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Questão 1: Mão torta radial
Slide 1 (1min 30 seg)
Descrição das imagens: mão torta radial bilateral, pior à esquerda e ausência
do polegar à esquerda e polegar hipoplásico à direita
HD: Mão torta radial e hipoplasia (deficiência longitudinal radial)
Epidemiologia:
Patologias associadas:
- VACTERL
- Síndrome trombocitopenia-ausência de rádio
- Síndrome de Holt-Oram
- CHARGE
- Anemia de Fanconi

Slide 2 (1min 30 seg)
Classificação de Bayne modificada para Deficiência radial longitudinal:

Opções tratamento da mão torta radial: conservador (órtese) geralmente deve
ser utilizada até a maturação esquelética. Cirúrgico será discutido no slide 3

Slide 3: (2 min)
Opções de tratamento
Mão torta radial:
- Órtese no tratamento conservador e no pós-operatório
Idade da cirurgia: por volta de um ano de idade
- Centralização/radialização

Policização:
- Idade ideal para cirurgia: antes de um ano de idade, mas para maior
facilidade técnica pode ser entre um e dois anos de idade
Ausência do polegar:
- Técnica de Buck-Gramcko
- Scott Kozin (técnica de Marybeth Ezaki – Peter Carter): foi a técnica utilizada
no caso - Explorar detalhes técnicos -desenhos dos retalhos cutâneos, rotação
do indicador, ressecção do metacarpo, “neotrapézio”,

Slide 4: (1 min)
- Complicações - Contratura primeira comissura, rigidez, má rotação,
alongamento excessivo e déficit de oponência, recidiva

Questão 2 - Lesão de tendão flexor
Slide 1 (1min 30s)

Ferimento em 2o, 3o, 4o e 5o dedos da mão direita, Zona II
Descrever exame físico de tendão flexor
Lesões associadas possíveis

Slide 2 (2min 30s)
Descrever como fazer a via – ampliação distal e proximal (cuidado com o flap
distal)
Pedir para o candidato desenhar a incisão na folha anexa

Descrever e desenhar a técnica de reparo escolhida
Justificar o uso da técnica
Fios utilizado para sutura

Slide 3 (2 min)

Tala gessada ou órtese no pós-operatório

Descrever pelo menos um protocolo de reabilitação

Questão 3 – Cobertura
Slide 1 (1min 30seg)
Lesão extensa com perda de alguns tendões extensores de mão, punho e
antebraço
Importante caracterizar ausência de sinais de infecção
Planejar o reparo tendinoso – solidarização ou reconstrução dos extensores
dos dedos
Programar cobertura

Slide 2 (1min)
Opções de retalhos
Pouca possibilidade de retalho local/regional/pediculado
Retalhos microcirúrgicos - anterolateral da coxa, grande dorsal

Slide 3 (2 min)
Pontos de referência:
Espinha ilíaca anterosuperior
Borda superolateral da patela
Círculo de 4 cm de raio centrado no ponto médio desta linha
Perfurantes normalmente no quadrante inferolateral

Descrever a dissecção (geralmente perfurante muscular – mais raramente
septal)
Pedículo principal – ramo descendente da a. circunflexa femoral lateral

Slide 4 (1min 30 seg)
Cuidados imediatos
Não comprimir o pedículo no fechamento
Evitar hipotensão arterial
“janela” no curativo para monitorização
Medicações (opcional)
Controle de Hb/Ht

Complicações:
Trombose arterial/ venosa
Infecção

Questão 4
Slide 1 (30 seg)
Imagem: Deformidade em flexão e leve desvio radial punho
Exames: - Radiografias (AP, Perfil e Obliquas)
- Tomografia (avaliação de fragmentos específicos)

Slide 2 (2 min)
Imagem: Fratura do 1/3 distal do rádio com leve flexão
-

perda do alinhamento radio-semiluno-capitato
aumento distância AP na radiografia em perfil,
aumento do ângulo ”tear drop” (cisalhamento margem anterior)

