimune. 

       Foram identificada mais de 40 afecções autoimunes, incluindo exemplos bem 
comuns como diabetes tipo 1 (insulinodependente), artrite reumatóide e doença 
celíaca. 

       Juntas elas constituem a terceira maior causa de doença e morte, depois das 
cardiopatias e câncer, e aetam 5% e 8% das populações dos Estados Unidos. 

 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 



• Em doenças autoimunes, como artrite reumatóide, o sistema imunológico fabrica 
por engano anticorpos dirigidos contra os tecidos do próprio organismo. 

      Alguns desses “autoanticorpos” aparecem muitos anos antes dos sintomas 
evidentes da doença, sugerindo que uma triagem dessas moléculas poderia ser 
usada para prever quem se encontra sob risco de ficar doente. 

       Os autoanticorpos também poderiam servir como guias para a gravidade e 
progessão da doença e até advertir sobre o risco de alguns transtornos 
autoimunes. 

       A triagem de autoanticorpos preditivos poderá algum dia se tornar rotineira, embora a 
falta de tratamentos preventivos seja um obstáculo. 

•   Distúrbios autoimunes , entre outros, em estudo por pesquisadores: 

        Diagnóstico                                 Situação da Pesquisa 

1 – Esclerose Múltipla               Autoanticorpos    contra proteínas no revestimento de         

                                                       mielina  que isola os neurônios parecem prognosticar  

                                                       risco de reincidência. 

 

2-  Artrite Reumatóide               Autoanticorpos contra  a citrulina, um componente de muitas  

                                                       proteínas modificadas, aparecem até 10 anos antes da  

                                                       ocorreância dos sintomas. 

 
Tendências Atuais Nas Doenças  Musculoesqueléticas 

 



A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 
• ESTE  ARTIGO  FOI  ESCRITO  NA  DÉCADA  DE  70  E  SE  MANTÉM   ATUAL, 

TAL  QUAL  CONVÉM  À  FILOSOFIA. 

 

• RELACIONAMENTO COM OS OUTROS 

• A eficácia e o sucesso final do cirurgião depende de 50% da capacidade de 
seu relacionamento com outras pessoas. 

      Os grandes cirurgiões têm êxito em ambas as áreas. 

      Aquele que pode se relacionar bem com os subordinados, superiores e 
pacientes, pode ter um relativo sucesso, embora não tenha tanta 
habilidade e conhecimento. 

      Dr. Steinder disse: “Seja gentil com as pessoas que sobem as escadas atrás 
de você, pois você passará por elas quando tiver que descer”. 

Fonte: Boyd,HB;  artigo publicado no The Campbell journal, col 2, nº2, 1988 – Tradução:  Lech, O  



• DÉCADAS  

• Cada década tem suas compensações. 

       A melhor para os cirurgiões é a dos 40 anos de idade. 

       Nesse período, ele terá atingido o nível de mestre na arte e na ciência de 
sua especialidade, habilidade técnica para estar no ápice e ainda ter vigor. 

       Após os 50 anos, a força física tende a diminuir. 

       Em contrapartida, ele deverá continuar progredindo para melhorar sua 
experiência e julgamento. 

       Por isso, um cirurgião com menos de 50 anos deve fazer amizade com os 
acima dessa idade, para aprender suas experiências. 

       Aqueles com mais de 50 anos deveriam consolidar suas amizades com os 
de menos de 50 para se manterem  atualizados com os avanços da nossa 
especialidade. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



• VISITAS À CLÍNICAS E COLEGAS 

• As clínicas e os colegas devem ser visitados a cada oportunidade. 

      Não há melhor meio de se obter conhecimento e aprender novas 
técnicas,especialmente  “pequenos truques da profissão”. 

      Os criadores dos principais procedimentos e técnicas, sem dúvida irão 
publicá-los, mas pontos minuciosos – que não são colocados na 
publicação impressa – podem ser captados ao vivo, no contato pessoal. 

      Lembre-se quando for a uma clínica que você tem o privilégio de estar 
sendo o visitante. 

      Faça um esforço verdadeiro para não interferir na rotina do local, além do 
que o necessário, observe como as coisas são feitas e, a menos que não 
lhe seja solicitado, não tente dizer aos anfitriões como fazê-los; pois 
quando quiserem saber o seu jeito de fazer, eles o visitaram. 

       A exceção nesse caso, é quando você estiver como professor visitante. 

       Neste caso, eles querem sua opinião sobre o assunto atual ou então não o 
teriam convidado. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



 

• ERROS 

 

• Ensinar a si mesmo e a seus alunos, aprendendo a partir de seus enganos 
e dos erros dos outros, pois ninguém pode viver o bastante para cometê-
los todos. 

      Mostre seus bons resultados com modéstia e não esconda os maus 
resultados, pois você aprenderá mais a partir de seus erros do que de seus 
sucessos. 

       Revise criticamente cada resultado final para determinar o que poderá ser 
feito para melhorá-lo. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 

Fonte: Boyd,HB;  artigo publicado no The Campbell journal, col 2, nº2, 1988 – Tradução:  Lech, O  



• LITERATURA  MÉDICA 

 

• Tem sido bastante dito que autores médicos passam o último terço de 
suas carreiras corrigindo erros dos dois primeiros. 

       Se você for cuidadoso e eficaz no início, terá menos para corrigir mais 
tarde. 

       Use a palavra “Novo” com cautela, a não ser quando você tiver 
pesquisado exaustivamente na literatura. 

       Ao invés de tronar-se tão entusiasta com seu método ou nova idéia, 
mantenha em mente que nada é 100% sucesso e afirmar isso é 
desastroso. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 

Fonte: Boyd,HB;  artigo publicado no The Campbell journal, col 2, nº2, 1988 – Tradução:  Lech, O  



• MODISMO E TRATAMENTO 

 

• Existem modismos na alta costura e em cirurgia. 

       Novos procedimentos aparecem e desaparecem. 

       É perigoso quando um novo procedimento é bem sucedido após ter sido 
realizado uma única vez. 

       Isto leva ao excessivo uso da cirurgia antes que suas limitações sejam 
determinadas. 

       Nós devemos estar constantemente avaliando todos os procedimentos 
para modificar ou eliminar os pontos questionáveis antes, que muitos 
sejam operados. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



 

 

• TRATAMENTO  DA  FRATURA  EM  PACIENTE  COM  ESTADO  CRÍTICO 

 

• Em pacientes politraumatizados com o prognóstico grave, particularmente 
com TCE, trate as fraturas rapidamente e você não será exposto às severas 
deformidades com o evento da sobrevivência do paciente. 

 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



 

 

• CIRCULAÇÃO 

 

• Importante como todos os aspectos dos cuidados ortopédicos, o fator 
único mais importante é a circulação. 

• Todos os esforços devem ser feitos para preservar o suprimento do sangue 
ou para restaurá-lo, se ele tiver sido interrompido. 

• “A vida da carne está no sangue”. (Levíticos 17.11) 

 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



• MUDANÇA DE PESO 

• Quando a anestesia era inadequada e o sangue difícil de conseguir, era 
importante que a cirurgia fosse rápida para terminá-la com o paciente 
vivo. 

       Essa era produziu uma geração de cirurgiões “rápidos”, com destreza, e 
levemente brutais. 

• Com o evento dos anestésicos seguros e sofisticados, os cirurgiões 
puderam ter mais tempo para fazer a cirurgia de forma meticulosa. 

       Procedimentos que eram impossíveis naquelas circunstâncias podem ser 
feitos com facilidade. 

       As salas de cirurgia tornaram-se locais mais relaxados, algumas até com 
músicas ambiente. 

       Estes avanços prolongaram as cirurgias de forma desnecessária. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 

Fonte: Boyd,HB;  artigo publicado no The Campbell journal, col 2, nº2, 1988 – Tradução:  Lech, O  



 

• MUDANÇA DE PESO 

 

• O ambiente relaxado produziu uma escola cirúrgica que ensinou a 
“resolver problemas”, “estudar a fundo”, etc. 

       A técnica operatória era secundária desde que você pudesse ensinar 
qualquer um a operar. 

       Isto é  uma grande falsidade. 

       Você não pode ensinar “qualquer um” a tocar piano ou a jogar golf. 

        Um cirurgião experiente, assim como um tenista profissional, deve 
mudar o ritmo; ele deve operar rapidamente o quadril de um idoso ou 
lenta e meticulosamente uma sutura de um nervo ou tendão. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



 

 

• NÃO SEJA CASADO COM O MÉTODO 

 

• Alguns cirurgiões aplicam uma única cirurgia para um certo diagnóstico, 
apesar da necessidade de variar conforme o paciente. 

       Trate o paciente e não o diagnóstico. 

        O bom cirurgião, como um bom jogador de golf tem muitos tacos na 
sacola e deverá usá-los adequadamente para cada situação. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



 

 

• TRATAMENTO  SIMPLES  É  COMPLICADO 

 

• Quando existem dois ou mais métodos para se atingir o mesmo resulatdo, 
sempre use o mais simples, pois a vida já é bastante complicada. 

       Entretanto, se o método complicado trouxer um melhor resultado, o 
esforço vale a pena. 

       Então, não sejamos preguiçosos, falhando por não usar a técnica mais 
complexa. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



• PROTEGER  OS  PACIENTES  DELES  MESMOS 

• Os pacientes podem pedir cirurgias que eles não precisam. 

       Eles podem não entender os perigos e complicações possíveis, ou que o 
melhoramento a se obter pode não justificar a cirurgia. 

       É dever do cirurgião proteger estes pacientes deles mesmos. 

       Frequentemente, leva tempo para você convencê-lo de que não precisa 
do procedimento. 

       A desculpa é quase sempre “se você não operar, algum outro o fará”. 

       Esta é a mais ilógica das reações. 

       Se você não puder o convencer de que a cirurgia é desnecessária, deixe-o 
ir para outro cirurgião. 

       Por que você cometeria os erros e teria os outros problemas do outro 
cirurgião? 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



 

• TEMPO  BIOLÓGICO  

 

• A cicatrização para o osso e para o tecido macio é biologicamente 
determinada com alguma variação pela idade, estado geral da saúde e 
severidade da lesão. 

       Um cirurgião deve antecipar o tempo de cicatrização, informar ao 
paciente e fazer tudo para não prolongar este período, uma vez que ele 
não tem como abreviar. 

       Milho plantado num dia pode ser colhido em uma semana, não importa 
quão habilidoso o fazendeiro seja, ele tem que esperar o tempo da 
colheita. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



• TRATAMENTO   DE   CELEBRIDADES 

• Dificuldades são encontradas no tratamento de pessoas ricas ou 
importantes. 

       O cirurgião deve lidar com essa pressão; exigências de luxo não 
rotineiramente disponíveis, serviços especiais de atendimento, etc. 

       O paciente deve receber isso tudo, uma vez que ele está disposto a pagar, 
mas o tratamento ortopédico deve ser o mesmo. 

        Dr. Campbell disse uma vez a uma paciente exigente: “Só porque seu 
marido é multimilionário Deus não vai fazer com que sua fratura se cure  
mais rápido do que os demais”. 

        Às vezes nós tentamos alterar o tratamento para encurtar a recuperação 
de alguém importante. 

        Não mude sua rotina de tratamento, pois a fisiologia do paciente é a 
mesma. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 

Fonte: Boyd,HB;  artigo publicado no The Campbell journal, col 2, nº2, 1988 – Tradução:  Lech, O  



 

• TRATAMENTO   DE   CELEBRIDADES 

 

• Anos atrás, na noite antes de operar meu velho chefe Dr. Spencer Speed, 
ele estava me falando sobre técnicas especiais que gostaria de ter em sua 
cirurgia. 

       Eu o interrompi para dizer que a sua anatomia, embora pudesse ser 
valiosa era bem igual à de um indigente. 

       Se nós alterássemos nossa rotina, provavelmente teríamos problemas, 
enquanto que com o nosso procedimento rotineiro tudo iria 
provavelmente sair bem. 

       Ele concordou e mudamos de assunto. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 



 

• CONCLUSÃO 

 

• Em resumo, deixe o senso comum e a mente aberta serem seus guias ao 
lidar com todos – sejam superiores, colegas, subordinados, etc. 

• Partilhe o que sabe, porém sempre disposto a aprender. 

      Há muito a aprender daqueles que estão caminhando para tal. 

• Não seja tão limitado que não possa aceitar novas idéias ou aventurar-se a 
tê-las você mesmo. 

• Pratique a sua profissão de forma que você possa, ao aposentar-se, olhar 
as suas realizações  e conquistas com satisfação. 

A  FILOSOFIA  ORTOPÉDICA 

Fonte: Boyd,HB;  artigo publicado no The Campbell journal, col 2, nº2, 1988 – Tradução:  Lech, O  
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Semiologia do Paciente Reumático 

 
A avaliação adequada dos sintomas e sinais do paciente reumático, não difere 

de pacientes de outras clínicas, a não ser na necessidade de que ele seja 
aprofundada no que tange ao aparelho locomotor. 

 

I. Identificação 

A. Idade 

Ex. FR – 5 – 15 anos 

AR – em qualquer idade – maior pico 20-40 anos 

EA – jovens com lombalgia 

LES – mulheres jovens 

Artrose – após os 40 anos 

Gota – 30 – 40 anos 

 



B. Sexo 

LES – mulher 

Gota – homem 

Soro negativo – homem 

N. de Heberden – mulher 

 

C. Profissão – determinadas atividades predispõem a certas afecções do 
aparelho reprodutor 

Ex. Costureiras, militares, escrivões, datilógrafos e cozinheiros. 

 

D. Procedência 

Ex. Coxartrose – em europeus 

Gota – ídem 

 

E. Raça 

AR + em branco 

Kawasaki – mais em raça amarela 



II. Antecedentes mórbidos pessoais: 

- Litíase renal 

- AVE – Síndrome ombro-mão 

- Amigdalite 

- Uretrite blenorrágica – Artrite séptica 

- Histórico de alergia a medicamentos 

 

III. Antecedentes mórbidos familiares 

- Nód. de Heberden 

- Espondilite anquilosante 

- Gota 

- F.R. 
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IV. História da moléstia atual 

 

A queixa mais comum – DOR ARTICULAR 

a – localização anatômica da dor 

b – modo de início 

c – intensidade 

d – irradiação 

e – ritmo 

f – fatores de melhora e ou de piora 

g – caráter 

h – padrão de envolvimento articular 

i – ciclo 

j – sinais inflamatórios concamilitantes 

 

 



V – Sintomas Gerais 

- Febre 

- Anorexia 

- Perda de peso 

- Adinamia 

- Alterações do sono 

 

VI – Aparelhos e sistemas 

- Pele 

- Aparelho cárdio-vascular 

- Aparelho digestivo 

- Sistema nervoso central e periférico 

- Sistema respiratório 

- Sistema hematopoiético 

- Aparelho músculo-esquelético 

- Aparelho gênito-urinário 
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• ARTRITE : -  processo inflamatório ou infeccioso intra-articular. 

     Quando ocorre  a infecção, é chamada pioartrite, pois existe       

     pus no interior da articulação. 

 

• BURSITE: -   é um processo inflamatório ou infeccioso de uma bolsa 
sinovial que protege um deslizamento de uma estrutura: tendão, fáscia, 
etc.,contra uma saliência óssea.   

      As mais comuns ocorrem no ombro, cotovelo, joelho e quadril. 

 

• CERVICOBRAQUIALGIA : - dor na coluna vertebral que se irradia para um 
dos braços. 

• É uma das maiores causas de consulta, pode ser confundida com infarto 
do miocárdio. 

PRINCIPAIS    SÍNDROMES  
do Aparelho Locomotor 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• CONDROMALÁCIA: -  amolecimento da cartilagem articular nos seus 
vários graus. 

