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INTRODUÇÃO
Desde que, ainda em pleno Curso Médico, passamos a
militar nos Serviços Clínicos da especialidade que decidimos abraçar — a Traumato-Ortopedia —, procuramos disciplinar o nosso
interesse pelas diversas atividades dos referidos serviços, de forma
a dedicar, sempre, uma apreciável parcela de nossa atenção a
um dos seus setores que nos pareceu fundamental — o Ambulatório.
Grande número de colegas, não só especialistas como cirurgiões e clínicos, nos seus respectivos centros de trabalho, deixamse com frequência absorver, inteiramente, pelas atividades hospitalares internas, excluindo do campo do seu interesse o serviço
de Ambulatório, fonte inesgotável de úteis ensinamentos, vastíssimo campo de exercícios de diagnóstico, e cujo funcionamento
eficiente contribui, de modo decisivo, para elevar o rendimento
técnico das clínicas.
As atividades internas, das salas de gesso, das enfermarias
e dos teatros operatórios, são, sem dúvida, extremamente interessantes, e, não raro, absorventes e dramáticas ; mas o serviço de
Ambulatório encerra, também, revelações das mais instrutivas, proporcionando, ainda, o supremo interesse do primeiro contato com
o desconhecido, o novo doente, cuja enfermidade cumpre observar,
indidualizar e tratar.
Muito temos podido aprender no conversar diário dos Ambulatórios de Ortopedia e Traumatologia, no contato com a extraordinária variedade de pacientes que os procuram ; casos banais e frequentes uns, que acabam por interessar sob o ponto de
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vista estatístico, casos raros ou de difícil elucidação outros, capazes sob o ponto de vista clínico, de satisfazerem à mais exigente
curiosidade científica.
Cedo compreendendo o valor didático dos «Ambulatórios»,
acostumamo-nos a frequentá-los, como ainda hoje o fazemos.
Através desta continuada atividade, guardamos indeléveis impressões da lida diária com os doentes externos dos serviços que
frequentamos, algumas das mais vivas, das quais uma inspira e
sugere a presente tese.
Durante a nossa assídua frequência dos Ambulatórios de Ortopedia e Traumatologia do Centro Médico Pedagógico Osvaldo
Cruz, dos Hospitais Estácio de Sá, Moncorvo Filho, Getúlio Vargas, Carlos Chagas, Rocha Faria, e, recentemente, do Hospital
Geral Miguel Couto, tivemos ocasião de examinar, diagnosticar
e tratar alguns casos das denominadas «osteocondrites do crescimento» ou «osteocondrites juvenis».
Dentre estes casos, relativamente elevada foi a incidência da
localização epifisária superior do fémur — a coxa-plana •— sem
dúvida a mais grave das osteocondrites, pelas deformidades que
acarreta à epífise em que se localiza, quando não precocemente
diagnosticada e imediatamente submetida a tratamento eficaz.
Impressionou-nos vivamente a elevada incidência de tais casos
e, mais, o lamentável estado em que — habitualmente — chegavam
às mãos do ortopedista, em adiantada fase de evolução, não obstante serem muitos destes doentes crianças provenientes de outras
clínicas, onde já haviam sido ensaiados os mais variados tratamentos, com o objetivo de combater a sintomatologia apresentada,
permanecendo desconhecida a exata natureza da lesão.
A maioria dos doentes de coxa-plana chegados ao nosso Ambulatório não trazia, com efeito, este diagnóstico. Os sintomas,
de hábito, eram interpretados como denunciadores de lesões traumáticas das que nenhuma gravidade apresentam, como simples
contusões, etc., chegando, assim, o doente ao especialista em
fase adiantada do processo de necrose asséptica de cabeça do
fémur, tornando assim quase impossível qualquer eventual sucesso