Diagnóstico: fratura do 1/3 distal do rádio
Mecanismo: combinado (flexão,carga axial e cisalhamento)
Classificação AO

Fernandez:

23 C3

2R C3

Tipo I: Angulação
Tipo II: Cisalhamento
Tipo III: Compressão
Tipo IV: Fratura avulsão
Tipo V: Mecanismo combinado

Slide 3 (2 min)

Tomografia: Pode mudar classificação (Cisalhamento para Mecanismo
combinado)
Tratamento: Redução aberta e fixação interna com placa volar (fixação de
fragmentos específicos?)
Por via volar de Henry (descrever); abertura do pronador quadrado (descrever)

Slide 4 (1 min 30 seg)

Limites para colocação da placa:
- “Watershed” line
- Índice de Song (0/1/2): evitar atrito da placa com flexores (FLP e FPI)
- Incidência axial (avaliar protrusão dorsal dos parafusos)
- atenção para fixação do fragmento volar-ulnar
- Imobilização pós-operatório e protocolo reabilitação
Complicações: Infecção, SDRC, aderências, rupturas tendíneas, STC

Questão 5 – Fratura patológica TCG.
Slide 1 (2 min)
1- Fratura patológica de rádio distal
Lesão lítica - lesão excede limites do periósteo
2- Tumor de Células Gigantes da metáfise distal do rádio.
3- Principal diagnóstico diferencial
- Cisto ósseo aneurismático (neste as bordas são bem definidas)
4- TC do punho
-RNM do punho para confirmar se a lesão apresenta invasão de partes moles
ou não
-Biópsia
-TC de tórax para descartar metástases principalmente naquelas lesões
classificadas como CAMPANACCI grau III.

Slide 2 (2 min)
1- A TC mostra uma lesão lítica da metáfise distal do rádio distal que extrapola
os limites da cortical anterior e invade partes moles.
2- Utilizamos a classificação de Campanacci
- Grau I – lesão pequena intraóssea.
- Grau II – tumor ativo ou agressivo com comprometimento da cortical, mas a
mesma permanece intacta.
- Grau III – é o mais agressivo onde a lesão vai além do periósteo e invade partes
moles.
Neste caso, classificamos esta lesão como Campanacci grau III.
3- Lesão que ultrapassa o periósteo e invade partes moles: ressecção em bloco
e enxerto ósseo (não é indicado somente curetagem e preenchimento).

Slide 3 (2 min)
1- Tumor ressecado.
2- Enxerto vascularizado/retalho da fíbula (citar pedículo e vasos receptores).
3 e 4 - Radiografias mostrando artrodese com a primeira fileira do carpo.

Questão 6 – Síndrome do Pronador
Slide 1 (1min 30seg)
Descrição das imagens: Diminuição força do flexor longo do polegar e flexor
profundo do indicador.
HD: Sd do Pronador/ Interósseo Anterior/ Parsonage-Turner

Slide 2 (1min 30seg)
Síndrome do Pronador Redondo
Sinais clínicos
- início insidioso.
- dor no antebraço irradiada para braço.
- dor “cansada” tipo fadiga.
- queixas noturnas infrequentes.
Exame físico
-pressão ativa no terço proximal antebraço causa dor.
-teste de Phalen negativo.
-teste de Tinel negativo.
-dor a flexão do 3º dedo contra a resistência.
-dor com pronação contra a resistência.

Slide 3 (1min 30seg)
Pontos de Compressão:
- Ligamento de Struthers
- Lacertus Fibrosus.
- Bandas fibrosas da cabeça umeral do pronador redondo
- Arcada flexores superficiais dos dedos (terceiro dedo)
- Arcada de Henry

Tratamento:
- A indicação cirúrgica dependerá da intensidade dos sintomas e da falha
do tratamento conservador. Neste caso a indicação foi cirúrgica pelo déficit
motor.