      É mais conhecida na patela e se caracteriza por crepitação, desconforto e 
dor. 

 

• PÉ  CAVO:-  exagero do arco plantar do pé. Geralmente doloroso e com 
calosidade nos dedos que ficam em flexão.  Ocorre muito em doenças 
neurológicas. 

 

• PÉ EQUINO: -  pé em ponta, paciente caminha na ponta dos dedos. 

      Ocorre muito nas paralisias cerebral, infantil. 

 

• PÉ PLANO:-  é o pé com pouco ou nenhum arco longitudinal. 
Normalmente doloroso e dificulta a utilização de sapatos normais. 
Calosidades na planta dos pés; chamado “pé chato”. 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 

PRINCIPAIS    SÍNDROMES  
do Aparelho Locomotor 



• HIPERLORDOSE:- aumento da lordose fisiológica da região lombossacra. 

      Ocorre muito por fraqueza dos músculos abdominais ou por alterações 
congênitas da coluna lombossacra. 

 

• ARTROSE (OSTEOARTROSE):-  articulação desgastada, com diminuíção da 
cartilagem articular. 

      Presença de osteófitos, cistos ósseos subcondrais e esclerose óssea, 
acompanhada de deformidades articulares. 

 

• OSTEOCONDRITE:-  é um processo avascular em osso durante o 
crescimento, com placa epifisária aberta.  Muitas são chamadas de 
apofisites.  As mais comuns são doença de Legg- Calvé –Perthes, Osgood-
Schlatter, Server I e II, Haglund. 

 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 

PRINCIPAIS    SÍNDROMES  
do Aparelho Locomotor 



• OSTEOMIELITE:- infecção específica ou inespecífica de uma parte ou 
totalidade de um osso. As específicas mais comuns são tuberculose, sífilis 
e brucelose, e as inespecíficas são germes gram-positivos ou negativos. 

 

• OSTEONECROSE:- é uma necrose avascular de uma parte do osso, 
normalmente nas epífises. Ocorre na anemia falciforme e com uso de 
imunossupressores (corticóides).  Uso prolongado de corticóides, doença 
dos “caixões”, e alcoolismo crônico. 

 

• OSTEOPOROSE:- fragilidade óssea por diminuição da matriz óssea. Facilita 
o surgimento de fraturas patológicas na coluna, quadril e punho. 

 

• LOMBALGIA:- depois da cefaléia, é a maior causa de consulta médica; 
pode estar associada com dor irradiada para os membros inferiores e é 
chamada de lombociatalgia. Quando a dor é só no trajeto do ciático e não 
temos dor lombar, deve-se o usar o terno ciática. 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 

PRINCIPAIS    SÍNDROMES  
do Aparelho Locomotor 



• SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO:-  aprisionamento do nervo mediano no 
seu próprio túnel devido a processos traumáticos ou inflamatórios. No 
túnel do carpo passam 9 tendões flexores e o nervo mediano. Quando 
aumenta o conteúdo do túnel há apertamento do nervo mediano com dor 
forte irradiada para o território  inervado por este nervo na mão. Pode 
ocorrer atrofia da eminência tenar nos casos crônicos . 

 

• SINOVITE:- processo inflamatório da membrana sinovial de uma 
articulação. Pode estar associado a processo infeccioso nessa região e é 
chamado de pioartrite – infecção específica ou inespecífica de uma articu-
lação, com pús ou cáseo no seu interior. 

 

• TENOSSINOVITE:- processo inflamatório ou infeccioso da bainha tendínea 
e da sinovial adjacente.  A mais comum é a doença de De Quervain – 
tenossinovite do m. Abdutor longo do polegar (ALP) e do m. Extensor 
curto do polegar (ECP). 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 

PRINCIPAIS    SÍNDROMES  
do Aparelho Locomotor 



• Para classificar uma síndrome articular é necessária a 
obtenção de determinadas informações  por meio da 
anamnese. 

       

      Devem ser estabelecidos a presença ou não de inflamação, 
o tempo evolutivo da doença (aguda, subaguda ou crônica), 
o tamanho das articulações acometidas (pequenas ou 
grandes), o número de articulações acometidas 
(monoarticular- uma articulação; oligoarticular – até quatro 
articulações; ou poliarticular) e o padrão de acometimento 
(progressivo ou intermitente, migratório ou aditivo, 
simétrico ou assimétrico). 

SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 

 

 POLIARTRITES   E   OLIGOARTRITES   AGUDAS 

 

                  FEBRE  REUMÁTICA 

 

                  ARTRITE GONOCÓCICA 

 

                  VIROSES 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 
   POLIARTRITES SUBAGUDAS E CRÔNICAS 

 

                  ARTRITE  REUMATÓIDE  (AR) 

                  LÚPUS ERITEMATOSO  SISTÊMICO  (LES) 

                  ESCLEROSE  SISTÊMICA  (ES) 

                  POLIOMIOSITE   (PM)  E   DERMATOMIOSITE  (DM) 

                  SÍNDROME DE SJöGREN   (SS) 

                  VASCULITES SISTÊMICAS 

                   

SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 

 

 POLIARTRITES E OLIOARTRITES COM ENVOLVIMENTO AXIAL  (EASs) 

 

                      ESPONDILITE  ANQUILOSANTE 

                      ARTRITE REATIVA 

                      ARTRITE  PSORIÁSICA 

                      ARTROPATIAS ASSOCIADAS ÀS  DOENÇAS  INFLAMATÓRIAS     

                                                                                                               INTESTINAIS 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 
 

 POLIARTROPATIAS NÃO-INFLAMATÓRIAS 

           

                           OSTEOARTROSE  (OA) 

                            

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 
 MONOARTRITES  AGUDAS 

 

                     ARTRITE  GOTOSA 

                     ARTRITE SÉPTICA NÃO-GONOCÓCICA 

                     TRAUMAS ARTICULARES 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• O  diagnóstico das monoartrites crônicas é mais restrito.  

     Situa-se entre infecções insidiosas, corpos estranhos ou 
neoplasias. 

      Dentre as infecções, destacam-se a tuberculose, candidíase, 
coccidioidomicose e blastomicose. 

    

      A penetração de corpos estranhos em articulações 
superficiais, como mãos e pés, é outra causa. 

       Sempre deve ser investigada a hipótese de neoplasia, como 
a sinovite  vilonodular pigmentada. 

       O diagnóstico é feito por meio de artroscopia e biópsia. 

MONOARTRITES   CRôNICAS 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 

 

 

• Os reumatismos de partes moles são um grupo de doenças 
que afetam estruturas periarticulares, como tendões, 
ênteses, bursas, nervos, fáscias e músculos, podendo 
ocasionar limitações funcionais no sistema 
musculoesquelético. 

• São classificados como localizados, regionais e 
generalizados. 

REUMATISMOS  DE  PARTES  MOLES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



  BURSITE 

 TENDINITES 

 LOMBALGIA 

 NEUROPATIA DE COMPRESSÃO 

      - síndrome do túnel do carpo (STC) 

      - síndrome do túnel do tarso  (STT) 

      - síndrome do canal de Guyon 

      - meralgia parestésica ( n. femorocutâneo) – coxa ânterolateral 

 CISTOS SINOVIAIS 

  CONTRATURA DE DUPUYTREN 

 METATARSALGIAS 

 SÍNDROME DE TIETZE 

 SÍNDROME COMPLEXA DE DOR REGIONAL –TIPO I (DSR) 

 

SÍNDROMES  DOLOROSAS REGIONAIS E 
LOCALIZADAS 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



PRINCIPAIS  SÍNDROMES 
REUMATOLÓGICAS 



•     FEBRE REUMÁTICA 

      

      O acometimento cardíaco é frequente, podendo manifestar-se com 
taquicardia, sopro de início recente, cardiomegalia e até insuficiência 
cardíaca.  

 

       A coréia de Sydenham é pouco frequente e pode aparecer até seis meses 
depois da infecção estreptocócica. 

 

       Apresenta-se  com alterações de humor, incoordenação e movimentos 
involuntários, inclusive de face. 

 

       Outros achados  são o eritema marginado e nódulos subcutâneos 
aderentes e indolores. 

    

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



•     FEBRE REUMÁTICA 

   

    A Febre Reumática tem seu pico de incidência aos sete anos de idade. 

    

    É uma poli ou oligoartrite migratória de grandes articulações, as quais são 

    acometidas simultaneamente, porém por poucos dias em cada. 

    Em adultos, pode ter padrão aditivo. 

    

     O quadro flogístico pode ser exuberante, acompanhado de febre, 
prostração e mialgias.  

 

     Responde muito bem ao uso de aspirina. 

     Inicia após 2 a 3 semanas depois de uma infecção estreptocócica, mais 
comumente uma laringite, que pode ser subclínica. 

       

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• ARTRITE  REUMATÓIDE   

      É a doença mais característica das Poliartrites subagudas e crônicas. 

      Tem predileção por mulheres entre a 4ª e 5ª décadas. 

       A síndrome clássica é caracterizada por início insidioso de uma poliartrite 
simétrica aditiva de pequenas articulações com marcha centrípeta. 

        A rigidez matinal pode ser o sintoma inicial e é um marco da doença 
ativa. 

 

        As IFPs e MCFs são acometidas em mais de 90% dos casos. A mão é o 
cartão de visitas da Artrite Reumatóide! 

         O curso tende a ser progressivo sem tratamento, determinando 
deformidades decorrentes da lassidão ou ruptura dos tendões e das 
erosões articulares. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• ARTRITE  REUMATÓIDE   

      Deformidades típicas da AR: 

- Desvio ulnar dos dedos: resultado de múltiplos fatores (p.ex., 
deslocamento dos tendões extensores dos dedos, subluxações das MCFs); 

- Deformidades em “pescoço de cisne”: hiperextensão das IFPs e flexão das 
IFDs; 

- Deformidades em “botoeira”: flexão das IFPs e hiperextensão das IFDs; 

- “Mãos em dorso de camelo”: aumento de volume do punho e das MCFs 
com atrofia interóssea; 

- Joelhos valgos: desvio medial; 

- Tornozelos valgos: eversão da articulação subtalar; 

- Hálux valgo: desvio lateral do hálux; 

- “Dedos em martelo”: hiperextensão das MTFs e extensão das IFDs; 

- Pés planos: arco longitudinal achatado 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• LÚPUS  ERITEMATOSO  SISTÊMICO 

• Tem como manifestações mais frequentes: fadiga, febre moderada e 
poliartrite. Essa é similar à da AR, diferenciando-se pela natureza não-
erosiva, pouca rigidez matinal e ausência de quadro inflamatório 
exuberante. 

       As deformidades, quando presentes, são redutíveis. 

       É a chamada artropatia de Jaccoud.  A clássica lesão eritematosa em asa 
de borboleta na região malar e dorso do nariz, poupando os sulcos 
nasolabiais, está  presnte em menos de 50% dos casos. 

       O lúpus discóide surge como placas eritematosas com escamas 
ceratóricas aderentes e espículas foliculares e pode evoluir com cicatriz 
atrófica. 

        Fotossensibilidade, alopecia e úlceras orais ou nasais, geralmente 
indolores são outros sinais mucocutâneos.  Outras formas de atividade 
lúpica são proteinúria, pleurite, pericardite, psicose, convulsões e anemia 
hemolítica. O fator antinuclear (FAN) é positivo em 95% dos casos. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• ESCLEROSE  SISTÊMICA  

• Apresenta alterações clínicas decorrentes de fibrose visceral e cutânea. 

      Costuma incidir em mulheres entre a 3ª e 5ª décadas. 

       Mais de 90% dos pacientes apresentam fenômeno de Raynaud como 
manifestação precoce. 

       A esclerodermia precisa ser simétrica e proximal às MCFs e MTFs. 

       Existem duas formas de apresentação: difusa e limitada. 

       Na forma difusa, o espessamento e enduramento da pele acomete  face, 
pescoço, tronco, membros superiores e inferiores; a evolução da doença é 
rápida, logo após o início do Raynaud; e a fibrose de órgãos internos é mais 
comum. 

        Na forma limitada, a esclerodermia poupa o tronco; Raynaud pode ser o 
único sinal da doença por até 10 anos de evolução; e a doença visceral é 
menos comum.  Outras manifestações cutâneas da ES são manchas hiper e 
hipopigmentares “em sal e pimenta”, calcinose subcutânea, telangiectasias e 
prurido. O curso da oença é variável, podendo ocorrer remissão espontânea. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• ESPONDILITE   ANQUILOSANTE 

• É o protótipo do grupo das poliartrites e oligoartrites com envolvimento 
axial. 

      Tem início entre a 2ª e 3ª décadas. 

      A evolução é gradual com crises de dor lombar baixa com irradiação para 
os glúteos. Possui ritmo inflamatório, isto é, piora no repouso noturno e 
pela manhã, com alívio aos movimentos. 

      Os  sintomas progridem cranialmente com limitação de movimento da 
coluna vertebral. 

      Ao exame físico verifica-se teste de Schober positivo, retificação da 
lordose lombar e hipercifose torácica. 

       Em casos tardios o sinal da flecha é observado. 

       A sacroileíte costuma ser bilateral. 

       A artrite periférica ocorre em cerca de metade dos casos. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• OSTEOARTROSE  

• É causada pela degeneração progressiva da cartilagem articular e 
neoformação óssea subcondral. 

       Os idosos são mais acometidos, principalmente os obesos. Os sintomas 
têm início gradual. A dor piora com o movimento  e alivia no repouso da 
articulação e existe rigidez protocinética ao iniciar movimentos. 

       As articulações mais atingidas, geralmente de maneira simétrica, são as 
IFDs, IFPs, primeira carpometacarpiana, interapofisárias cervicais e 
lombares, primeira MTF, joelhos e quadrís. 

       O acometimento de mais de três grupos articulares é classificado como 
AO generalizada. Essa tem preferência por mulheres com história familiar. 

       O quadro costuma apresentar proliferação óssea das articulações IFDs 
(nódulos de Heberden) e IFPs (nódulos e Bouchard). 

        A AO erosiva é uma forma mais agressiva da doença e é restrita às mãos, 
podendo manifestar-se com quadro inflamatório mais exuberante. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• ARTRITE   GOTOSA 

• É causa da grande maioria das monoartrites agudas. 

       A gota apresenta três fases clínicas: aguda, intercrítica e crônica. 

       O início da doença dá-se em homens por volta dos 30 anos e mulheres na 
menopausa. 

       A crise aguda caracteriza-se por dor de início abrupto, lancinante, com 
aumento de volume articular e eritema marcantes. 

       É geralmente noturna, com fatores precipitantes (trauma, ingestão excessiva 
de álcool, carne ou frutos do mar – ricos em purinas, infecções, cirurgias, ou 
fármacos) associados ou não. 

       A primeira metatarsofalangiana é atingida em metade das primeiras crises e 
em quase 90% dos casos ao longo da evolução; seu acometimento é 
denominado podagra.  Outros sítios preferenciais são os joelhos, tornozelos e 
pés.  Na fase intercrítica o paciente permanece assintomático. Após 10 anos 
ou mais surgem os tofos, caracterizando a fase crônica.  Os tofos são nódulos 
subcutâneos formados pela deposição de cristais de monourato de sódio. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• ARTRITE   SÉPTICA   NÃO-GONOCÓCICA  

• Surge em pacientes com fatores de risco, como portadores de artropatias 
crônicas, imunodeprimidos ou usuários de drogas injetáveis (UDIs). 

      O agente etiológico mais encontrado é o staphylococcus aureus. 

       Outros germes identificados são o estreptococo e os gram-negativos. 

       O quadro tem evolução rápida, com febre e calafrios. 