da terapêutica ortopédica, no que respeita à profilaxia das sequelas deformantes.
O mesmo, aliás, embora com menor frequência, pudemos observar com relação à «coxalgia» : lesões já bastante avançadas,
a enfermidade em fase francamente radiológica.
O que se passa nos serviços hospitalares, repete-se, lamentavelmente, na clínica privada : a maioria dos casos de «coxaplana» e «coxalgia» que nos têm chegado às mãos já apresentava,
ao primeiro exame, deformidades praticamente incontroláveis da
epífise femoral superior.
Isto é francamente de se lamentar, sobretudo com relação à
coxa-plana, pelo muito de benefícios que se podem fazer ao doente, desde que a enfermidade seja precocemente diagnosticada e
entregue o tratamento à orientação do ortopedista .
Os clínicos e pediatras reconhecem a existência de uma errónea orientação no que toca ao sério problema do diagnóstico
precoce desta enfermidade, como se depreende das luminosas palavras do Prof. MARTAGÃO GESTEIRA, com referência à coxalgia
e à coxa-plana :
«são enfermidades que caem no começo da sua evolução
sob os olhos do médico, do internista, mas, que desde o
período inicial deveriam ficar sob a alçada do ortopedista, pois que, quanto mais precoce a intervenção deste,
tanto mais seguras e maiores as probabilidades de cura.
É habitualmente o contrário que infelizmente acontece
com tais afecções, as quais, de ordinário, só chegam ao
ortopedista quando em fase adiantada da sua evolução,
ou porque um tempo precioso se tenha perdido em ensaios de tratamento médico, que exclusivamente por si,
desajudado da ortopedia, nunca conseguirá resultado satisfatório, ou porque tais afecções só chegam às mãos
do ortopedista numa fase já tão adiantada de evolução
que um resultado anatómico e sobretudo funcional perfeito não pode ser mais obtido, de modo que, curam
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deixando sequelas inestéticas irremediáveis que poderiam
ter sido evitadas com um diagnóstico em tempo oportuno formulado».
As palavras acima, enunciadas por uma autoridade incontestável no campo da Pediatria, espelham com fidelidade o que
ocorre em nosso meio com relação à coxa-plana.
A enfermidade é, indiscutivelmente, do domínio da ortopedia;
quanto mais precoce a intervenção do especialista, maior a probabilidade de cura e melhor a sua qualidade ; os casos, porém, em
sua esmagadora maioria, chegam tardiamente às mãos do ortopedista, o que anula, a priori, qualquer probabilidade de sucesso
da sua intervenção.
É que o diagnóstico correto não foi oportunamente formulado, seja por desconhecimento da enfermidade, seja por falsa
interpretação dos sintomas que compõem o seu quadro clínico,
perdendo-se, assim, um tempo precioso em ensaios terapêuticos
inúteis, puramente sintomáticos, inoperantes, e cujo inevitável insucesso condiciona, por fim, a orientação acertada que deveria
ter sido adotada oportunamente : a audiência do ortopedista.
Mas, a que se deve atribuir tal estado de cousas ?
É fato incontestável que o maior conhecimento das características clínicas de uma enfermidade condiciona o aumento da sua
incidência ; a doença conhecida é diagnosticada, a ignorada passa
despercebida.
É o que se verifica com frequência em relação à coxa-plana.
Os que primeiramente entram em contato com o doente, clínicos, internistas e pediatras, nem sempre conhecem a coxa-plana
nos seus variados aspectos, principalmente no que diz respeito
às suas características clínicas iniciais, sub-estimando, em consequência, fenómenos subjetivos que denunciam o início da anormalidade que se instala na coxo-femoral dos pequenos enfermos,
fenómenos que são atribuídos, habitualmente, a traumatismos sem
maior importância.

Aspecto radiográfico comum em doente de «coxa-plana»
à primeira consulta no ambulatório de Ortopedia. Nestes
casos pouco poderá fornecer qualquer terapêutica com
relação ao resultado final
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É certo que a maioria dos casos de coxa-plana apresenta
início insidioso, impreciso, eminentemente subjetivos que são os
sintomas que traduzem o processo.
Esta imprecisão, entretanto, é quase típica da enfermidade,
cuja ocorrência eventual deve entrar nas cogitações do clinico,
conduta esta mais segura, prudente e acertada, que se contrapõe
a de ministrar paliativos de combate às manifestações anormais.
O relativo desconhecimento que perdura com relação à coxaplana pode, por seu turno, ser atribuído à escassa divulgação das
suas características entre nós.
Já DEFINE, em 1938, na tese «Etio-patogenia da coxa-plana»,
com que concorreu à Cátedra de Ortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, trabalho menos de divulgação, porque mais de pesquisa experimental, aludia a este aspecto do problema, afirmando :
«A coxa-plana que no dizer de SORREL foi a enfermidade
que nestes últimos tempos tem feito correr mais tinta,
não mereceu em nosso meio, a atenção que lhe dispensaram os cirurgiões e ortopedistas de outros países».
Com efeito, muito pouco têm divulgado os ortopedistas brasileiros com relação à coxa-plana, permanecendo perfeitamente
atualizadas as palavras enunciadas por DEFINE em 1938.
Ademais, DAGMAR CHAVES na sua esplêndida tese de 1948,
intitulada «Contribuição ao estudo da coxa-plana», salientou o
enorme contraste existente entre as bibliografias estrangeira e
nacional referentes ao assunto, abundante a primeira e escassa a
segunda.
O referido autor, no trabalho citado, que é a mais recente
publicação nacional sobre o assunto, conclui por proclamar a sua
importância ortopédica, a falta de orientação uniforme no que
tange ao tratamento, a confusão reinante entre «coxalgia» e «coxaplana», salientando, ainda, outros aspectos interessantes de tão
importante enfermidade cujo estudo plenamente se justifica estar
em «ordem do dia».
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De acordo com o ilustre autor, também assim consideramos
e, só por isso, aceitamos o pesado encargo que para nós representa tratá-lo em seguida à sua excelente monografia.
Acreditamos, todavia, que na «coxa-plana», além de muito
a estudar, há, principalmente, muito a divulgar.
Há que tornar esta importante afecção verdadeiramente conhecida e familiar aos clínicos, pediatras e médicos em geral,
salientando, de forma especial, como é possível surpreender a
sua presença logo após suas primeiras manifestações, de modo
que possa o caso clínico cair, mais cedo possível, sob a orientação
terapêutica do ortopedista, única fórmula que, no dizer autorizado
de GESTEIRA, «torna seguras e possíveis as probabilidades de
cura».