Slide 4 (1min 30seg)
1- Descrição das imagens:
- imagem 1 – nervo mediano passando pela cabeça umeral do pronador
redondo (flecha)
- imagem 2 – liberação da cabeça umeral do pronador com exposição do
nervo mediano e seu ramo motor, o nervo interósseo anterior (flecha reta) e mais
distalmente, o nervo mediano passando pela arcada dos flexores superficiais
(flecha curva).
2- Complicação mais comum:
- Cicatriz hipertrófica
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Questão 7 – Lesão de Ponta de Dedo

da unha

CLASSIFICAÇÃO
Tamai zone I
Distal fingertip
to lunula
Eponychium

unula

Periosteum

Ventral
floor

Dorsal
root

Tamai zone II
Lunula to distal
interphalangeal
joint

Extensor
tendon

Flexor
tendon

Allen zone 1
Distal to nail
bed, pulp only

Allen zone 2
Distal half of nail
bed, no loss of
distal phalanx

Allen zone 3
Proximal half of
nail bed, loss of
distal phalanx

Allen zone 4
Proximal to the
lunula, dorsal vein
often available

E 49.1 Illustration demonstrating the anatomy of the distal finger and nail bed and the Tamai and Allen classifications for distal
ons of the fingertip. The line through the lunula represents the divisions between Tamai zones I and II. (Redrawn from Figure 1,
, Lee DH, Mignemi ME, Crosby SN: Fingertip injuries: an update on management. J Am Acad Orthop Surg 21(12):756–766, 2013.
g perm from: JAAOS)

POSSIBILIDADE DE REIMPLANTE
- Indicação de tentativa por ser polegar
- Tecnicamente improvável e complexo (mecanismo de trauma por
esmagamento, parte amputada em condições ruins, amputação muito
distal…)
Slide 2 – (3 min)

POSSÍVEIS RETALHOS PARA RECONSTRUÇÃO DO POLEGAR
(candidato deve citar área doadora, pedículo se houver, se é sensitivo ou não,…)
- Moberg
- O’Brien
- Littler
- Kite (preferencialmente sensitivo)
- VY de Atasoy
- Kutler
- Cross-finger
- Microcirúrgico da 1ª comissura do pé

SLIDE 3 – (1 min 30seg)
RETALHO DE MOBERG
- VANTAGENS: Retalho com sensibilidade e não viola outras regiões
- DESVANTAGENS: Defeitos de até 1,5 cm e flexo da interfalangeana
pode ser um problema
- Preservação dos feixes neurovasculares junto ao retalho
- Modificação de O’Brien: incisão na base do retalho, com dissecção e
preservação dos feixes neurovasculares, pode aumentar o alcance do
retalho em até 1cm (enxerto de pele total na região da incisão ou
cicatrização por segunda intenção).

Questão 8 – Lesão do Nervo Radial
Slide 1 – (1min 30seg)
IMAGENS:
- Radiografia de fratura do 1/3 distal do úmero em imobilização gessada
- Imagem mostrando deficit de extensão do punho e dos dedos
DIAGNÓSTICOS:
- Fratura do 1/3 distal do úmero
- Lesão/Paralisia do nervo radial
CONDUTA INICIAL ADOTADA:
- É uma fratura passível de tratamento conservador
- A conduta expectante em relação à paralisia do nervo radial é possível,
desde que o deficit não tenha ocorrido após a manipulação da fratura
QUAL SUA CONDUTA AGORA?
- Exames complementares (ENMG, USG, RNM…)
- Exploração cirúrgica do nervo
Slide 2 – (2 min)
LESÃO COMPLETA DO NERVO RADIAL
TRATAMENTOS POSSÍVEIS (citar pelo menos 2):
- Neurorrafia primária (improvável pelo tempo decorrido)
- Reconstrução com enxerto de nervo (citar fontes e prognóstico
baseado no tamanho do enxerto)
- Transferências tendíneas (citar as transferências)
- Neurotizações distais
Slide 3 – (2min 30seg)
Neurotizações distais para paralisia/lesão do nervo radial
-