        A dor é intensa, com dificuldade de mover a articulação em todos os 
planos. 

       O joelho é a articulação mais comprometida. 

       O s UDIs podem apresentar infecção em locais atípicos, como 
esternoclavicular. 

        O diagnóstico é feito com punção articular e identificação de líquido 
purulento ou do germe. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• ARTRITE  REATIVA  

• Ocorre dias ou semanas após infecção genitourinária (Chlamydia 
trachomatis ou Ureaplasma  urealyticum ) ou gastrintestinal (salmonella, 
yersínia, shigella, campylobacter). 

• A artrite costuma acometer joelhos e tornozelos e é acompanhada de 
sintomas constitucionais nas agudizações. 

      Sacroileíte e curso semelhante ao da EA ocorrem em cerca de um quinto 
dos casos, geralmente complicados por recidivas frequentes. 

      A entesite calcânea é marcante e acomete mais de 60% dos pacientes. 

      Existem manifestações mucocutâeas características. 

      O ceratoderma blenorrágico consiste de lesões papulares escamosas que 
surgem nas superfícies plantares e palmares, as quais evoluem para placas 
hiperceratóticas muito semelhantes às da psoríase. 

       A balanite circinata manifesta-se com lesões ulceradas serpinginosas ao 
redor do meato que são assintomáticas. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 

• SÍNDROME  DE  SJOGREN  (SS) 

• É caracterizada  pelo acometimento das glândulas exócrinas em sítios 
específicos. 

• Quando está associada a outra doença difusa do tecido conjuntivo (DDTC), é 
chamada de SS secundária. 

• Atinge mulheres , na grande maioria dos casos, entre os 40 e 60 anos. 

      A poliartrite ou poliartralgia simétrica pode surgir em até 70% dos pacientes. 

      O olho e a boca secos são achados típicos e constituem a síndrome sica. 

       A xeroftalmia com diminuíção de secreção das glândulas lacrimais pode 
causar ceratoconjuntivite sica, ocasionando ardência, prurido (“sensação de 
areia nos olhos”) e eritema ocular. 

       A xerostomia (boca seca) é identificada pela escassez de saliva, 
proporcionando dificuldades na fala, mastigação e número aumentado de 
cáries dentárias. Anticorpos anti-Ro (SS-A) e anti-La (SS-B) estão presentes em 
70% dos pacientes. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 

• VASCULITES  SISTÊMICAS   

• São um grupo de doenças caracterizadas pela inflamação das paredes de 
diversos tipos de vasos. 

      Podem ser divididas conforme o acometimento de grandes vasos (aorta e 
seus maiores ramos), médios vasos (artérias viscerais, como renais, 
hepáticas , coronarianas e mesentéricas) ou pequenos vasos ( vênulas, 
capilares, arteríolas, ou ramos intraparenquimatosos distais às arteríolas). 

      O quadro clínico depende do calibre do vaso atingido, porém, febre, 
artralgias, mialgias, anorexia, fadiga e emagrecimento são comuns. 

      A vasculite cutânea (p.Ex., púrpura, livedo reticular) e a mononeurite 
múltipla são resultantes de vasculite de pequenos vasos. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES   ARTICULARES 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



 

 

• POLIMIALGIA  REUMÁTICA   

• É uma síndrome dolorosa que acomete indivíduos acima de 50 anos de 
idade, acompanhada de dramática rigidez matinal, envolvendo cintura 
pélvica e escapular. 

      Acompanha-se de VSG elevada, que não pode ser atribuída a outra 
doença sistêmica. 

      A melhora com doses baixas a moderadas de glicocorticóides é típica e 
reforça a hipótese diagnóstica. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES GENERALIZADAS 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 



• FIBROMIALGIA  

• É caracterizada por dor generalizada e por manifestações clínicas gerais, 
como fadiga, distúrbios do sono, rigidez, intolerância ao exercício. 

• Pode vir acompanhada de distúrbios funcionais orgânicos, como síndrome 
do cólon irritável, palpitações e síndrome de Tietze, ou psiquiátricos, como 
perda de memória e depressão. 

• Para fins diagnósticos, é caracterizada pela presença de dor, durante mais 
de três meses, nos quatro quadrantes do corpo e esqueleto axial e 
reprodução de dor à palpação digital em pelo menos 11 dos 18 pontos 
preestabelecidos nos critérios diagnósticos da doença – “os tender-points” 

• (com pressão de 4 kg ou o suficiente  para empalidecer o leito ungueal do 
médico). 

       Esses pontos estão localizados bilateralmente na inserção do músculo 
suboccipital, região cervical baixa entre C5-C7, borda superior do trapézio, 
origem do m. supraespinhoso, 2ª articulação costocondral, epicôndilo 
lateral, quadrante superior lateral do glúteo, grande trocânter, e porção 
medial do joelho. Além dos pontos dolorosos, o exame físico é normal. 

PRINCIPAIS   SÍNDROMES GENERALIZADAS 

Fonte:   Barros,E;Albuquerque,GC;Pinheiro,CTS;  Exame Clínico Consulta Rápida – Artmed , 2ª ed. 2004 





Doenças Reumáticas 

       Definição 

 

    São um conjunto de doenças e síndromes 
traduzindo-se pela inflamação     ou 
degeneração do tecido conjuntivo,  

   de  forma   difusa  ou   não,  e,  atingindo 
preferencialmente o aparelho locomotor. 



Doenças Reumáticas 

Prevalência na população em geral 

6,4 – 12 % 

 

Incidência 

25 a 70 casos por 100.000 habitantes 

 



Classificação das Doenças Reumáticas 

• Doenças difusas do Tecido Conjuntivo 

• Vasculites 

• Espondiloartropatias Soro-Negativas  

• Artrites Reativas 

• Artrites Microcristalinas 

• Artrites Infecciosas 

• Artroses 

• Reumatismos Peri-Articulares 

• Doenças Ósseas 

• Tumores 

• Manifestações Musculoesqueléticas de Doenças não 
Reumáticas 



Classificação das Doenças Reumáticas 

• Doenças difusas do Tecido Conjuntivo 
– Artrite reumatóide 

– LES 

– Esclerose sistêmica 

– Polimiosite e dermatomiosite 

– Síndrome de Sjögren 

– DMTC 

– SAF 

– Síndromes de sobreposição 

– ….. 



Classificação das Doenças Reumáticas 
• Vasculites 

– Idiopáticas 
• Afetando os vasos de grande calibre 

– Arterite temporal de células gigantes 
– … 

• Afetando os vasos de médio calibre 
– Periarterite nodosa 
– Granulomatose de Wegener 
– Síndrome de Churg-Strauss 
– …. 

• Afetando os vasos de pequeno calibre 
– Púrpura de Schonlein-Henoch 
– … 

– Secundárias 
• Relacionadas com as doenças difusas do TC 
• Relacionadas com as neoplasias 
• Relacionadas com as infecções 
• Relacionadas com os fármacos 
• Pós-transplantes 

– Outras 
• Síndrome de Behçet 
• Síndrome de Buerguer 
• Síndrome de Cogan 



Classificação das Doenças Reumáticas 

 

• Espondiloartropatias Soro-Negativas 

– Espondilite anquilosante 

– Artrite psoriática 

– Síndrome de Reiter 

– Artropatias das D.I.I. 

– Espondilartrites indiferenciadas 



Classificação das Doenças Reumáticas 

 

• Artrites Reativas 

– Febre reumática 

– Reativas a doenças intestinais 

– Reativas a doenças urogenitais 

– Outras  



Classificação das Doenças Reumáticas 

• Artrites Microcristalinas 
– Gota úrica 
– Doença por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio 

– Outras 

 

• Artrites Infecciosas 
– Bactérias 

– Vírus 

– Fungos  

– parasitas 



Classificação das Doenças Reumáticas 

• Artroses 
– Primitiva 

– Secundária 

 

• Reumatismos Peri-Articulares 
– Tendinites 

– Tenossinovites 

– Entesites 

– Bursites 

– Capsulites 

– Ligamentites 

– outras 



Classificação das Doenças Reumáticas 
• Doenças Ósseas 

– Osteoporose 
– Osteomalácia 
– Doença de Paget 
– Algoneurodistrofia 
– Osteonecrose 
– Osteodistrofia renal 
– outras 

 
• Tumores 

– Ósseos 
– Articulares 
– Metástases ósseas 



• Manifestações Musculoesqueléticas de Doenças não Reumáticas: 
– Doenças hematológicas 

• Hemoglobinopatias 
• Hemofilias 
• Leucemias 
• Linfomas 
• Mieloma múltiplo 

– Doenças endócrinas 
• Acromegalias 
• Hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto 
• Síndrome de Cushing 
• Hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo 

– Doenças metabólicas 
• Diabetes mellitus 
• Hemocromatose 
• Doença de Wilson 
• Alcaptonúria / ocronose 
• hiperlipoproteinémias 

– Doenças hepáticas 
• Hepatites infecciosas 
• HCA, CBP 

 

 

Classificação das Doenças Reumáticas 



• Manifestações Músculo-Esqueléticas de Doenças não Reumáticas (cont.): 
– Doenças infiltrativas 

• Sarcoidose 
• Doença de Gaucher, Fabry e Farber 
• Amiloidose 
• Outras  

– Doenças da pele 
• Acnes 
• Urticária 
• Paniculites 
• Dermatoses neutrofílicas 

– Imunodeficiências 
• Comum variável 
• Combinada 
• Selectiva de IgA 
• outras 

– Artropatia neuropática 
• Tabes 
• Seringomielia 
• EM 
• Anemia perniciosa 
• Lepra 
• Alcoolismo 
• outras 

– Artrite pós-traumática 
– Sinovite por corpo estranho 

 





 

 

Semiologia Reumatológica 

Laboratorial 



LABORATÓRIO EM REUMATOLOGIA 

• EXAMES GERAIS: 

– Hemograma 

– Ferro sérico 

– VHS 

– Proteínas de Fase Aguda: 

• Fibrinogênio 

• PCR 

– Electroforese das proteínas 



LABORATÓRIO EM REUMATOLOGIA 

• EXAMES ESPECIAIS: 
– Ácido úrico (uricemia, uricosúria) 

– Enzimas séricas 

– Ac. anti-estreptocócicos 

– Factores reumatóides 

– Ac. antinucleares 

– Sistema do complemento 

– Sistema HLA 

– Exame do líquido sinovial 

– Biópsia sinovial 



Laboratório em Reumatologia 
Hemograma 

• Eritrograma 

– Anemia: normocítica ou microcítica 

      normocrômica ou hipocrômica 

 

      Processos inflamatórios 

 

– Anemia hemolítica          LUPUS 



Laboratório em Reumatologia 
Hemograma 

• Leucograma 
– Leucocitose 

• Moderada   Artropatias inflamatórias 

 

• Intensa   Artropatias infecciosas 

 

– Leucopenia 
• Lúpus 

• Alguns casos de A.R. 



Laboratório em Reumatologia 
Hemograma 

• PLAQUETAS 

 

– Trombocitose      Artrite Reumatóide 

 

– Trombocitopenia    Lúpus 



Laboratório em Reumatologia 
VHS 

• Factores que a influenciam: 
– Fibrinogênio 

– Nº  de eritrócitos 

– Globulinas monoclonais 

– Viscosidade do plasma 

– Idade dos doentes 

 

• VHS normal       Artrose 

 

• VHS aumentada  Artropatias inflamatórias 



Laboratório em Reumatologia 

• SIDEREMIA ( quantidade de ferro no soro do 
sangue, não ligado a hemoglobina) 

 

 Está baixa na Artrite Reumatóide e, de um 
modo geral, em todos os reumatismos 
inflamatórios crônicos. 



LABORATÓRIO EM REUMATOLOGIA 

Proteínas de Fase Aguda 

 Conjunto de proteínas que aparecem como 
resposta inespecífica a uma série de 
elementos nocivos que agem sobre a saúde 
do organismo e que têm em comum a 
produção de inflamação e/ou necrose dos 
tecidos. 
– AR, FR, LES 

– Infecções, traumatismos, EP, fracturas, neoplasia 



PROTEÍNAS DE FASE AGUDA 

Mob. 
Electrof 

N (mg/dl) 

Ceruloplasmina 50% α 2 15-60 

C3 50% β 80-170 

α1-glicoproteína 2-3xN α 1   55-140 

α1-anti-tripsina 2-3xN α 1  200-400 

α1anti-quimotripsina 2-3xN α 1 30-60 

Haptoglobina 2-3xN α 2  40-180 

Fibrinogénio 2-3xN β 200-450 

PCR 100 a Ү < 0,5 

Proteína SSA 1000x α 1  10 



PROTEÍNAS DE FASE AGUDA 

FIBRINOGÊNIO 

• Artropatias inflamatórias 

 

   síntese pelo fígado 

 

• Correlação linear entre o fibrinogênio e a VHS 



PROTEÍNAS DE FASE AGUDA 

Proteína C reactiva (PCR) 

• Sobe mais rapidamente como resposta a um 
estímulo inflamatório. 

• Regressa mais rapidamente ao normal quando 
desaparece o estímulo. 

• Exame valioso na avaliação da atividade das 
doenças inflamatórias. 



PROTEÍNAS DE FASE AGUDA 

Funções atribuídas à PCR: 
• Ligação aos fosfolipídeos das membranas celulares das células 

em necrose. 

• Ativa o complemento. 

• Participa na fagocitose e remoção do material necrosado. 

• Inibe funcionalmente as plaquetas. 

• Papel na resposta imunitária: 
– Inibe a formação de rosetas 

– Inibe a actividade das células T 

– Inibe a produção de linfoquininas  



PROTEÍNAS DE FASE AGUDA 

PCR 

• FR -- sempre    na fase ativa. 

  -- normal na fase inativa. 

• AR -- o seu     traduz grau de atividade da doença. 

  -- PCR mais sensível que a VHS na avaliação da resposta 

     aos fármacos usados na terapêutica de fundo. 

• LES -- habitualmente baixa 

    -- a sua elevação pode traduzir infecção inaparente 



ELECTROFORESE DAS PROTEÍNAS 

• Nos processos inflamatórios agudos: 

–    α 2  

–     albumina 

 

• Nos processos inflamatórios crônicos: 

–   α 2  

–   albumina 

–    γ (participação visceral)        



LABORATÓRIO EM REUMATOLOGIA 

• EXAMES ESPECIAIS: 
 

– Ácido úrico (uricemia, uricosúria) 

– Enzimas séricas 

– Ac. anti-estreptocócicos 

– Factores reumatóides 

– Ac. antinucleares 

– Sistema do complemento 

– Sistema HLA 

– Exame do líquido sinovial 

– Biópsia sinovial 



Laboratório em Reumatologia 
URICEMIA 

 
• Conceito de normalidade difícil de estabelecer 

(método, autor, população). 
 
• OMS estabeleceu como limite (Método 

uricase) 7mg/%  no homem e 6mg/% na 
mulher. 
 

• Relação estreita entre hiperuricemia e gota 
(grau de uricemia e duração)  



Laboratório em Reumatologia  
URICEMIA 

HIPERURICEMIA 

• Hiperprodução 

– Desvios alimentares 

– Catabolismo aumentado das nucleoproteínas celulares 

–     da purino-síntese de “novo” 

•     

•    Eliminação urinária 

–     filtração glomerular 

–     secreção tubular 

– As duas simultâneamente 



Laboratório em Reumatologia  
        URICOSÚRIA         (ELIMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRISCO PELA URINA)  

• O seu doseamento tem interesse: 

– Diagnóstico. 

– Terapêutico. 

 

• Normal (mg / 24 horas) 

–        < 600 em regime apurínico. 

–        800 – 1000 em regime alimentar livre. 