Doente E. S. (HMC — 622)

O nosso objetivo é, pois, contribuir no sentido de divulgar o
conhecimento da coxa-plana, a fim de que seja possível aos que
primeiro assistem ao doente, cedo formular o diagnóstico. . .
«dês 1'aparition dês premiers symptômes cliniques, cê qui
ne veut pás dire dês lesions". (CALVÉ) .
De fato, tornar uma afecção mais conhecida é recurso seguro para a obtenção de diagnósticos mais precoces, formulados
em tempo hábil, em oportunidade própria a permitir ao especialista
inteira eficácia da sua orientação terapêutica, capaz, quando precocemente instituída, de evitar as lamentáveis sequelas que irremediavelmente comprometem a capacidade funcional dos pequenos
enfermos tardiamente tratados.
Seja-nos permitido afirmar que, procurando, com os demais
autores nacionais que se vêm interessando pelo assunto, divulgar
os dados clínicos que permitem diagnosticar precocemente a coxaplana, o nosso pensamento se eleva às crianças deformadas, que
tanto nos ocupam, comovem e enternecem no exercício da especialidade ortopédica.
Que este trabalho possa contribuir, ainda que modestamente,
na prevenção das sequelas residuais da coxa-plana, através do

Doente J . S . A . (HRF — 453)

Aspectos típicos da coxa-plana na fase de destruição ou
degenerativa. Processo de necrose assética do núcleo
epifisário. Descalcificação em «aureola» da metáfise.
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diagnóstico precoce e da imediata instituição da terapêutica adequada, são os mais puros votos do seu autor.

Este trabalho foi dividido em seis capítulos sob os títulos:
I - - Nosografia da caxo-plana.
II - - O problema do diagnóstico clínico precoce.
III -- O diagnóstico radiológico.
IV — O diagnóstico diferencial.
V — O problema do tratamento.
VI — Considerações finais.
No segundo capítulo, como está a indicar o seu título, procuramos proporcionar uma detalhada descrição da enfermidade,
a qual inclui sinonimia, aspectos etiológicos, etiopatogênicos, a
sua anatomia-patológica, procurando realizar uma «mise-au-point»
dos conhecimentos atuais relativos ao assunto.
O terceiro capítulo trata, em particular, do diagnóstico clínico
da afecção, quando procuramos estudar a sua sintomatologia precoce, em uma tentativa honesta de tornar possível a desejável
eventualidade que consiste em diagnosticar a enfermidade na sua
fase inicial, em que, como diz CALVÉ, o aparecimento dos sintomas não quer dizer existência de lesões.
O capítulo seguinte é dedicado ao estudo dos dados radiológicos do diagnóstico, que pretendemos encarar — como elementos de confirmação ou de certeza da ocorrência da enfermidade,
atendendo a que a fase radiológica é precedida da fase puramente
clínica, quando, a nosso juízo, deve o diagnóstico, pelo menos de
suspeita, ser formulado.
No capítulo dedicado ao diagnóstico diferencial, procuramos
sintetizar os modos de diferenciação entre a «coxa-plana» e as
demais afecções do quadril, principalmente a «coxalgia», aten-
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dendo a que, como afirmou DAGMAR CHAVES, perdura ainda hoje
sensível confusão entre estas enfermidades tão dispares.
O sexto capítulo refere-se ao problema do tratamento, enumerando as tendências, táticas e técnicas propostas para controle
da enfermidade, ensejando-nos, por fim, expor a nossa orientação
pessoal.
As considerações finais seguem-se as citações bibliográficas
dos trabalhos, cuja leitura nos foi possível proceder.

CAPITULO I
NOSOGRAFIA DA COXA-PLANA
A coxa-plana é uma artropatia crónica da articulação coxofemoral; faz parte de um grupo de afecções que surgem no período
do crescimento e que têm em comum:
O substratum anátomo-patológico, (necrose asséptica) e a
evolução clínica, (francamente sistematizada).
À época do aparecimento destas enfermidades e as suas
características anátomo-patológicas deram lugar a várias denominações genéricas: "osteocondrites do crescimento"; "osteocondroses de crescimento» ; «osteocondrites e osteocondroses juvenis» ;
«distrofias ósseas juvenis» ; «necroses ósseas assépticas espontâneas» ; «distrofias osteocondrais» ; «necroses subcondrais», etc.
Outras denominações revelam as renovadas tentativas de elucidação da etiopatogenia destas enfermidades: "osteocondrite juvenil hipotireoidiana"; "disgenésia epifisária cretinóide"; "epifisiomalácias", etc.
O conhecimento destas "osteocrondrites do crescimento" —
denominação que preferimos •—• acompanhando os autorizados nomes nacionais que se ocuparam do assunto (PuECH, DEFINE,
ÀCHILLES DE ARAÚJO, DAGMAR A. CHAVES), remonta ao princípio do século atual.
Com efeito, a primeira descrição de um destes processos é
atribuía a OSGOOD (U. S. À.) e SCHLATTER (Alemanha), que
em 1903, quase simultaneamente, descreveram a localização tibial
— doença de OSGOOD-SCHLATTER — cuja sede é a apófise anterior
da tíbia.
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Desde então, foram descritas sucessivamente as demais localizações hoje conhecidas, dentre as quais as mais frequentes e importantes são:

necrose asséptica espontânea, de causa desconhecida, seguida de
regeneração óssea,, e peculiar à época do crescimento.