Ramo do nervo mediano (FRC) para o interósseo posterior
Ramo do nervo mediano (FSD) para o ERCC
Transferência tendínea do PR para ERCC (opcional) como “órtese
interna”

Questão 9
Slide 1 (30 seg)
Apresentação do caso

Slide 2 (1min 30seg)
Descrição da radiografia:
-

Fratura diafisária rádio associada à luxação radioulnar distal

-

Deformidade diafisária do antebraço com projeção cabeça da ulna (pode
ser dorsal ou volar ao rádio)

Hipóteses diagnósticas:
-

fratura de Galeazzi
observar se há fratura do estiloide ulnar associada e/ou aumento de
espaço articular rádioulnar distal
pode haver bloqueio da pronosupinação além da deformidade
fratura isolada do rádio

Exames complementares
-

Ressonância magnética: avaliar complexo da fibrocartilagem triangular.
(realmente necessário?)

Slide 3 (2 min)
Falar sobre fratura de Galeazzi
Quando suspeitar?
- toda fratura do rádio diafisário isolado com até 7,5 cm de distância da superfície
articular do rádio deve ser suspeita quanto à possibilidade de lesão do complexo
da fibrocartilagem articular
- quanto mais próximo da superfície articular maior a chance de lesão do CFCT
- avaliar se há fratura do estilóide ulnar associada
- avaliar aumento do espaço articular radioulnar distal
- examinar articulação RUD contra-lateral para ter idéia de padrão fisiológico de
lassidão articular (exceção nas lesões bilaterais)
Tratamento
- cirúrgico com fixação do rádio com placa e parafusos
- muitas vezes somente após fixação do rádio e reexame da articulação RUD
conseguimos definir se há lesão do CFCT

Slide 4 (2 min)

Após fixação fratura rádio e presença de instabilidade RUD:
- incapacidade de redução RUD: pode ser decorrente de interposição de partes
moles, geralmente tendão EUC. Nesse caso, abrir e retirar interposição
- com fratura da estiloide ulnar:
- fixar estiloide ulnar (banda de tensão / parafuso)
- sem fratura estiloide ulnar:
- estabilização RUD na posição mais estável (neutro, supino ou prono) com
ou sem fixação com 1 ou 2 fios de Kirschner e preferencialmente com
pontas radial e ulnar externas à cortical para facilitar retirada fio k no caso
de quebra)
- Reinserção / Reconstrução FCT

Questão 10
Slide 1 (3 min)
Identifique:
- dissociação luno-triquetral (semiluno-piramidal)
Mecanismo de trauma:
- queda p/ trás com mão espalmada,
- braço em rotação externa
- antebraço supinado
- punho estendido e desviado radialmente
- impacto concentrado em região hipotenar, sobre o pisiforme, força o
piramidal em extensão, provocando deslocamento dorsal e lesão dos 3
componentes do ligamento lunotriquetral (dorsal, volar e proximal)
Exame físico:
-

Dor na topografia ligamento luno-triquetal
Dor piora no desvio ulnar do punho e supinação do antebraço
Crepitação ou “click” sobre ligamento luno-triquetal
Arco de movimento geralmente preservado
Perda de força
Eventualmente parestesia do nervo ulnar
Testes: - ballottment-test (Reagan)
- shear-test (Kleinman)
- derby-test
Testes sensíveis mas não específicos

Slide 2 (2 min)
Técnica:
-

Reconstrução ligamentar com hemifita de EUC proposta por Shin
Deixa-se inserido distalmente uma hemifita do ECU que é passado
através de tuneis ósseos pelo piramidal e semilunar retornando de
encontro ao próprio enxerto tendinoso
Fixa-se por 8 semanas a articulação luno-triquetal com 1 ou 2 fios K
Mantém mais 4 semanas com tala protetora após retirada dos fios
Inicia reabilitação

-

Slide 3 (1 min)
-

Artrodese luno-triquetal
Carpectomia 1° fileira proximal
Encurtamento da ulna: retencionamento ligs. ulno-carpais com
estabilizaçao luno-triquetal