Laboratório em Reumatologia  
ENZIMAS SÉRICAS 

 

• AR – geralmente normais 

• Polimiosite e Dermatomiosite 

– TGO, TGP, Aldolase, LDH, CPK. 

• LES, ESP, PAN 

– Podem estar elevadas quando há compromisso 
visceral 



Provas Imunológicas 
Anticorpos Anti-estreptocócicos 

• A FR é  uma  manifestação  secundária  ou 
sequela de uma infecção pelo estreptococo β-
hemolítico do grupo A de Lancefield. 

 

• Antígenos estreptocócicos: 
– Estreptolisinas O e S 

– Desoxiribonucleases 

– Hialuronidase 

– Estreptoquinase. 



Provas Imunológicas 
Anticorpos Anti-estreptocócicos 

• Ac. anti-estreptolisina O 
– Grande especificidade (75-80%) 
– Tuberculose Pulmonar 
– Hepatite viral 
– Após vacinação anti-tetânica 

• Ac. anti-estreptolisina O + anti-estreptoquinase ou 
anti-hialuronidase. 
    90% 

• Ac. anti-estreptolisina O + anti-estreptoquinase + 
anti-hialuronidase 
   > 95% 



Laboratório em Reumatologia  
FATOR REUMATÓIDE 

• São imunoglobulinas que reagem com os 
“sítios  antigênicos”  das  IgG   formando 
frequentemente    imunocomplexos    no 
sangue circulante e/ou no líquido sinovial. 

 

• IgM IgA IgG IgD IgE   



Laboratório em Reumatologia  
FATOR REUMATÓIDE 

• Técnicas: 
– RA test (látex) 

– Reacção de Waller Rose (gv de carneiro) 

• Resultados: 
– Negativo nos primeiros seis meses 

– Títulos positivos precoces = pior prognóstico 

– Títulos mais altos = formas mais graves 
• Formas nodulares, com comprometimento visceral, 

com   fenomenos   de   vasculite,  lesões  ósseas 
destrutivas. 



Laboratório em Reumatologia  
FATOR REUMATÓIDE 

• Não é específico da Artrite Reumatóide. 

 

• Presente noutras doenças de etiologia 
desconhecida: 

– LES, ESP, PAN, DM. 

• Doenças infecciosas crônicas: 

– Tuberculose, Lepra, Sífiles, Endocardite. 

• Doenças linfoproliferativas: 

– Mononucleose infecciosa, LLC. 



SISTEMA DO COMPLEMENTO 

• É um sistema biológico complexo que intervém 
em  múltiplos fenômenos  imunológicos  tendo 
como   deflagrador  uma   reação  antígeno – 
anticorpo. 

        C567  C1-9 

C1q C1r C1s C4 C2 C3 C5 

I.C.          Properdina 

Via Clássica                Via Alterna  



Laboratório em Reumatologia 

• Biópsia sinovial 

• Exames com Radioisótopos 

• Exames Imagiológicos: 

– Imagiologia convencional. 

– Ecografia. 

– TC 

– RMN 
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Radiologia Convencional ou Radiografia Simples ou 
Raio X Simples Musculoesqauelético 

• Radiografia da coluna cervical 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-coluna-cervical.php  

• Radiografia da coluna torácica 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-coluna-toracica.php  

• Radiografia da coluna lombar 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-coluna-lombar.php  

• Radiografia de tórax 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-de-torax.php  

• Radiografia do ombro 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-do-ombro.php  

• Radiografia do cotovelo 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-cotovelo.php  

Fonte:  info-radiologie.ch 
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• Radiografia do antebraço 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-antebraco.php  

• Radiografia do punho 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-punho.php  

• Radiografia da mão 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-da-mao.php  

• Radiografia do abdômen 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-do-abdomen.php 

• Radiografia da bacia (pelve) 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-bacia.php  

• Radiografia do quadril 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-quadril.php  

 

Radiologia Convencional ou Radiografia Simples ou 
Raio X Simples Musculoesqauelético 
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• Radiografia do joelho 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-joelho.php  

• Radiografia do tornozelo 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-tornozelo.php  

• Radiografia do pé 

• http://www.info-radiologie.ch/radiografia-do-pe.php 

 

Radiologia Convencional ou Radiografia Simples ou 
Raio X Simples Musculoesqauelético 
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RM Musculoesquelética 

• Ressonância Magnética de ombro 

• http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php  

• Ressonância Magnética do cotovelo 

• http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php  

• Ressonância Magnética do quadril 

• http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php  

• Ressonância Magnética da coxa 

• http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php  

• Ressonância Magnética  do joelho 

• http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php 

• Ressonância Magnética do tornozelo 

• http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php  

Fonte:  info-radiologie.ch 

http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-ombro.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-cotovelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-quadril.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-coxa.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-joelho.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php
http://www.info-radiologie.ch/ressonancia-magnetica-tornozelo.php


TC do Tornozelo e do Pé 

 

       

• Sítio de Tomografia Computadorizada do Tornozelo e do Pé 

Fonte:  info-radiologie.ch 
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          La Défense 



 
 

TECIDOS   DO   SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO  

 
 
 



 
TECIDO ÓSSEO 

  

• O tecido ósseo é altamente rígido e resistente e suas funções estão 
relacionadas à sustentação e proteção de órgãos vitais do organismo. 
Proporciona apoio aos músculos esqueléticos, traduzindo suas contrações 
em movimentos, além de ser um depósito de cálcio, fosfato e mais alguns 
íons, liberando-os no organismo de forma controlada. 

 

• Este tecido é formado por células e material extracelular calcificado, 
chamado de matriz óssea. A nutrição de uma das células formadoras do 
tecido ósseo (osteócitos) depende dos canalículos presentes na matriz, 
que possibilitam as trocas de íons e moléculas entre os capilares e estas 
células ósseas. Os ossos são recobertos na sua face interna (endósteo) e 
externa (periósteo) por uma camada de tecido que possui células 
osteogênicas. 

 

http://www.infoescola.com/sistema-muscular/musculo-estriado-esqueletico/
http://www.infoescola.com/fisiologia/contracao-muscular/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/calcio/
http://www.infoescola.com/quimica/ion/
http://www.infoescola.com/histologia/tecido-osseo/
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/ossos/


• As células que compõe o tecido ósseo são: 
                                  Osteócitos 

•  Ficam localizados em cavidades na matriz óssea, chamadas 
de lacunas, sendo que cada uma abriga apenas um osteócito. 
Por entre os canalículos estas células se comunicam e trocam 
moléculas e íons pelas junções gap (junções celulares). 

 

•  Possuem um formato achatado, semelhantes a amêndoas, 
possuem certa quantidade de retículo endoplasmático 
rugoso, complexo de Golgi pequeno e núcleo com 
cromatina  condensada. São células de extrema importância 
na manutenção da matriz óssea. 

 

http://www.infoescola.com/histologia/tecido-osseo/
http://www.infoescola.com/biologia/reticulo-endoplasmatico-organelas-celulares/
http://www.infoescola.com/biologia/reticulo-endoplasmatico-organelas-celulares/
http://www.infoescola.com/biologia/complexo-de-golgi-aparelho-de-golgi-organelas-celulares/
http://www.infoescola.com/biologia/complexo-de-golgi-aparelho-de-golgi-organelas-celulares/
http://www.infoescola.com/genetica/cromatina/
http://www.infoescola.com/histologia/tecido-osseo/


                             Osteoblasto 
• Estas células produzem a parte orgânica da matriz óssea. 

Possuem a capacidade de armazenar fosfato de cálcio, 
participando na mineralização da matriz. 

•  Encontram-se dispostas lado a lado na superfície óssea e, 
quando estão em alta atividade de síntese apresentam 
formato cubóide, com citoplasma basófilo; quando em estado 
de pouca atividade, tornam-se achatados e o citoplasma se 
torna menos basófilo. 

•  Quando esta célula passa a ficar aprisionada na matriz óssea, 
torna-se um osteócito. 

 

 
TECIDO ÓSSEO 

 

http://www.infoescola.com/citologia/citoplasma/


Osteoclasto 
• São células gigantes, móveis, muito ramificadas, contendo 

inúmeros núcleos, com citoplasma granuloso, certas vezes 
com vacúolos, pouco basófilos nas células jovens e acidófilos 
nas células mais velhas. 

•  As lacunas cavadas na matriz óssea, pelos osteoclastos, 
recebem o nome de lacunas de Howship. 

•  Os osteoclástos apresentam prolongamentos vilosos, ao 
redor desta área de prolongamento existe uma zona 
citoplasmática, chamada zona clara que é pobre em 
organelas, porém rica em filamentos de actina.  

• Esta zona é um local de adesão do osteoclasto com a matriz 
óssea e cria um ambiente fechado, onde ocorre a reabsorção 
óssea. 
 

 
TECIDO ÓSSEO 

 

http://www.infoescola.com/citologia/osteoclasto/
http://www.infoescola.com/citologia/vacuolo/
http://www.infoescola.com/histologia/tecido-osseo/
http://www.infoescola.com/sistema-muscular/actina-e-miosina/


http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/03/tecido-osseo.jpg


 
Principais estruturas do tecido ósseo 

 

• O tecido ósseo divide-se em dois tipos: 

 

• Osso compacto 

      Não possui espaço medular, mas possui canais que abrigam nervos e vasos 
sanguíneos, conhecidos como canais de Volkmann e canais de Havers. 
Presente, quase que na totalidade da diáfise de ossos longos, na periferia 
de ossos curtos, nos ossos chatos formando duas camadas que recebem o 
nome de tábuas interna e externa. 

 

• Osso esponjoso 

      Apresenta amplos espaços medulares, formados por diversas trabéculas, 
conferindo ao osso, um aspecto poroso, abrigando a medula óssea. É 
encontrado na parte mais profunda da diáfise de ossos longos, no centro 
de ossos curtos e separando as tábuas interna e externa dos ossos chatos. 

 



 
Existe outra classificação dos ossos: 

 • Tecido ósseo primário ou imaturo 

      É o primeiro tecido ósseo que aparece no osso, sendo substituído 
aos poucos por tecido ósseo lamelar. Em adultos, persiste apenas 
perto das suturas dos ósseos do crânio, nos alvéolos dentários e em 
algumas regiões de inserção dos tendões. 

• Tecido ósseo secundário ou lamelar 

      Geralmente é encontrado nos adultos, sendo que sua característica 
principal reside no fato de possui fibras colágenas organizadas em 
lamelas, paralelas, ou dispostas de forma concêntrica ao redor dos 
canais e vasos, dando origem aos sistemas de Havers. 

Fontes: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_Ósseo  
Histologia Básica – Luiz C. Junqueira e José Carneiro. Editora 
Guanabara Koogan S.A. (10° Ed), 2004. 

 

 

http://www.infoescola.com/sistema-muscular/tendao/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_Ósseo


 
Para acessar: 

 
• ATLAS VIRTUAL DE HISTOLOGIA (UFRN) 

 

• Tecido Ósseo  - Ossificação             

• Tecido Muscular      

• Tecido Cartilaginoso 

• Tecido Nervoso 

http://histologiaufrn.blogspot.com/search/label/.:Tecido %C3%93sseo:
http://histologiaufrn.blogspot.com/search/label/.:Tecido %C3%93sseo:
http://histologiaufrn.blogspot.com/search/label/.:Tecido %C3%93sseo:
http://histologiaufrn.blogspot.com/search/label/.:Tecido %C3%93sseo:
http://histologiaufrn.blogspot.com/search/label/.:Tecido Muscular:
http://histologiaufrn.blogspot.com/search/label/.:Tecido Muscular:
http://histologiaufrn.blogspot.com/search/label/.:Tecido Cartilaginoso:
http://histologiaufrn.blogspot.com/search/label/.:Tecido Nervoso:


 
TENDÕES 

 
 

• O Tendão é uma fita ou cordão fibroso, constituído por tecido 
conjuntivo e que permite a inserção dos músculos aos ossos 
ou a outros órgãos por meio de ligamentos anulares ou 
retináculos. Estruturas fibrosas e com a função de manter 
o equilíbrio estático e dinâmico do corpo, os tendões são a 
parte esbranquiçada, rija e não-contrátil dos músculos 
estriados. 

 

• Diferem quanto à forma e à disposição, dependendo da sua 
união às fibras musculares. De cor branca nacarada (rosada), 
são formados por fibras não-elásticas que formam grupos ou 
feixes cobertos por tecido conjuntivo laxo, que os separam 
entre si. 

 

http://www.infoescola.com/biologia/tecido-conjuntivo/
http://www.infoescola.com/biologia/tecido-conjuntivo/
http://www.infoescola.com/fisica/equilibrio-estatico/


 

• Por serem formados por um tecido conjuntivo com fibras 
colágenas entrelaçadas entre si, permitem que a distribuição 
das forças de todas as partes do músculo. 

 

• Os tendões podem ser longos, assim como as inserções 
podem estar separadas ou passarem por muitas articulações. 
Alguns podem ainda possuir pequenos ossos sesamóides, que 
servem como um tipo de roldana para que deslizem. 

 

 
TENDÕES 

 



 
Tendão calcâneo ("Tendão de Aquiles") 

 



• Os tendões possuem a capacidade de se regenerar, através da 
proliferação de células do tecido conjuntivo que os envolve.  

 

• Esta propriedade regenerativa auxilia no tratamento de 
lesões. 

 

•  Dentre os tendões, o mais resistente e o mais suscetível é o 
tendão calcâneo ou tendão de Aquiles, nome inspirado no 
personagem mitológico pelo qual também é conhecido. 

 

•   O patelar e o calcâneo cruzam o joelho e o tornozelo, pontos 
em que é comum ocorrer lesões em atletas, dentre elas a 
tendinite aquileana. 

 

 
TENDÕES 

 

http://www.infoescola.com/sistema-muscular/tendao/


• A tendinite é um processo inflamatório que leva a dor na face 
posterior do tornozelo. 

     Quando crônica, leva ao enfraquecimento do tendão, 
levando-o à suscetibilidade à lesões. 

     Podendo ser uma dor aguda e penetrante ou de uma 
intensidade menor, e nos casos mais graves pode vir 
acompanhada de uma fibrose, uma espécie de nó, na parte 
posterior do tendão. 
 

• As causa mais comuns da tendinite aquileana são o aumento 
abrupto na carga de exercícios sobre o tornozelo, como 
corridas, saltos ou subidas e descidas, início rápido de 
atividade após período de repouso, trauma oriundo a 
contração vigorosa da musculatura da panturilha e alterações 
anatômicas dos pés. 

 

 
TENDÕES 

 

http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/dor/
http://www.infoescola.com/sistema-muscular/tendao/


• A tendinite, porém pode ocorrer em outros tendões, já que 
surge usualmente através do excesso de repetições de um 
mesmo movimento (LER/DORT – Lesão por Esforço 
Repetitivo).  

     Apesar de comum, a LER/DORT não é adquirida 
necessariamente no trabalho, mas com a difusão da 
informática, tornou-se uma importante doença ocupacional.  

     Isso porque as pessoas realizam os mesmos movimentos 
durante muito tempo, quer seja o manuseio do mouse ou 
controlando máquinas automatizadas. 
 

• Além de fortes dores a tendinite pode provocar incapacidade 
física. Os sintomas de aviso incluem sensação de dormência 
nos dedos, mãos frias e dificuldade de realizar tarefas simples 
como apertar um botão. 
 

 
TENDÕES 
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• Por ser uma lesão de difícil tratamento, uma 
prevenção eficaz é a melhor solução. As medidas 
preventivas mais aconselhadas incluem a 
realização de pausas freqüentes no trabalho e a 
diversificação de movimentos realizados. 