a) Corpos vertebrais: vértebra plana de CALVÉ.
b) Epífises vertebrais, (SCHEUERMANN).
c) Semilunar (KiENBÕCK).
d) Escafóide do carpo, (PREISER) .
e) Rótula, (SINDING, LARSEN, JOHANSSEN) .

Embora houvessem sido assinaddas, anteriormente, formas de
coxalgia rapidamente curadas, cuja descrição faz presumir tratarem-se de casos de coxa-plana, a individualização clínica da doença data de cerca de 1910, através dos trabalhos de WALDENSTRÕM, LEGG, PERTHES e CALVÉ.
Desde então o assunto vem apaixonando os centros ortopédicos, como o prova a farta bibliografia à disposição dos estudiosos.

/) Escafóide do tarso, (KÕHLER) .
g) Cabeça do 29 metatarsiano, (KÕHLER).
h) Outras localizações menos frequentes, tais como: cabeça
do úmero (SORREL), tróclea umeral (PANNER), epífise distai do
rádio (BERGMANN), pisiforme, ramo isquiopubiano, tuberosidade
isquiática (Mc MASTER), crista ilíaca, epífise inferior do rádio
(GAUGELE e RABL), calcâneo (HAGLUND), Septo supratrocleano
do úmero (Ross), cabeça do 5" metatarsiano, etc.
Inicialmente descritas em separado, cada uma a seu turno, as
osteocondrites do crescimento foram posteriormente agrupadas na
grande chave atualmente conhecida, que reúne as múltiplas localizações de um processo semelhante.

SINONIMIA
Como as osteocondrites em geral, a coxa-plana tem recebido
as mais variadas denominações, simples umas, pomposas outras, e
algumas denunciando as convicções dos seus autores com relação
à etiopatogenia do processo.
Na sua tese de 1948, DAGMAR CHAVES conseguiu reunir nada
menos de cinquenta e cinco denominações diferentes.
"Coxa-plana" é certamente a denominação preferível, como
assinala o citado autor, uma vez que salienta desde logo o aspecto
característico dominante da afecção: o achatamento da cabeça do
fémur.

Estas enfermidades apresentam uma evolução clínica característica, quadros anátomo-patológícos sistematizados, evoluem de
modo semelhante e, salvo exceção, curam sem deixar sequelas.

Além de "coxa-plana", denominação que preterimos, cumpre
assinalar que a doença é comumente denominada "enfermidade de
LEGG-PERTHES-CALVÉ", título muito empregado pelos autores norteamericanos, mas que encerra evidente injustiça para com WALDENSTRÕM .

A exceção é constituída pela localização que ora nos ocupa
— a localização coxofemoral — a "coxa-plana", que, abandonada
a própria sorte, discrepa das demais osteocondrites, acarretando
deformações das mais graves à epífise femoral superior, constituindo-se, por isso mesmo, em enfermidade altamente incapacitante.

ASPECTOS ETIOLÓGICOS

A coxa-plana — denominação proposta por WALDENSTRÕM em
1920 — é, em última análise, a localização coxo-femoral de uma
enfermidade sistematizada, bifásica, constante de um processo de

Com respeito ao sexo há evidente unanimidade sobre a maior
incidência da coxa-plana no sexo masculino.

l . SEXO
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Para EYRE-BROOK a incidência é de três meninos para uma
menina; nos dezesseis casos de SALVATI encontramos onze meninos
e cinco meninas; nos sete casos de DAGMAR CHAVES encontramos
seis doentes do sexo masculino; para HOWORTH, 85 % dos casos
ocorrem em meninos; nos vinte e seis casos de KINK contavam-se
vinte doentes do sexo masculino e nos sessenta e um caso de DEFINE havia apenas vinte e uma meninas. Com HOWORTH, BRUCE
GILL estima que 85 a 90 % dos casos de coxa-plana ocorrem em
meninos.
A razão da maior incidência no sexo masculino é inteiramente
desconhecida.
2. IDADE
È difícil determinar rigorosamente a idade em que o aparecimento da coxa-plana é mais frequente.
Parece que o período em que habitualmente surge o processo
epifisário está delimitado pelos quatro e nove anos de idade ( EYREBROOK) . O aparecimento da coxa-plana, todavia, não raro precede
ou ultrapassa estes limites. Em um dos nossos casos os sintomas
iniciais surgiram aos três anos de idade.
3.