• Fontes: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tendão 

 
http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/lesao_aquiles.htm  

 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tendinite  

 
http://www.portaleducacao.com.br/fisioterapia/artigos/8180/tendao  
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TECIDO MUSCULAR 

 
• O tecido muscular é constituído células altamente 

especialidadas em realizar contrações. 

•  Suas células são alongadas, multinucleadas ou não, contendo 
em seu citoplasma grandes quantidades de filamentos de 
proteína contrátil, dentre eles os principais: actina e miosina. 

•  É um tecido altamente vascularizado e inervado, grande 
consumidor de energia e produtor de calor. 

 

• Suas células têm origem mesodémica e se diferenciaram pelo 
alongamento das células e pela produção dos filamentos 
contráteis. 

•  São estes filamentos que, consumindo energia proveniente 
da quebra de ATP, contraem-se, deslizando-se uns sobre os 
outros. 

 

http://www.infoescola.com/citologia/citoplasma/
http://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/
http://www.infoescola.com/sistema-muscular/actina-e-miosina/
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• É importante notar que as estruturas celulares das células 
musculares possuem nomes especiais. 

•  A membrana celular é chamada de sarcolema; o citoplasma é 
o sarcoplasma; e o retículo endoplasmático liso é o retículo 
sarcoplasmático. 

 

• Existem diferentes tipos de tecidos musculares no corpo 
humano. 

•  De acordo com suas características morfológicas e funcionais, 
eles foram classificados em três tipos: Músculo estriado 
esquelético, estriado cardíaco e músculo liso. 

 

 
TECIDO MUSCULAR 

 



 
Músculo estriado esquelético 

 

http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/m%fasculo_estriado_esquel%e9tico.jpg


Músculo Estriado Esquelético 

• O músculo estriado esquelético está presente em maior quantidade no 
corpo humano.  

• Ele está preso ao nosso esqueleto através dos tendões e permite que 
realizemos movimentos variados como andar, correr, pegar ou manipular 
objetos. 

•  A contração é forte, rápida, descontínua e voluntária. Descontínua quer 
dizer que após uma contração não ocorre automaticamente outra, o que 
caracteriza a voluntariedade, ou seja, a contração de um músculo 
esquelético depende de um comando central, da vontade da pessoa. 

• As células musculares esqueléticas são cilíndricas e muito longas (chegam 
até a 30cm), contendo um grande número de filamentos de actina e 
miosina. 

•  À estes filamentos contráteis dá-se o nome de miofibrilas. Ao se analisar 
este tecido ao microscópio constataremos a presença de vários núcleos 
por célula, além de estrias transversais, típica dos músculos estriados. 

• Estas estrias são devidas à superposição de áreas mais densas das 
miofibrilas. 
 

http://www.infoescola.com/sistema-muscular/musculo-estriado-esqueletico/


Músculo Estriado Cardíaco 

• As células do músculo estriado cardíaco, como o próprio 
nome sugere, são encontradas apenas no coração. Assim 
como o músculo esquelético, o cardíaco possui células longas, 
cilíndricas e estriadas, porém são ramificadas. 

• Estas ramificações unem uma célula à outra através de uma 
estrutura permeável ao impulso elétrico chamada disco 
intercalar. Com estas ramificações a contração do músculo 
cardíaco é uniforme, essencial para o bom funcionamento do 
coração. 

• A contração deste músculo é rápida, forte e involuntária, ou 
seja, independe da nossa vontade. Portanto, é também 
contínua, já que uma contração desencadeia outra, e assim 
sucessivamente. 

http://www.infoescola.com/histologia/musculo-cardiaco/


Músculo Estriado Cardíaco 

http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/tecido_muscular_cardiaco.jpg


 
Músculo liso 

 

http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/musculo_liso.gif


• O terceiro tipo de músculo é o músculo liso. 
•  Ele é encontrado nos órgãos internos, como intestino, 

bexiga e útero, sendo responsável pelos movimentos 
realizados pelos mesmos, como o peristaltismo, a expulsão 
de urina e as contrações do parto, respectivamente. 

•  Também é encontrado na parede dos vasos sanguíneos, 
onde ajudam a regular a pressão sanguínea. 

• As células do músculo liso são fusiformes (isto é, espessas 
no centro e afiladas nas extremidades) e possuem apenas 
um núcleo central (mononucleadas). 

•  Ele também não possui as estrias transversais e suas 
células se organizam em aglomerados. 

•  A contração é lenta, fraca e involuntária.  
 

 
Músculo liso 

 

http://www.infoescola.com/sistema-muscular/musculo-liso/


 
TECIDO MUSCULAR e suas características histológicas e 

fisiológicas (UFRJ/apoio CAPES) 
Vídeos sobre: “Contração do Músculo Esquelético” 

  

• Tecido Muscular – Parte 1 

• Tecido Muscular – Parte 2 

• Tecido Muscular – Parte 3   

• Tecido Muscular – Parte 4 

• Conheça os principais músculos do Corpo Humano 
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• Patologia do Tecido Ósseo 

 

• Anatomia Patológica Especial – módulo patologia óssea 

 

• Osteomielite  2009 

 

• Osteomielites:  Um  Desafio  Multiprofissional 

 

• Sinovite transitória do quadril   - Artrite séptica   – Osteomielite  

PATOLOGIA ÓSSEA – Osteomielite – Artrite Séptica 

http://www.palotina.ufpr.br/arquivos/tecido_osseo.ppt
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Reumatologia: da semiologia ao laboratório 

 

• Diagnóstico em reumatologia: da semiologia ao laboratório 

 

• Febre Reumática   - Doença Reumática - Reumatismo Cárdio-articular   - 

Reumatismo Poli-articular Agudo 

 

• Semiologia em Reumatologia -2ª semana.pdf 

 

• Semiologia em Reumatologia 
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The Internet Pathology Laboratory  
for Medical Education  

 
 

• Osteoporose 
 
• Forensic Pathology Index 
   
• Immunopathology Index 
   
• Inflammation Index 
    
• Neoplasia IndexInfection Index 

 
• Infection Index 
  
• Cellular Injury Index 
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Tutorials - Pathology Subjects 

 http://library.med.utah.edu/WebPath/TUTORIAL/TUTORIAL.html#1     

  
• AIDS Pathology 
• Blood Bank (Transfusion Medicine) 
• CNS Degenerative Diseases 
• Diabetes Mellitus 
• Hypertension 
• Iron Metabolism & Disorders 
• Myocardial Infarction 
• Health Promotion Through Diet and Exercise 
• Osteoporosis 
• Phlebotomy 
• Prenatal Diagnosis 
• Prostate Pathology 
• Renal Cystic Disease 
• Tuberculosis 
• Urinalysis 

 
Para abrir o texto clique no Link 

The University of Utah Eccles Health Sciences Library  
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Anatomy-Histology Tutorials  
http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/HISTO.html#1  

 

Normal Anatomy: A set of Visible Human Project images demonstrates sectional anatomy 
of the human body  
Neuroanatomy: This tutorial demonstrates neuroanatomical features of the CNS with 
labelled images and comparison with MRI scans 
 Histotechniques: This tutorial describes and illustrates the processes involved in making a 
microscopic glass slide from tissues examined in the pathology laboratory  
Special Stains: This tutorial describes the nature and usages of a variety of 
histopathological staining techniques to assist in tissue diagnosis, along with 
representative images of selected stains  
Procedure Manuals: Manuals for preparation and performance of routine and special 
stains, and manuals for laboratory safety, are available in Acrobat pdf format  
Electron Microscopy: A set of electron micrographs demonstrates normal, benign, and 
malignant pathologic findings as seen by use of electron microscopy  

Para abrir o texto clique no Link 
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Anatomical Images 
by Edward C. Klatt MD and Matt Bingham PA 

 http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/ANATOMY/ANATOMY.html  

 
Head & Neck Site Description Top of skull, male Brain, through basal ganglia Mid-skull, orbits, 
male Orbits and optic nerves Mid-skull, orbits, female Orbits, optic nerves, and sella Mid-skull, 
orbits, male Orbits and sella Mid-skull, male Nose, at bottom of orbit Base of skull, female Inner 
ear, close view Base of skull, female Inner ear Base of skull, male Mastoid Base of skull, male 
Maxilla Upper neck, female C3-4 level Upper neck, male C4 level Lower neck, male C5-C6 level 
Lower neck, female C6 level  
 
 

       Chest, Male & Female Site Description Shoulder, male T2 level Upper chest, female T4 level Upper 
chest, male T4 level Chest, male T7 level Chest, male T8 level Lower chest, male T11 level  
 
Abdomen & Pelvis, Female Site Description Lower chest, female Lower chest Upper abdomen, 
female Upper abdomen Upper abdomen, female Upper abdomen Abdomen, female Abdomen 
Lower abdomen, female Lower abdomen Pelvis, female Pelvis Pelvis, female Pelvis Pelvis, female 
Pelvis Pelvis, female Pelvis Pelvis, female Pelvis Pelvis, female Lower pelvis  
 
Abdomen & Pelvis, Male Site Description Upper abdomen, male L1 level Upper abdomen, male 
L1 level Upper abdomen, male L1-L2 level Abdomen, male L2 level Abdomen, male L3-L4 level 
Lower abdomen, male L4 level Pelvis, male L5 level Pelvis, male S1 level Pelvis, male S5 level 
Pelvis, male Mid-acetabular level Pelvis, male Symphysis pubis level Pelvis, male Genitalia  
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Anatomical Images 
by Edward C. Klatt MD and Matt Bingham PA 
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Leg, Male Site Description Thigh, male Upper femur Thigh, male Upper 
femur Mid thigh, male Mid thigh Mid thigh, male Mid thigh Lower thigh, 
male Lower thigh Knee, male Knee Knee, male Knee Knee, male Knee Knee, 
male Knee Knee, male Knee Lower leg, male Lower leg Lower leg, male 
Lower leg Lower leg, male Lower leg Foot, male Foot  
Leg, Female Site Description Mid thigh, female Mid thigh Lower thigh, 
female Lower thigh Knee, female Knee Knee, female Knee Knee, female 
Knee Knee, female Knee Lower leg, female Lower leg Lower leg, female 
Lower leg Lower leg, female Lower leg  

 
Arm, Male Site Description Upper arm, male Upper arm, mid humerus 
Elbow, male Elbow, distal humerus Elbow, male Elbow, humerus & ulna 
Elbow, male Elbow, radius & ulna Elbow, male Elbow, radius & ulna Elbow, 
male Elbow, radius & ulna Forearm, male Forearm Forearm, male Forearm 
Forearm, male Forearm  
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LESÃO METASTÁTICA 



TIPOS DE RESSECÇÃO 



ABORDAGEM INICIAL 



ABORDAGEM INICIAL 



ABORDAGEM INICIAL 



EXAMES COMPLEMENTARES 

• RADIOGRAFIA 

• TC 

• RNM 

• CINTILOGRAFIA ÓSSEA 

• LABORATORIAIS: DHL E FOSTATASE ALCALINA 

• MARCADORES TUMORAIS??? 



RADIOGRAFIA 

• MAIS USADO 

• ALTERAÇÕES 
CARCTERÍSTICAS 
DEMORAM MESES 

• CUIDADO: TRIANGULO 
DE WARD, TUBERCULOS 
E SOBREPOSIÇÕES 



RADIOGRAFIA 

• LESÕES CARACTERISTICAS: 

•  TRIANGULO DE CODMAN 

• REAÇÃO PERIOSTEAL: LAMELAR FINA OU 
GROSSA 

• CALCIFICAÇÕES 

• LÍTICA X BLÁSTICAS 

• SINAL DA FOLHA CAÍDA 

• INSULFLATIVA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



RADIOGRAFIA 



ULTRASSONOGRAFIA 

 

• LOCALIZAÇÃO DA LESÃO 

• ESTADIAMENTO TIREÓIDE 
 



CINTILOGRAFIA ÓSSEA 



CINTILOGRAFIA  ÓSSEA 

 

• ESTADIAMENTO  

• PESQUISA DE PRIMÁRIO 
 



RNM 

 

• MAIS ESPECÍFICO E 
SENSÍVEL 

 

• SINAIS EM T1, T2, T1 
SUP E GADOLÍNEO 

 

• ALTO CUSTO 

 



RNM 



TC 

 

• ESTADIAMENTO 

• PESQUISA DE 
PRIMÁRIO 

• TUMORES 
ÓSSEOS 



BIÓPSIA 

 

• VIA DE ACESSO 

• MATERIAIS 

• CIRURGIÃO QUE 
VAI OPERAR 
 



BIÓPSIA 



CIRURGIA 

 
• MARGEM ONCOLÓGICA COM OU SEM 

PRESERVAÇÃO DO MEMBRO 
 

• AMPUTAÇÕES/DESARTICULAÇÕES 
 

• RESSECÇÃO  COM SUBSTITUIÇÃO: 
ENDOPRÓTESES, ENXERTOS VASCULARIZADOS 
OU NÃO VASCULARIZADOS. 
 

• RESSECÇÃO SIMPLES 



CIRURGIA 

 

• RESSECÇÃO 
INTRALESIONAL E 
PREENCHIMENTO COM 
CIMENTO E SINTESES =  

    CONDROSSARCOMA GI 



CIRURGIA 



CIRURGIA 



CIRURGIA 



CIRURGIA 





CIRURGIA 



CIRURGIA 



ANATOMIA PATOLÓGICA 



HUVOS 

• Grau I: ATÉ 50%;  

• Grau II: 50 a 90% de necrose + 10% 
viável;  

• Grau III: houve mais do que 90% de 
necrose, mas focos de tumor viável são 
vistos em algumas lâminas;  

• Grau IV: 100% necrose.  

 



HUVOS 

• Nos Graus I e II de resposta à 
quimioterapia pré-operatória, os 
agentes quimioterápicos são 
trocados, enquanto que nos 
graus III e IV, o esquema é 
mantido 



HUVOS 



ANATOMIA PATOLÓGICA 

• HEMATOXILINA – EOSINA 

• IMUNOISTOQUIMICA 
– • Actina (anti-músculo) - (clone HHF-35) Ac 

monocl. reconhece céls. músc.. lisas e estriadas; 
 
• Actina Músc..ulo liso(CGA-7) - (Ac monocl. CGA-
7) reconhece céls músc. lisas e marca 
mioepiteliais; 
 
 



IMUNOISTOQUÍMICA 

 
•  CD 99(O13) - (clone 12E7); expresso por Ewing-PNET, 

glioblastomas, ependimomas, e tumores que 
superexpressam MIC2. 
 

• CITOQUERATINAS 
 

• • Desmina - (clone D33) Ac monocl. marca 
fil.intermediários 53 kDa cél.s musc lisas e 
esqueléticas; 
 
 



IMUNOISTOQUÍMICA 

•  S-100 (AeB) - Anticorpo policl, marca cél.s 
neurogliais, ependimárias, melanocíticas e de céls. 
de Schwann; 

•  VEGF - Ab-3 (JH121); Fator de crescimento do 
endotélio vascular. Envolvido na angiogenêse, 
progressão e metastatização de tumores; 

•  Vimentina - (clone Vim 3B4) marca filamentos 
intermediários com coexpressão com citoqueratina 
ou com desmina. 

 



TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR 

 

• ASSISTENTE SOCIAL 

• FISIOTEAPIA 

• ODONTÓLOGO 

• NUTRIÇÃO 

• EDUCADOR FÍSICO 

• PSICÓLOGO 



DESAFIO 



METÁSTASE 

 

• METÁSTASE ÓSSEA 
COMO MANIFESTAÇÃO 
PRIMÁRIA  

• 20% PODEM FICAR SEM 
O DIAGNÓSTICO DO 
PRIMÁRIO! 