FREQUÊNCIA

Em relação às demais osteocondrites, a coxa-plana deve ser
considerada como das mais frequentes. È convicção nossa, aliás,
que esta enfermidade é muito mais frequente do que fazem crer
certas estatísticas, cuja baixa incidência deve ser levada a conta
de erros de diagnóstico. Custa a crer, por exemplo, em certa
estatística de LANCE, que em 8.000 doentes observados nos «Enfants-Malades" assinala apenas dois a três casos de coxa-plana.
Sugestivas são as estatísticas do Pavilhão Fernandinho Simonsen da Santa Casa de Misericórdia de S. Paulo, divulgadas
em épocas diferentes por BOANERGES PIMENTA e DEFINE.
No período de 1916 a 1926 encontrou PIMENTA vinte e seis
casos; DEFINE, entre 1932 e 1938, pôde reunir sessenta e um. O

aumento de incidência £ntre 1932 e 1938 (seis anos) sobre o período de 1916 a 1926 (dez anos), sugere que o melhor conhecimento da enfermidade possibilitou formular com mais precisão o
diagnóstico e, em consequência, aumento da incidência.
Até 1936, RODRIGUES DA CUNHA encontrou sete casos entre
os doentes matriculados no Hospital Jesus, da Assistência Municipal do Rio de Janeiro. Até l' de Março de 1950, entre os doentes internados na clínica Ortopédica daquele nosocômio, que
sobem a 5.745, contam-se 31 casos de coxa-plana.
A relação de incidência entre coxalgia e coxa-plana varia,
necessariamente, de acordo com a maior ou menor incidência da
tuberculose osteoarticular. Entre nós, a balança pende fortemente
em favor da coxalgia, sendo como é a tuberculose em geral, e pois
a localização ostearticular, um legítimo problema nacional.
4.

LOCALIZAÇÃO

A coxa-plana é mais frequentemente unilateral, não sendo rara,
entretanto, a bilateralidade. Acomete indiferentemente a coxofemoral esquerda e a direita.
Tivemos ocasião de observar um caso em que a bilateralidade
se estabeleceu secundariamente. Tratava-se de um menino portador de coxa-plana esquerda; a enfermidade já contava dois anos
anos de evolução; predominava a regeneração, reconstituindo-se
lenta mas progressivamente, a epífise femoral, quando se manifestou a enfermidade à direita, o que veio criar novo problema terapêutico.
5. HEREDITARIEDADE

Há unanimidade entre os vários autores com relação a este
aspecto etiológico.
È possível a ocorrência de casos entre irmãos ou membros de
uma família, sem que se possa caracterizar aspecto hereditário
nítido.
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6. RAÇA

hemorrágico ; a cartilagem articular, depois de separada do osso
subjacente, apresentava-se frágil e quebradiça.

Encontramos referências à raça nos trabalhos nacionais de
DEFINE e DAGMAR CHAVES: os sete doentes deste eram brancos;
nos sessenta e um casos de DEFINE encontramos sessenta brancos
c um preto.

ANATOMIA PATOLÓGICA
O estudo das lesões anátomo-patológicas que na coxa-plana
ocorrem na epífise femoral e no acetábulo, reveste-se, a nosso juízo,
de grande interesse prático. O exato conhecimento de tais lesões
proporciona elementos seguros de orientação com respeito ao tratamtínto.
Do exame da bibliografia que nos foi possível proceder, concluímos que ,até passado recente, a descrição das lesões temorais
da coxa-plana nem sempre se baseava no exame microscópico de
material retirado do foco da enfermidade, pois, como assinala
DIEZ (1940), raríssimas foram as peças anatómicas retiradas para
o referido exame, de doentes falecidos de outras doenças.
As conclusões existentes até então eram deduzidas, em grande
parte, de material radiográfico, como no excelente trabalho de
BRUCE GILL (1940) c, ainda, de pesquisas histopatológicas realizadas em matéria' proveniente de outras localizações das osteocondrites, principalmente casos de doença de OSGOOD-SCHLATTER.
Dentre os escassos trabalhos realizados diretamente sobre material retirado do fémur de pacientes acometidos de coxa-plana,
encontramos os relatos de ZEMANSKY e LIPPMA^N, o primeiro relativo às lesões de uma epífise femoral ressecada, o segundo examinando uma cabeça de fémur retirada em uma necropse.
ZEMANSKY (1928), na epífise femoral ressecada, verificou que
a cabeça do fémur se apresentava pregueada, contendo, ainda,
criptas profundas. A cartilagem articular se mostrava clara,
branca e brilhante. Na profundidade das criptas, verificou existirem zonas vermelho-escuras, sugerindo a presença de um foco

LIPPMANN (1929) comprovou a presença de depressões na
cabeça femoral, impressionando-se vivamente com o aspecto do
ligamento redondo, fortemente edemaciado.
A leitura dos relatos destes dois autores sugere que ambos
se limitaram ao exame macroscópico das peças, faltando ainda
dados elucidativos com respeito à face da evolução da enfermidade, quando da retirada das epífises femorais.
Revendo os conhecimentos até então existentes, DIEZ, no seu
relato ao 129 Congresso Argentino de Cirurgia, procura descrever
as transformações patológicas que ocorrem na coxa-plana, salientando desde logo, há que ressaltar, a contribuição da radiologia
para o conhecimento das lesões macroscópicas do núcleo epifisário do fémur.
Para fins didáticos, dividiu este autor a evolução da enfermidade em 3 fases :
de destruição,
de reparação, e
de lesões residuais, assinalando, entretanto, que esta divisão
convém mais ao aspecto radiológico do que ao anátomo-patológico.
Afirma que nas fases iniciais do processo a cartilagem articular,
tanto da extremidade superior do fémur como do acetábulo, se
mantém perfeitamente íntegra, não apresentando quaisquer fissuras ou soluções de continuidade, em franco desacordo com as
afirmações de ZEMANSKY. Aponta, outrossim, que as primeiras
alterações texturais se localizam no núcleo epifisário, onde ocorre
um processo semelhante a um enfarto, com aspecto macro e microscópico de necrose, acompanhado de flagrante desorganização
da estrutura trabecular, entrecruzando-se as lâminas ósseas de
modo irregular, com focos hemorrágicos antigos e recentes, parecendo as trabéculas haver sofrido um verdadeiro desmoronamento.
Nas fases mais avançadas da doença, assinala DIEZ o aparecimento, ao exame microscópico, de zonas em que é patente o
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processo de reconstrução, aparecendo já então deformada a cabeça femoral, alargado e encurtado o colo, tendendo à coxa-vara.
Os focos necróticos também aparecem na metáfise, tornando-se
irregular a linha epifisária.
Ainda mais tarde, com o evoluir do processo, cada vez mais
deformada se apresenta a cabeça femoral, por vezes em forma de
«cogumelo», outras vezes em forma de «boina», não raro continuando-se com o colo, cilíndrica, ou, ainda, deprimida ao meio,
em forma de «sela de montaria» ; finalmente, o acetáculo também
se deforma, como se procurasse adaptar-se à nova morfologia da
cabeça femoral.
Salienta ainda DIEZ que todo o substractum anátomo-patológico da coxa-plana, como das demais osteocondrites, se resume
num fenómeno da patologia óssea : a necrose asséptica espontânea, de origem causal desconhecida, recordando, então, a evolução clássica deste fenómeno patológico, a sua evolução legitima
•— o processo de reconstrução simultâneo ao de destruição, análogo ao que sofrem os enxertos ósseos.
O aspecto radiológico fornecido pelas transformações anátomo-patológicas da cabeça do fémur e do acetábulo encontra-se
excelentemente descrito no trabalho de BBUCE GILL (1940) e a
sua discussão será oportunamente efetuada.
Os mais recentes estudos concernentes à anatomia patológica
da coxa-plana são devidos a HOWORTH e HAYTHORN .
HOWORTH (1948) relatou os achados anátomo-histopatológicos em material proveniente de 50 intervenções cirúrgicas (cuja
natureza não elucida) realizadas em coxofemorais acometidas de
coxa-plana, nas fazes iniciais e tardias da enfermidade.
Verificou que, precocemente, na evolução da enfermidade,
ocorrem modificações nos tecidos moles da articulação, sinovial,
cápsula e periósteo ; estas estruturas se apresentam hiperemiadas
e edemaciadas, sobretudo a sinovial que, microscopicamente, mostra hipervascularização e, não raro, formações vilosas, com infiltração linfocitária perivascular. A descalcificação acarreta o amolecimento do lado distai do disco epifisário, surgindo áreas de
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condensação óssea ao nível do núcleo da cabeça femoral, áreas
que são invadidas por vasos e tecidos de granulação que tendem
a absorvê-las. Nesse momento, segundo HOWORTH, a cabeça do
fémur se deforma, alargando-se, e o colo se encurta.
À medida que o processo evolui, inicia-se a recalcificação,
primeiramente ao nível do disco epifisário, mais tarde nas áreas
amolecidas do núcleo epifisário que se reconstitui por fim e volta
a apresentar a estrutura trabecular, mantendo-se, todavia, a deformação morfológica que se estabelecera. Resulta dessa deformação, incongruência com relação ao acetábulo, que, por seu turno,
se deforma, na tentativa de se adaptar à morfologia patológica
da cabeça femoral.
Tomando por base a descrição supra, dividiu HOWORTH a
evolução do processo da coxa-plana em quatro fases :
1. A fase precoce ou incipiente, em que existem apenas,
modificações nas partes moles e sintomas moderados (sinovite) .
2. A fase ativa ou degenerativa, quando ocorrem a degeneração da cabeça femoral e o amolecimento do disco epifisário.
3. A fase de cura ou cicatrização, em que se verifica a
substituição do tecido destruído pelo de granulação e, finalmente,
pelo osso normal.
4. À fase residual, em que perduram, exclusivamente, as
deformidades.
O advento de novas técnicas de tratamento possibilitou, todavia, a aquisição de material para novos e mais cuidadosos estudos anátomo-patológicos.
Assim é que STEELE, reconhecendo a existência do processo
de necrose asséptica, sugeriu a aceleração provocada da denominada «evolução legítima» que lhe é peculiar, propondo que nos
casos de coxa-plana fosse praticada uma intervenção cirúrgica
constante de : trepanação metáfiso-epifisária da cabeça do fémur,
curetagem do tecido em destruição e sua substituição por enxertos de farpas de osso vivo.
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A execução dessa técnica proporcionou a HAYTHORN (1949)
material para novos estudos histopatológicos que foram processados em 33 casos, havendo sido descritas, também, as modificações macroscópicas externas observadas na cabeça femoral, durante as intervenções cirúrgicas.