 



ASPECTOS GERAIS 

• Maior sobrevida  =  maior número de 
metástases 

• Esqueleto principal sede das 
metástases, seguido por pulmão e 
fígado 

• A coluna principal local de implante: 
plexo venoso de Batson 



Vértebra caolha 



MÉTODOS DE IMAGEM 

 

• RADIOGRAFIA SIMPLES 

• CINTILOGRAFIA TC 99 

• RNM 

• TC (prática + comum) 

 



Principais tumores 

• MAMA 

• PRÓSTATA 

• PULMÃO 

• RIM 

• TIREÓIDE 

• INTESTINO 

• OUTROS 



Outros locais no esqueleto 

 

• Regiões metafisárias 

• TERÇO PROXIMAL DO FEMUR 

• TERÇO PROXIMAL DO UMERO 

• TERÇO PROXIMAL DA TÍBIA 

• BACIA 

• ACROMETÁSTASES = MAIS COMUM PULMÃO 



O QUE FAZER? 

 

• PROGNÓSTICO DO DOENTE = ESTADIAMENTO 

• FRATURA PATOLÓGICA DO FEMUR  INDICAÇÃO 
ABSOLUTA DE CIRURGIA (RARAS EXCEÇÕES) 

• FRATURA DO UMERO = INDICAÇÃO RELATIVA 

 



COLUNA VERTEBRAL 

• DÉFICT NEUROLÓGICO PROGRESSIVO 

• INSTABILIDADE 

• INVERSÃO DAS CURVAS FISIOLÓGICAS  

• FRAGMENTO NO CANAL 

• ...... 

• PROGNÓSTICO 

• CIRURGIA QUE REQUER BOM ESTADO GERAL E 
DE GRANDE PORTE 



Tratamento conservador 



TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 

• PROFILÁTICO: FIXAÇÃO INTERNA 
COM HIM + RADIOTERAPIA; PLACAS 
+ RADIOTERAPIA;  

• FRATURA = HIM, PLACAS E 
ENDOPROTESES 
 



Tratamento cirúrgico 













CONCLUSÃO 

 

• NOS ESTÁGIOS INCIAIS: RESPEITANTO A 
EPIDEMIOLOGIA (< GASTOS) 

• NA EVIDÊNCIA DE LESÃO SE POSSÍVEL 
RADIOTERAPIA OU CIRURGIA PROFILÁTICA 

• FRATURAS = PROGNÓSTICO 



Mieloma Múltiplo / Plasmocitoma 

 

• PAPEL DO ORTOPEDISTA ONCOLOGISTA 

– PACIENTE COM LESÕES ÓSSEAS SUGESTIVAS 

– ESTADIAMENTO : MIELOGRAMA, ELETROFORESE 
DE PROTEINA E PROTEINÚRIA DE BENCE JONES 

– BIÓPSIA 

– ENCAMINHAR ONCO-HEMATOLOGISTA 



Mieloma Múltiplo / Plasmocitoma 

 

• SE PLASMOCITOMA = TRATAMENTO 
COM RADIOTERAPIA ASSOCIADO A 
RESSECÇÃO OU FIXAÇÃO DAS LESÕES 

• ESTADIAMENTOS AMBULATORIAIS 
 



Mieloma Múltiplo / Plasmocitoma 



Mieloma Múltiplo / Plasmocitoma 



Mieloma Múltiplo / Plasmocitoma 



SARCOMA DE EWING/PNET 

• 1921 JAMES EWING 

• TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO 
(PERIFÉRICO) 

• 1 E 2 DÉCADAS DE VIDA 

• META-DIAFISÁRIO 

• REAÇÃO PERIOSTEAL EM CASCA DE CEBOLA 

• DIFERENCIAL: OSTEOMIELITE, HCL E 
OSTEOSSARCOMA 



EWING / PNET 

• Sarcoma de Ewing, quando é um tumor 
indiferenciado; 

• Tumor Neuroectodérmico Primitivo 
Periférico (PPNET), quando apresenta 
características de diferenciação neural; 

• PPNET na parede torácica é referido 
como tumor de Askin.  



EWING / PNET 



EWING / PNET 

• TRATAMENTO 

–QT NEOADJUVANTE + CIRURIA 
ONCOLÓGICA COM OU SEM 
PRESERVAÇÃO DO MEMBRO + QT 
ADJUVANE E / OU RADIOTERAPIA 
(METÁSTASES). 

 



SARCOMA DE EWING/PNET 



EWING /PNET 



EWING/PNET 



EWING 



ESCAPULECTOMIA POR EWING 



MACROSCOPIA 



MICROSCOPIA 



TUMORES PRODUTORES DE OSSO 

• PRODUTORES DE OSSO: OSTEOMA 
OSTEÓIDE E OSTEOSSARCOMA 

 

• PRODUTORES DE CARTILAGEM: 
OSTEOCONDROMA, ENCONDROMA E 
CONDROSSARCOMA 



OSTEOMA OSTEÓIDE 

• BENIGNO ATIVO 

• PRODUTOR DE OSSO IMATURO E OSTEÓIDE 

• DOR NOTURNA QUE MELHORA COM AINH OU 
AAS 

• RX, TC E CINTILOGRAFIA 

• TRATAMENTO 



OSTEOMA OSTEÓIDE 



OSTEOBLASTOMA 

• BENIGNO ATIVO 

• SEMELHANTE AO OSTEOMA OSTEÓIDE  

• HISTOPATALOGIA 

• > 1,5 CM 

• NÃO TEM ZONA REATIVA DO O.OSTEÓIDE 

• MENOS DOLOROSO QUE O OO 

• TRATAMENTO 



OSTEOSSARCOMA 

• CONCEITO 

• FAIXA ETÁRIA: 10 – 30 anos; 60 – 80 anos 

• LOCALIZAÇÃO 

• TIPOS: 

– CENTRAIS OU CLÁSSICOS / CONVECIONAIS 

– PERIFÉRICOS 

– SECUNDÁRIO DA RADIAÇÃO OU PAGET 

 



OSTEOSSARCOMA 

ASPECTOS CLINICOS 

 

• DOR 

• AUMENTO DE VOLUME 

• “TRAUMAS” 

• VÁRIAS CONSULTAS 

 

          O ANTEBRAÇO 



OSTEOSSARCOMA 

• EXAMES COMPLEMENTARES: 

– RADIOGRAFIA 

– RNM 

– TC 

– CINTILOGRAFIA ÓSSEA 

– TC DO TÓRAX CC 

– TC DO ABDOME CC 

– FA, DHL,  

 



OSTEOSSARCOMA 

• RADIOGRAFIA 

 



OSTEOSSARCOMA 

 

• TRATAMENTO 

– QUIMIOTERAPIA   NEOADJUVANTE 

– CIRURGIA ONCOLÓGICA:  COM OU SEM 
PRESERVAÇÃO DO MEMBRO 

– QUIMIOTERAPIA  ADJUVANTE 

 



OSTEOSSARCOMA 

 

• CIRURGIA ONCOLÓGICA ORTOPÉDICA 

– AMPUTAÇÕES 

– RESSECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR ENDOPROTESES 

– RESSECÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO 

– RESSECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR ENXERTO 
ÓSSEO LIVRE OU VASCULARIZADO 



OSTEOSSARCOMA 



OSTEOSSARCOMA 



OS PAROSTEAL 



OSTEOSSARCOMA 



OSTEOSSARCOMA 



OSTEOSSARCOMA 

• COMPLICAÇÕES 



OSTEOSSARCOMA 

• SOBREVIDA: 

– PRINCIPAL  FATOR PROGNÓSTICO = TAMANHO DA 
LESÃO AO DIAGNÓSTICO 

– FATORES DE RUIM PROGNOSTICO = EXTREMOS DE 
IDADE, POUCA RESPOSTA QT, META NO 
DIAGNÓSTICO, OS TELANGIECTÁSICO, OS 
MULTICÊNTRICO, FRATURA PATOLÓGICA 



LESÕES PSEUDOTUMORAIS 

• 1 - CISTO ÓSSEO UNICAMERAL 

• 2 - CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO 

• 3 - DEFEITO FIBROSO CORTICAL 

• 4 - GRANULOMA EOSINÓFILO 

• 5 - DISPLASIA FIBROSA  

• 6 - OSSIFICAÇÃO HETEROTÓPICA 

• 7 - CISTO ÓSSEO JUSTA-ARTICULAR 

• 8 - TUMOR MARROM DO HIPERPARATIREOIDISMO 

 



CISTO ÓSSEO SIMPLES 



COS 



CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO 



COA 



CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO 

• AP: RICO EM CÉLULAS GIGANTES  



CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO 

• TRATAMENTO 

• EMBOLIZAÇÃO 

• RESSECÇÃO SEGMENTAR, 

•  ADJUVÂNCIA LOCA E CURETAGEM  (ENXERTO 
OU CIMENTO) 

• SUBSTITUIÇÃO POR ENDOPROTESES OU 
ENXERTO 



DEFEITO FIBROSO CORTICAL 



DEFEITO FIBROSO CORTICAL 



DISPLASIA FIBROSA 



DISPLASIA FIBROSA 



HCL 



GRANULOMA EOSINÓFILO 



TGC 

 

• REGIÃO EPIFISÁRIA 

• PACIENTES SEGUNDA DÉCADA DE VIDA 

• LESÃO LÍTICA E EXCÊNTRICA 

• DIFERENCIAL:  OS TELANGIECTÁSICO, 
CONDROBLASTOMA E CISTO ÓSSEO 
ANEURISMÁTICO 



TGC 

• O TGC é mais freqüente na epífise distal do 
fêmur e proximal da Tíbia, seguida pelas 
regiões proximal do úmero e distal do rádio. 

• DIAGNÓSTICO: CLINICA + RX + 
ANATOMOPATOLÓGICO 

• TRATAMENTO: CURETAGEM + CIMENTO OU 
ENXERTO; ENDOPROTESES; ARTRODESES (+ 
PUNHO) 



TGC 



TGC 



TGC 



TGC 



TGC 











ENCONDROMA 

 

•  LESÃO BENIGNA 

• LÍTICA: FALANGES 

• BLÁSTICA: DIÁFISE DE 
OSSOS LONGOS 

 



ECONDROMA 

• Distribuição + unilateral são 
designados como 
"Enfermidade de Ollier". 

•  Acompanham de 
hemangiomas múltiplos, 
síndrome de "Maffucci" 



ENCONDROMA 



ENCONDROMA 



OSTEOCONDROMA 

• HIPOTESES: DEFEITO NA CAMANADA 
PROLIFERATIVA OU ANEL PERICONDRAL 

• OSTEOCONDROMATOSE MULTIPLA: AA 

• SINAIS DE MALIGNIZAÇÃO: CRESCIMENTO 
RÁPIDO E DOLOROSO, CRESCIMENTO APÓS 
FECHAMENTO DAS PLACAS FISÁRIAS E CAPA 
CARTILAGINEA > 2,0 CM POR RNM 

 



OSTEOCONDROMA 

• MALGNIZAÇÃO 0,1% E + PELVE 

 



OSTEOCONDROMA SÉSSIL 



CONDROSSARCOMA  



CONDROSSARCOMA 



CONDROSSARCOMA 



CONDROSSARCOMA 



CONDROSSARCOMA 



CONDROSSARCOMA 



CONDROSSARCOMA 



CONDROSSARCOMA 



CONDROSSARCOMA 



CONDROBLASTOMA 
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INFLAMAÇÃO 

• A inflamação foi descrita, pela primeira vez, por Célsius, que 
viveu entre os anos 30 AC e 30 DC e que observou que os 
sinais cardinais da inflamaão eram o  calor, o rubor, o turgor e 
a dor, aos quais Virchov acrescentou depois a perda da 
função. 

 

• O processo inflamatório pode ser desencadeado por 
traumatismos, produzidos por diversos agentes físicos e 
químicos, pode ser iniciado por invasão dos tecidos por 
microorganismos, e pode ser iniciado por estresse. 



INFLAMAÇÃO 

• A reparação dos tecidos gastos pelas atividades diárias que 
executamos ao longo de toda a nossa vida, é feita por um 
processo biológico celular que envolve os mesmos elementos 
que participam da inflamação. 

 

• Assim, as fibras de colágeno perdidas pelo desgaste natural 
dos nossos tendões,por exemplo, são removidas por 
fagocitose enquanto sua substituíção é promovida pelos 
fibroblastos encarregados de reparar o “ dano “ causado pelo 
uso das articulações que os tendões controlam. 



INFLAMAÇÃO 

• Desde que mantido em rítmo normal, o processo de 
reparação das perdas tissulares fisiológicas refaz as estruturas 
perdidas sem deixar cicatrizes, sem modificar propriedades 
mecânicas dos tendões e sem produzir o quadro clínico da 
inflamação 

 

• O papel de “ limpeza” dos restos tissulares, feita pelos 
fibroblastos, sinoviocitos e condrocito´é desencadeado pela 
Interleucina 1 ( IL1 ) e pela Linfotoxina ( TNF ) que os fazem 
produzir proteoglicanases, colagenases e gelatinases. 

 



INFLAMAÇÃO 

• Geralmente a Interleucina 1 e a Linfotoxina, medeiam muitos 
dos eventos importantes necessários para a proteção contra 
os invasores e também a regeneração posterior dos tecidos 
lesados. 

 

• Em condições especiais , o mesmo mecanismo pode mediar a 
destruição de tecido sadio 



 

CAUSAS:  

• Agentes tóxicos 

• Agentes físicos: trauma, radiação, calor, frio, eletricidade) 

• Microorganismos e seus metabólitos 

• Resposta Imune (Hipersensibilidade, imunocomplexos, reacões auto-    imunes) 

 

Cada órgão e tipo de tecido é suceptível a determinada resposta 
inflamatória. 

 

O grau e a natureza da inflamação são dependentes do estado de 
saúde, nutrição e imunidade, bem como a natureza e a 
severidade do estímulo nocivo. 

 

INFLAMAÇÃO = REAÇÃO DO TECIDO VIVO 
VASCULARIZADO Á LESÃO LOCAL 





 
 
 

INFLAMAÇÃO AGUDA 
É o protótipo de resposta tecidual dos mamíferos a injúria  

 

Sinais clássicos: dor, calor, rubor, tumor e perda da função 
 
A resposta aguda carateriza-se pela formação de 

exsudato  

 
 
 
Fluido composto por células e proteínas originadas de das 
 células danificadas, densidade > 1020g/dl e teor protéico > 
 3g/dl 
 
 
 
 
 

 

Transudato 

•Fluido não-
inflamatório  
densidade < 1020g/dl, 
teor proteico < 3g/dl + 
poucas células. 

  

•Não implica em 
alteração de 
permeabilidade e 
resulta de cumento da 
pressão hidrostática  
interna dos capilares  



PADRÕES MORFOLÓGICOS DA INFLAMAÇÃO 
 

 Tipos: 
• Purulento/supurativo/piogênico 
 (p.ex. Abscesso estafilocóccica) 
 

• Exsudato fibrinoso  
 (p. ex.pericardite pós-IAM) 
 

• Exsudato seroso  
 (p.ex. derrame pleural e articulares, queimaduras de segundo grau) 

• Exsudato catarral  
 (p.ex. coriza, bronquites) 

 

 



EVENTOS NA 
 INFLAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

Fluxo e Diâmetro vascular:  
Lei de Starling - “O equilíbrio fluido é mantido por duas forças opostas: 
Pressão Hidrostática X Oncótica.” Fatores que aumentam a PH e/ou diminuição 
da PO levam a movimento de líquido para o interstício. 

 

• VC de arteríolas  VD capilares (  Fluxo,  Velocidade ) Estase 
Permeabilidade aumentada edema, hiperemia, etc.  