d) Reações císticas e de células gigantes : em doze casos
foram notadas reações com células gigantes, tendo sido recolhidos,
ao nível das áreas necrosadas, exemplares multinucleados típicos.
Em alguns casos foram encontradas faixas de tecidos conjuntivo
fibroso, lembrando a estrutura reacional da osteite fibrosa cística.
e) Transformações vasculares : foram encontrados capilares e arteriolas nos espaços medulares, não tendo sido notada a
existência de vasos nas zonas degeneradas. Não havia trombos
nem transformações vasculares.

Estas permitiram, ainda, a HAYTHORN e STEELE, estabelecer
interessantes comparações entre os aspectos radiográficos dos casos, as lesões macroscópicas e os achados histopatológicos.
Na maioria dos casos, as cabeças dos fémures foram encontradas «esféricas, lisas e brilhantes», com cartilagens «extraordinariamente finas». Algumas vezes havia leve achatamento ; em
outras, «erosões» discretas, surgindo ainda a cabeça femoral, em
alguns casos, fragmentada, e solta em duas oportunidades.
Sob o ponto de vista histopatológico, as modificações microscópicas encontradas foram consideradas constantes em todos os
casos, podendo tais lesões serem assim resumidas :

f) Semelhança com escoburto e raquitismo : algumas das
lesões encontradas eram semelhantes as que se verificam no escorbuto e no raquitismo.

Da comparação dos resultados a que chegaram os vários autores citados e, principalmente, do estudo das recentes aquisições
no terreno da histopatologia, acreditamos poder concluir que :

a) Transformações degenerativas : em todos os casos foram encontradas lesões degenerativas com necrose, necrobiose, e
sem que estivesse presente a causa evidente da lesão. Algumas
zonas de necrose não apresentavam sinais de reconstrução, enquanto que outras, espaços cheios de tecido fibroso frouxo, com
linfócitos e mononucleares. A necrose era, porém, a base do
quadro anátomo-patológico. Culturas negativas evidenciaram a
ausência de infecção local.

o substratum anatomopatológico da coxa-plana é a necrose óssea asséptica, de causa desconhecida, a que se
segue o processo natural de reconstrução -~ a denominada evolução legítima ; a enfermidade é cíclica, bifásica,
predominando inicialmente os fenómenos de destruição
e posteriormente os de reconstrução óssea.

b) Esmagamento das áreas necrosadas : em seis casos havia pronunciado aspecto de esmagamento dos elementos necrosados, o que HAYTHORN considera difícil de explicar, uma vez
que, paradoxalmente, estava mantida nos referidos casos a morfologia da cabeça femoral.

A anatomia patológica, convém ainda salientar, proporciona
dados de relevante interesse com vistas ao diagnóstico e ao tratamento.
Dentre eles destacamos os que se seguem e cuja importância
é inegável :

c) Processos reparativos : nas zonas de destruição foram
encontradas zonas de reparação, variando o aspecto histológico
destas. Em alguns existiam zonas de osteogênese normal, lado
a lado com formações de tecido osteóide heteromorfo.

l . Como demonstrou HOWORTH, previamente à instalação
do processo ósseo propriamente dito, ocorrem modificações macro
e microscópicas nas partes moles da articulação, processo de sinovite ou de qualquer outra natureza.
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2. Do trabalho de HAYTHORN conclui-se que, durante certo
período, já em evolução a doença, mantém a cabeça femoral íntegra a sua morfologia, deformando-se secundariamente por força
dos traumatismos que sofre, quando em estado plástico de amolecimento. O achatamento que deforma a cabeça do fémur não é,
portanto, uma condição intrínseca à evolução do processo de necrose asséptica, mas, sim, consequente a um fator superveniente
— os traumatismos citados, na maioria dos casos representados
pelo peso do corpo e pelas contraturas musculares.

endócrinos, casos constitucionais, e assim por diante. As características gerais da doença são absolutamente constantes, idênticas de caso a caso, de modo que repugna admitir a ocorrência
de causas tão dispares para efeitos tão idênticos.