 
 

VASCULARES 

 



EDEMA: fatores 

• 1) Pressão dos fluidos no interior dos sistemas 
vasculares veno-arterial e linfático. 

• 2) Pressão oncótica exercida pelas proteínas 
(plasmáticas e intersticiais). . 

• 3) Permeabilidade do sistema vascular. 

• 4) Substâncias hormonais. 

• 5) Mecanismos de reabsorção renal de água e 
eletrólitos. 

• 6) Outros fatores. 



PROCESSO INFLAMATÓRIO 



Inflamação Aguda 

 

• Vasculares: vasoconstrição, vasodilatação e 
marginação 

 

• Tecidos:  transudato 

 

• Linfáticos 



Características Clínicas 

• Dor                   ( Celsus ) 

 

• Vermelhidão             

 

• Calor 

 

• Tumefação (edema) 

 

• Perda da função   ( Virchov ) 



 

•Tendinites,  

•Tenossinovites,  

•Bursites e  

•Capsulites 



Anatomia do Tendão 



Tendões e Ligamentos 

• Os tendões são compostos de fibras colágenas onduladas e 
dispostas em paralelo, entremeadas por fibras de elastina e 
reticulina, que proporcionam volume ao conjunto. 

 

• Todas essas estruturas estão suspensas em um substrato 
gelatinoso que reduz a fricção entre os componentes das 
fibras. 

 

• Os tendões e os ligamentos são estruturas adaptadas 

    para exercer a função de transmitir as cargas do músculo para 
o osso ( tendão) ou de osso para osso 

   ( ligamento ). 



Tendões e Ligamentos 

• A função principal de ambos é modular a transmissão das 
forças, de maneira que não haja concentração brusca de 
cargas entre os vários componentes do sistema músculo-
esquelético. 

 

• Essa função é extremamente importante porque, nos locais 
em que as cargas se concentram ocorrem lesões que podem 
ser agudas, como o rompimento de um ligamento produzido 
por um entorse, ou cumulativas, como ocorrem nas lesões por 
esforços repetitivos. 





Tendões e Ligamentos 

• O mecanismo de retroalimentação neural existente na cápsula 
articular,nos ligamentos  e nos tendões protege os 
estabilizadores estáticos e prevê estabilização dinâmica 
adicional ( unidade miotendínea), impedindo que haja 
deslocamentos que excedam os limites mecânicos dos 
estabilizadores estáticos. 

 

• Ele exerce também o importante papel de informar o cérebro 
sobrea configuração química e a situação estrutural dos feixes 
de colágeno que confere as propri-edades físicas do tendão, 
principalmente  sua resistência às tensões, e o 
comportamento viscoelástico que apresentam. 



Tendões e Ligamentos 

• Tal como todos os outros sistemas biológicos, as propriedades 
físicas e químicas dos tendões e ligamentos variam com 
diversos fatores como a idade, o sexo, a temeperatura, a 
presença de fatores hormoniais, atividade, etc. 

 

• A idade influi na velocidade da regeneração dos tecidos gastos 
e na qualidade da reperação tissular. 

• Tendões e ligamentos são muito sensíveis às tensões e aos 
movimentos,tanto à falta quanto ao excesso. 

 

• Pode-se considerar que, para cada tendão e ligamento, existe 
um limiar particular de atividade necessária para manter sua 
homeostase. 



Bursite e Tendinite de Ombro 



Tendões e Ligamentos 

• Tanto os tendões quanto as cápsulas e os ligamentos são  

   “equipados” com sensores proprioceptivos (Terminações  

    nervosas livres, Corpúsculo de Meissner,Disco de Merkel,  

    Corpúsculo de Ruffini, Corpúsculo de Pacini) e nociceptivos 

   que informam o cérebro sobre a posição dos segmentos  

   corpóreos no espaço e sobre as condições ambientais  

   locais, que possam representar perigo de lesão tissular 



Tendões e Ligamentos 

• As lesões tendíneas podem assumir proporções 
macroscópicas, que tornam possível a sua observação direta. 

• Esse estágio de lesão macroscópica, no entanto, não se instala 
bruscamente, a mesnos que ocorra um traumatismo de 
proporções suficientes para ultrapassar a resistência mecânica 
do tendão e romper suas estruturas fibrilares. 

 

• Muitas das lesões tendíneas evoluem gradualmente, no 
interior do tendão ( Scar tissue ), sem que seja possível 
visibiliza-las, a menos que se as examine ao microscópio. 



Bursite subacromial 



Lesão do Manguito Rotador 



Tendões e Ligamentos 

• A lesão intratendínea envolve a participação de várias 
enzimas degradativas como a gelatinase que participa na 
regulação do “ turnover” das fibras elásticas do tendão. 

 

• Os tendões dos membros superiores mais frequentemente 
lesados são: os tendões da mão e do  

    punho,   o tendão da porção longa do músculo bíceps braquial,    
o tendão do músculo supra-espinhoso ,     as inserções 
tendíneas dos músculos extensores do antebraço no 
epicôndilo lateral do cotovelo            e dos músculos flexores 
do antebraço no epicôndilo medial do cotovelo 



















Tenossinovite de DeQUERVAIN 



Síndrome da Intersecção 

1º comp. Dorsal = ECP + ALP 
2º comp. Dorsal = 
ERCC + ERLC 



Tendinite de Aquiles 



Bursite aguda 



Bursite crônica olecraniana 



Para acessar os módulos do hipertexto 
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    Neurites Periféricas 



FISIOPATOLOGIA DA COMPRESSÃO NERVOSA 

• A sintomatologia da neuropatia periférica compressiva depende de dois 
mecanismos: 

 

• 1º -  Alteração reverssível rápida das fibras nervosas, relacionada a 
isquemia, ou também chamado bloqueio agudo fisiológico rapidamente  
reverssível; o estudo da condução nervosa nessa fase está normal devido 
a ausência de anormalidades estruturais do nervo. 

 

• 2º-  Anormalidade estrutural que se desenvolve lentamente nas fibras 
nervosas como resultado da pressão no ponto de compressão nervosa. 

     O estudo da condução nervosa revela lentificação focal por 
desmielinização segmentar localizada; secundariamente pode haver 
degeneração axonal, particularmente, nos casos de compressão mais 
acentuada e por tempo mais prolongado. 

     







Nervos 

• O sistema nervoso é constituído por diversos tipos de 
neurônios, cujos prolongamentos, os axônios e os dendritos, 
ligam as células nervosas a outras células nervosas ou a 
órgãos efetores, por meio de sinapses que contêm as 
substâncias neurotransmissoras, responsáveis pela 
transmissão dos impulsos do SNC para os órgãos efetores e 
vice-versa. 

 

• Os órgãos efetores,como os músculos, as vísceras e a pele, 
recebem mensagens para o SNC por meio de nervos 
periféricos, formados pelos axônios dos neurônios 
ganglionares. 



Gatilho elétrico para a neurotransmissão para ocorrer 
a comunicação entre os neurônios 



              Sinapse Neuronal : 
  a transmissão do impulso nervoso  libera os neurotransmissores na 

sinapse 



Liberação dos neurotransmissores na sinapse 
Os impulso elétrico nervoso  empurra as vesículas contendo os 

neurotransmissores para as fendas na placa da sinapse 



Tipos de Lesão Neurais 
(Classificação de Seddon) 

• NEUROPRAXIA = Disfunção (ausência de lesão) 

 

• AXONIOTMESE = axônio + endoneuro (fibra) + 

                                        perineuro (fascículo) 

 

• NEUROTMESE = Axônio + endoneuro + perineuro   

                                       + epineuro (nervo) 

 





Neuropraxia 

• A estrutura do nervo permanece intacta, porém 

   a condução axonal está interrompida; 

 

• Há uma perda temporária da função motora do 
nervo com disfunção da propriocepção, estímulo 

   vibratório, tato, dor e sudorese; 

 

• Não há Degeneração Walleriana; 



Neuropraxia 

• Forma leve de trauma do nervo é a lesão mais vista 
nas neuropatias compressivas; 

 

• Ela envolve um bloqueio temporário da condução 
com desmielinização nervosa no local do trauma. 
Não há perda da continuidade anatômica; 

 

• Lesão biomecânica usualmente causada por leve 
compressão sem corte,  perto do nervo; 



Neuropraxia 
• Envolve fibras mielinizadas grandes que são mais 

suscetíveis à compressão e isquemia ( fibras 
sensitivas e motoras); 

 

• Uma vez que o nervo tenha se remielinizado, ocorre 
recuperação completa; 

 

• A recuperação pode ocorrer em horas até uns 
poucos meses , sendo a média de 6 a 8 semanas; 

 

 



Neuropraxia 

• Envolve uma divisão microscópica dos axônios 
e de suas bainhas de mielina, 

   com preservação do tecido conjuntivo de 

   cobertura (endoneuro). 



Axoniotmese 
• Ocorre a interrupção do axônio mas as bainhas 

conectivas permanecem intactas; 

 

• Surge a Degeneração Walleriana causando paralisia 
motora, sensitiva e autonômica, porém a 
recuperação pode ser de bom prognóstico, com 
tempo variável de acordo com o nível da lesão; 

 

• Na axoniotmese o epineuro sempre se encontra 
preservado; 



Axoniotmese 

• Resulta de um trauma por compressão mais severa 
ou contusão; 

 

• Com perda da continuidade axonal, degeneração 
Walleriana ocorre na porção distal ao trauma; 

   

 ( Uma reação inflamatória local ocorre com degeneração 
mielínica distal para as terminações nervosas dos músculos e 
terminações sensitivas dos órgãos ) 



• Degeneração Nervosa – após uma lesão nervosa ocorre 
um processo degenerativo no segmento distal que é chamado 
degeneração walleriana ou centrífuga e no segmento 
proximal, conhecido como degeneração axônica ou 
centrípeta; 

 

•  Degeneração Walleriana é um processo de degradação de 
todas as estruturas do axônio distal à lesão, que perde  sua 
continuidade com o corpo celular 

    do neurônio; 

 

•  Degeneração axônica ocorre em alguns milímetros ou 
centímetros proximalmente à lesão e sua extensão varia de 
acordo com a intensidade do trauma; 



Auguste Forel (1848-1931) 

• Cientista Suíço 



Degeneração walleriana da parte distal de axônio, como 

consequência de um corte.  

Auguste-Henri Forel (1848-1931), 
 um eminente cientista suiço, observou no mesmo ano que His (1886), que quando 
o corpo celular do neurônio morre ou quando um axônio é cortado, ocorre uma 
degeneração anterógrada no axônio remanescente distal à parte que morreu 
(também chamada de degeneração walleriana, em homenagem ao patologista que 
a descobriu, Waller), mas que ela não progride além da junção deste axônio com 
outros neurônios.  



Axoniotmese 

• Usualmente há um elemento de degeneração axonal 
proximal para o próximo nódulo de Ranvier; 

 

• Em muitos danos traumáticos severos, a 
degeneração proximal pode se estender além do 
próximo nódulo de Ranvier; 



Axoniotmese 

• Afeta ambas as funções: motora, sensorial e 
autonômica; 

 

• A regeneração axonal ocorre na razão de 1 mm/ dia 
e o avanço desta regeneração pode ser monitorada 
com o sinal de Tinel; 

 

• Sinal de Tinel / DIFERENTE / Teste da digito-
percussão local de nervo periférico; 

 



Axoniotmese 

• A recuperação da função motora e sensorial é 
determinada pela restauração dos axônios proximais 
e pela distância entre o músculo / interface nervo; 

 

• O prognóstico da axoniotomese é dependente  

   da distância do músculo a ser inervado e o local da 
lesão; 

 

 

 

 



Axoniotmese 

• É causada por uma secção completa da fibra nervosa 
com descontinuidade do tecido conjuntivo de 
revestimento ( transecção ) ou ruptura interna severa 
do nervo envolvendo os axônios, bainha de mielina, 
perinervo e endonervo. 



Neurotmese 
• Todo o nervo e suas estruturas estão lesadas; 

• Não há integridade do epineuro; 

 

• A reparação sempre é cirúrgica ; 

• A regeneração e reinervação nunca é completa e, 
geralmente, os pacientes evoluem com alguma 
deficiência residual quanto a função motora e 
sensitiva; 









Neurotmese 

• Afeta as funções : motora, sensorial e autonômica; 

 

• Degeneração Walleriana ocorre da mesma maneira 
do que numa lesão por axoniotomese; 

 

• Se reversível, a lesão transforma-se numa lesão por 
axoniotomese; 

 

 



Neurotmese 

• Com uma lesão completa de neurotmese, o neuroma 
desenvolve a disfunção e a não condutividade, 
impedindo a reinervação do seus alvos originais 
motor e sensorial; 

 

•  O prognóstico depende do envolvimento do nervo 
específico, da duração da lesão, da idade do paciente 
e do nível de fibrose; 

     



Fundamental 

• O reconhecimento precoce e o tratamento 

   das neuropatias compressivas da extremidade 
superior é a chave para prevenir mudanças 
irreversíveis ( fibrose ) no nervo. 



Fibrose ao redor de raiz cervical 
Radiculite compressiva cervical 









Túneis osteofibrosos e compressão neurológica 

• São estruturas muito rígidas que circundam tendões e/ou 
nervos em locais próximos às articulações. 

 

• Devido à rigidez de suas paredes, pode ocorrer atrito entre as 
estruturas contidas no seu interior e as superfícies ósseas e 
ligamentares que delimitam o túnel. 

 

• Nessas condições, a expansão dos tecidos inflamados pelo 
atrito ( ou por outra causa qualquer ) é impossível  e o túnel 
passa a funcionar como um estreitamento anatômico, 
provocando compressões dos tendões e dos nervos. 





Neurite Ulnar 



Túneis osteofibrosos e compressão neurológica 

• Os axônios são bem protegidos por tecido conjuntivo e por 
isso podem não ser atingidos nos estágios iniciais de uma 
compressão. 

 

• Compressões prolongadas, entretanto, podem induzir reações 
tissulares no epineuro que produziram micro-estase, edema e 
fibrose intraneural. 

    Essas alterações interferem com o transporte axonal e 
induzem modificações, não apenas na estrutura, mas também 
na função de todo o neurônio, incluindo seu corpo e porções 
situadas proximalmente à região afetada. 



Neurite do ramo profundo motor do N Radial 



Neurite do Ulnar no Canal de Guyon 



Túneis osteofibrosos e compressão neurológica 

• Existem vários locais onde os nervos podem ser comprimidos 
e a compressão  pode ser do tipo estática, como ocorre nos 
orifícios intervertebrais, ou dinâmicas, como as que ocorrem 
em locais onde o nervo atravessa um ventre de um músculo 
como o supinador do antebraço. 

 

• As lesões nervosas podem se originar de alterações 
isquêmicas, térmicas e químicas. 



Túneis osteofibrosos e compressão neurológica 

• Dentre os túneis osteofibrosos que mais comumente se 
associam com as síndromes compressivas nervosas periféricas 
estão: 

     

   SDT – transição cérvico torácica;   o espaço subacromial no 
ombro;     a corredeira bicipital no úmero;        a chanfradura 
supra-escapular na escápula;      Túnel do ulnar no cotovelo;      
a Arcada de Froshe entre os ventres do supinador;            os 
ventres musculares do pronador redondo, aí, às vezes, há o 
Lacertus fibrosus do bíceps braquial;       túnel do carpo; canal 
de Guyon;                as polias A1 dos flexores dos quirodáctilos. 



Neurite do Mediano no Túnel do Carpo 



Síndrome do Túnel do Carpo 

• Em 1996, Segre, da Universidade Federal de São Paulo – EPM, 
fez uma avaliação dos resultados pós-operatórios de 100 
pacientes portadores da STC submetidos a cirurgia 
convencional,obtendo os seguintes dados: 

• 53% permaneciam com alterações sensitivas residuais 

• 8,8% continuavam com dor hipotenar 

• 52,25% persistiam com diminuíção da força muscular 

• 95,6% deles, entretanto, relatavam estar satisfeitos com os 
resultados, pois já não sofriam de dores noturnas. 



INFLAMAÇÃO CRÔNICA 



 

•Artrites Agudas & 
Crônicas 

•Sinovites 













Artrose do carpo 







 

•Capsulite 



CAPSULITE 

• A maior parte das articulações do nosso corpo é envolta por 
uma cápsula de tecido fibroso muito resistente, que 
denominamos  cápsula articular. 

 

• A cápsula geralmente é reforçada por ligamentos que a 
tornam ainda mais resistente e capaz de impedir que a 
articulação tenha movimentos anormais. 



CAPSULITE 

• Movimentos anormais produzem luxações, sobrecarga 
articular, degeneração de cartilagem  e tendões. 

 

 

• Cápsula e ligamentos são considerados estabilizadores 
passivos das articulações, em contraposição aos músculos, 
que são os estabilizadores ativos 



CAPSULITE 

• Parte dos pacientes que apresentam tendinites crônicas do 
ombro apresentam distúrbios do mecanismo cápsulo-
ligamentar da articulação gleno-umeral 

 

• Suspeita-se que as dores nos ombros que ocorrem sem causa 
aparente, em pacientes que apresentam as tendinites e 
bursites relacionadas com o trabalho e com o esporte, sejam 
devidas ao pinçamento subacromial ou às instabilidades 
glenoumerais, estas últimas mais comuns em pacientes jovens 



Capsulite Adesiva de Ombro 



Capsulite Adesiva / Ombro Congelado 



Capsulite Adesiva / Ombro Congelado 

• Definição – Limitação sintomática do movimento passivo num 
ombro;  
 

• Causa – Enrijecimento (retração) da cápsula articular após 
inflamação (lesão fibromatosa ~ a doença de Dupuytren) , ou 
resposta imune mediada; Forma de DSR do ombro ??? 
Síndrome ombro-mão que pode evoluir para capsulite adesiva 
(Dr. Otto Steimbrocker, 1947)   Cuidado com infiltrações, 
acumpuntura, manipulações sob anestesia, cirurgia ??? 

 
• Faixa Etária – Mais comum em mulheres idade entre 45 e 60 

anos; 
    



Ombro Congelado 

• Incidência na população geral é de cerca de 2% em 
toda a vida; 

• Esta condição afeta 10 a 20% dos diabéticos e 36% 
dos diabéticos insulino-dependentes; 

             Fonte: Lucy White Fergunson e Robert Gerwin 

               Artmed 2007 

 

• Afeta pacientes com doença cardiovascular ou 
cerebrovascular; doenças da tireóide; certos traços 
de personalidade; 



Inflamação 





Aderências 



Anatomopatologia Capsulite Adesiva 
A grande diversidade de doenças e situações clínicas às 
quais pode estar associada a CA justifica a controvérsia etiopatogênica 
que ainda permeia os trabalhos que a estudam. 
Neviaser(3,11), Simmonds(17), Neviaser e Neviaser(20) e De- 
Palma(24) afirmam que a fibrose que provoca retração da cápsula 
é de origem inflamatória, conforme também observamos 
em todos os nossos casos. 
 
O exame histológico nos nossos casos tem revelado hiperplasia 
sinovial, com acentuada neoformação vascular subjacente, 
áreas de proliferação fibroblástica, deposição de colágeno 
e alterações degenerativas da matriz colágena da cápsula 
articular e moderado infiltrado linfo-histiocitário (figuras 3 e 4). 
 
Fonte: - Revisão de Casos de Capsulite Adesiva – Arnaldo Amado Ferreira Filho - Doutor em 
Ortopedia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo – USP – São Paulo (SP) – Brasil. 



Anatomopatologia Capsulite Adesiva 



Possibilidades etiopatogênicas, segundo 
a origem dos estímulos dolorosos, pode ser exemplificada 

da seguinte forma: 
 



Ombro Congelado 
• O ombro congelado envolve um grupo de músculos 

do ombro e do pescoço encurtados, cada um, 
portanto pontos-gatilho miofasciais; 

• O primeiro músculo a se encurtar nesta patologia é o 
subescapular; 

Subescapular 



Atualmente 

• Quatro Tipos (etiologias) do enri- 

   jecimento capsular 
 

1.  Ombro Congelado Idiopático 

2.  Ombro Rígido Diabético 

3. Ombro Rígido Pós-traumático 

4.  Ombro Rígido Pós-cirúrgico 





Recesso capsular axilar  



Artrografia com duplo contraste ou pneumo-artrografia 
para investigar – a redução do volume articular (7 – 12 cm3) e a 

perda da prega capsular axilar. 





Como Reconhecer Ombro Congelado 

• História – Perda do conforto & função 
(inabilidade para dormir confortavelmente) 

• Exame – Movimento limitado de flexão, 
rotação externa, rotação interna e/ou 
movimento de cruzar o corpo 

• RX  - normal 

• Artrografia – anormal ( perda do sinal da gota-  

                                                       recesso capsular axilar ) 



Capsulite Adesiva – História Natural 

•     Surgimento gradual de rigidez (enrijecimento ou 
congelamento) e dor, com limitação funcional; 

 

•    Perda dos movimentos, particularmente da 
abdução rotação interna e rotação externa; 

 

•    Em sua maior parte os pacientes apresentarão uma 
completa restauração dos movimentos e resolução 
da dor dentro de 18 meses. 



Movimento Assimétrico – Ombro Congelado 



Movimento Assimétrico – Ombro Congelado 



Dor no extremo 



Flexão 











Prejuízo Funcional na Capsulite Adesiva 

a – Contratura do subescapular e ligamento coracoacromial 
resulta na restrição da rotação externa e comprometimento 
da abdução. 

b- O recesso capsular inferior ( recesso axilar) normalmente 
frouxo torna-se contraído secundariamente ao período 
prolongado de abdução. 

 

c- O movimento escápulo-torácico tenta compensar esta perda 
de movimento. Isto pode resultar no estiramento ou 
ancoramento do nervo supra-escapular junto ao ligamento 
supra-escapular; aumento da dor. 

d- Capacidade normal da articulação de 25 cm3 está diminuída 
para 7-12 cm3. 



Capsulite Adesiva / Ombro Congelado 
Tratamento 

a- CONSERVADOR – repouso e AINEs ( inclusive corticosteróides 
orais) são usados nos estágios iniciais, acompanhados de 
exercícios de amplitude passiva dos 

    movimentos. Uma vez que a dor cedeu, poderá ter início a 
movimentaçào ativa, com ênfase na rotação externa. 

 

b- MANIPULAÇÃO – não resulta na liberação das aderências, mas 
resulta sim em laceração do subescapular ao nível de sua 
junção musculotendínea. 

 

c – COMPLICAÇÕES – a manipulação pode resultar na fratura do 
úmero proximal, ou na aderência do nervo radial ao redondo 
maior, por ocasião da manipulação. 





Manipulação do ombro sob anestesia geral 

• A manipulação do ombro sob anestesia geral – usamo-
la muitas vezes no passado –, embora não permita o 
controle seguro da liberação pretendida pela ruptura 
das sinéquias fibrosas e do recesso axilar da cápsula 
articular e encerre riscos se feita intempestivamente, é 
procedimento ainda válido(1,12,14,20,24,28), 
principalmente, quando não há possibilidade de 
tratamento cirúrgico por via artroscópica. 

•  Fonte: - Revisão de Casos de Capsulite Adesiva – Arnaldo Amado Ferreira 
Filho - Doutor em Ortopedia pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São 

    Paulo – USP – São Paulo (SP) – Brasil. 
 

 

 







Capsulite Adesiva / Ombro Congelado 
Tratamento 

d- CIRURGIA – está indicada em pacientes selecionados sem 
desordem psiquiátrica, que não foram bem sucedidos no 
tratamento não operatório. 

    

    Há necessidade da liberação das estruturas contraídas. 

     

    Aparentemente a contratura do ligamento coracoumeral e do 
intervalo rotatório é a principal lesão em casos de capsulite 
adesiva crônica. 



Cirurgia por via artroscópica 

• A cirurgia por via artroscópica, além de menos 
agressiva e,portanto, potencialmente menos propícia 
à formação de novas bridas cicatriciais numa 
articulação já comprometida por aderências fibrosas, 
é também mais eficiente porque permite não só a 
capsulotomia completa e o amplo desbridamento 
sinovial,ambos difíceis nas operações abertas, como 
também possibilita o tratamento, no mesmo ato, das 
lesões intrínsecas do ombro. 

 

 



TÉRMINO DA INFLAMAÇÃO 

 

• Resolução 

• Fibrose 

• Supuração 

• Necrose 



DOR 

• Aguda 

• Crônica 

• Neuropática 

• Psicogênica 

• Mista 



Dor no Ombro (cólica de ombro ) parecida com a  
dor da litíase renal ( cólica renal ) 



Escala de Dor Percebida  
de Borg 

• 0 – nenhuma 

• 0,5 – muito, muito fraca ( apenas perceptível) 

• 1 – muito fraca 

• 2 – fraca leve 

• 3 – moderada 

• 4 - um pouco forte 

• 5 – forte 

• 6 

• 7 – muito forte 

• 8 

• 9 

• 10 – muito, muito forte (quase máxima) 

 Máxima 

 



Condições Clínicas Resultante do 
Trauma 

• Disfunção 

• Disfunção Articular 

• Contraturas 

• Adesões 

• Reflexo de Resguardo 
Muscular 

• Espasmo Muscular Intrínseco 

• Fraqueza Muscular 



ETAPAS DE CICATRIZAÇÃO 

• Fase Hemorrágica: 20 - 30 minutos 

• Fase Inflamatória ou Resolutiva: 24 a 72 horas 

• Fase Proliferativa: fase de produção (2º ao 4º 
dia)                  fase de proliferação             (4 dias à 

3 semanas) 

• Fase de Remodelação: 21º dia ao 60º ao 90º dia. 



EXTRAVASAMENTO DOS LEUCÓCITOS  
Marginação  Rolamento  Adesão (luz) 

Transmigração (diapedese) 
Migração (interstício) 

 

Os fagócitos leucocitários são dirigidos para os sítios de 
lesão através da interação entre as molécula de adesão 





FAGOCITOSE 
 • Fixação -  Partícula opsonizadas nos receptores Fc e C3b na 

superfície dos leucócitos 

• Engolfamento  - Fagossomo 

• Degranulação - Fusão dos grânulos lisossomais com o fagossomo  

• Destruição e degradação  das partículas 

 



Pneumonia aguda 



 
Pneumonia  

 
consolidação 

 
“hepatização” 

 
acúmulo de fibrina, 

leucócitos e hemáceas 



Segmento de fêmur 
ressecado por 

abscesso 



EVOLUÇÃO DA INFLAMAÇÃO AGUDA 

Resolução completa 

 

Cura por reposição de tec. conjuntivo e 
cicatrização 

 

Formação de abscesso 

 

Progressão para Inflamação Crônica 



Abscesso pulmonar 



INFLAMAÇÃO CRÔNICA 
Inflamação de duração prolongada, na qual a inflamação aguda, 

destruição tecidual e cicatrização ocorrem simultaneamente  

• Formas: 
 Pós-inflamação aguda (persistência de estímulo causal, 

def.cicatrização)  

 Surtos repetidos de inflamação aguda 

 Início insidioso, não segue a inflamação aguda 

 

• Exemplos: 
 Infecção por microorganismos persistentes (Ex: Tuberculose) 

 Exposição prolongada a tóxicos  

 Reações imunes 



ACHADOS MICROSCÓPICOS  
INFLAMAÇÃO CRÔNICA: 

 
Infiltração por células mononucleares:  

 macrófago, linfócitos e plasmócitos 

 

Destruição tecidual 

 

Reposição de Tec. Conjuntivo na lesão 

 

Proliferação de vaso - angiogênese 

 

 



COMO IDENTIFICAR CÉLULAS 
INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS ? 

Linfócitos: núcleo redondo, denso e pequeno. 
 Citoplasma muito escasso (quase não visível).  

  







        COMO IDENTIFICAR AS CÉLULAS 
INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS ? 

Plasmócitos: núcleo redondo e excêntrico. 
 Citoplasma nitidamente basófilo (roxo). 

     A célula como todo tem formato ovalado.  
 

     O aspecto em "roda de carroça" da cromatina nuclear  
é visto em poucas células, e só com objetiva de imersão.  

Podem ser bi- ou trinucleados (incomum).  









COMO IDENTIFICAR AS CÉLULAS 
INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS ? 

 Macrófagos: núcleo redondo ou ovalado, de cromatina 
   mais frouxa que os anteriores. 
 Citoplasma róseo abundante, 

                   podendo conter elementos fagocitados. 
 

 Forma celular variável de arredondada a alongada.  
São maiores que os plasmócitos.   







   COMO IDENTIFICAR AS CÉLULAS 
INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS ? 

 Fibroblastos: núcleo ovalado ou alongado, volumoso, 
 cromatina frouxa. Citoplasma escasso, às vezes de difícil  

    identificação, podendo formar prolongamentos saindo dos 
    polos nucleares.  

Este aspecto é o dos fibroblastos jovens 
em fase de síntese de colágeno. Os fibrócito  

 (não demonstrados aqui) têm núcleo comprido em forma  
de vírgula e cromatina densa (não produzem mais colágeno).  









Inflamação Crônica 



INFLAMAÇÃO GRANULOMATOSA 
Granuloma = pequenas nodulações de macrófagos ativados 

(+/- linfócitos, plasmócitos, neutrófilos e necrose) 

 

 Tipos: corpo estranho, imune, ag. Infecciosos, poeiras minerais, desconhecida  
 
 
 
 



Tuberculose pulmonar 

 Granuloma com necrose caseosa 
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R e p a r o 

CICATRIZAÇÃO 



• “Todos nós nascemos com um programa 
básico instalado. Ele é chamado de 
“autocura”. Você tem um ferimento, ele 
desaparece sozinho; você pega uma infecção 
bacteriana, o sistema imunológico assume, 
cuida daquela bactéria e a elimina. O sistema 
imunológico é feito para curar a si mesmo.” 

 

Fonte: O Segredo; Ediouro 2007 – Dr. Bem Johnson 

           Médico ocidental interessado em cura energética. 

           Dirige a empresa The Healing Codes Company 



Cicatrização de Feridas  

Por 1ª intenção Por 2ª intenção 



Tecido de granulação 



MECANISMOS de CICATRIZAÇÃO DE 
FERIDAS:  

 
• Seqüencia de eventos:  
 
 Inflamação precoce     
 Fibroplasia (tec. de granulação)       
 

 Depósito de matriz extra celular            
 

 Remodelagem tecidual  

  
Fibrose 



F I B R O S E 
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Fratura de fíbula 



Osso neoformado 



Trabéculas ósseas neoformadas 



Sequestro ósseo 



Ossificação membranosa 



Deposição de matriz óssea por osteoblastos 



Ação dos osteoclastos 



Ossificação endocondral 



Calo cartilaginoso formando calo ósseo 



Substituíção da cartilagem por osso neoformado 



Osso neoformado  >  CALO ÓSSEO 



Fratura de fíbula 

6 meses Fratura 



REPARO E CICATRIZAÇÃO 

 

 

• O final do reparo e da cicatrização óssea  dá-
se 6 meses após o trauma. 



Para acessar os módulos do hipertexto 

     

 

   Retornar para o Índice Geral 
      

       ou, usar o botão voltar na barra de navegação. 

Botão 
voltar 

Botão 
avançar 
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