ETIOPATOGENIA
A etiopatogenia da coxa-plana é desconhecida.
Através da compilação bibliográfica comprova-se que este
desconhecimento deu lugar a grande especulação, surgindo as várias teorias que objetivaram, sem bom êxito, definir e estabelecer
a causa da enfermidade, surgindo nas denominações outrora propostas, os vestígios das causas etiológicas, posteriormente não
confirmadas.
As já citadas alhures somam-se as de CALVÉ, «pseudocoxalgia", KIRMISSON : "Coxalgia benigna ou frusta", FROEHLICH :
«Coxalgia fugaz», enquanto que ZARAZAGA, denominando a coxa
plana «necrose asséptica traumática essencial da cabeça do fémur», sugere a etiologia traumática.
Pesquisas experimentais têm sido realizadas com o intuito de
esclarecer a causa etiológica da coxa plana, entre as quais o trabalho nacional de DEFINE.
Cabe realçar aqui a asserção de UFFREDUZZI : assinala este
autor que todas as teorias propostas têm pelo menos uma parte
de verdade, condenando, todavia, seus criadores, pelo fato de
quererem, cada um com a sua teoria, explicar todos os casos.
Não é, entretanto, possível, aceitar tal asserção ; é possível, e até
provável, que a coxa-plana seja produzida por uma causa eclética,
composta de fatôres traumáticos, constitucionais, endócrinos, etc.;
o que nos parece inadmissível é que haja casos traumáticos, casos

Acreditamos por isso que todos os casos de coxa-plana são
efeitos de uma só causa, seja ela simples ou eclética.
As teorias que parecem ter desfrutado maior número de defensores são : a traumática, a infecciosa, a congénita, a constitucional e a endócrina.
Justificando a proposição da teoria traumática, diversos autores, inclusive LEGG, formularam variados argumentos em sua
defesa; entre nós, na sua tese de 1938, DEFINE exercendo traumatismos repetidos sobre trocanteres de coelhos, conseguiu provocar lesões que :
«coincidem em grande parte com as lesões consignadas
na coxa-plana, devendo-se admitir que o mesmo mecanismo que preside a umas é responsável pelo aparecimento das outras».
A teoria infecciosa admitia a tuberculose, a sífilis e as infecções piógenas atenuadas, assim como as embolias infecciosas de
AXHAUSEN, como produtoras da coxa-plana.
A tuberculose está completamente afastada ; as reações sorológicas negativas e a ausência de outros sinais próprios afastam
decisivamente a sífilis. Os estudos de HAYTHORN excluem definitivamente a possibilidade da etiopatogenia infecciosa.
O aparecimento tardio, a rara ocorrência em membros de uma
só família e outros argumentos decisivos afastam, igualmente, a
hipótese congénita nas suas três concepções.
Da mesma forma não obtiveram confirmação as demais teorias propostas : a nervosa (NEWTJELNOFF) ; a da avitaminose A
e B (SCHNEIDER) ; a vascular, a discondroplásica, etc.
Ainda que sublinhando permanecer desconhecida a etiopatogenia da coxa-plana, HAYTHORN afirma haver encontrado elemen-
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tos histopatológicos que favorecem determinadas teorias e negam
decisivamente outras.
Nos seus trabalhos não encontrou elemento que justificasse
qualquer possibilidade das teorias infecciosas, considerando que
os indícios encontrados sugerem a ocorrência de perturbações de
natureza endócrino-metabólicas; neste rumo, acredita, devem ser
dirigidas as pesquisas futuras, principalmente no que toca à comprovação de deficiências vitamínicas e hormonais.

CAPITULO II
O PROBLEMA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE
Já tivemos oportunidade de acentuar que, em nosso meio, os
casos de coxa-plana são, via de regra, tardiamente diagnosticados.
Atribuímos tal fato ao pouco conhecimento, por escassa divulgação, das características sintomatológicas iniciais da enfermidade.
Na revisão bibliografia que procedemos, compulsando os trabalhos existentes com referência ao assunto, verificamos, com surprêza, que os autores em sua maioria, notadamente os estrangeiros,
negligenciam de forma patente a descrição do quadro clínico da
coxa-plana, limitando-se, no estudo da sintomatologia e do diagnóstico, a descrições mais ou menos prolixas do quadro radiológico e lhe atribuindo um exagerado valor, em relação ao diagnóstico .
Poucos se ocupam mais extensamente do quadro clínico, e,
quando o fazem, descrevem-no de modo excessivamente sistematizado, desprezando o aspecto cronológico do aparecimento do?
vários sintomas, o que se nos afigura importantíssimo.
Entretanto, é nossa convicção que na coxa-plana os sintomas
clínicos precedem, na maioria dos casos, os radiológicos, sendo
quase sempre suficientemente nítidos para que se possa, através
da sua correia interpretação, formular o diagnóstico, senão de
certeza pelo menos de suspeita, o que condiciona, desde logo, a
instituição de medidas adequadas no sentido de prevenir as evitáveis sequelas deformantes da enfermidade.
Desse modo, a simples suspeita da ocorrência da coxa-plana
daria lugar ao que poderíamos denominar de «expectativa terapêutica», em que a observação cuidadosa do caso clinico seria
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acompanhada de medidas terapêuticas preventivas, até a cabal
confirmação ou desvanecimento da suspeita levantada.
A tendência, contudo, lamentavelmente é a oposta ; a sintomatologia clínica é habitualmente subestimada e o diagnóstico só
se estabelece com o aparecimento dos elementos radiológicos que
deveriam, unicamente, confirmar a existência do processo já clinicamente suspeitado.
Esta conduta, menos trabalhosa, mais comodista, mais negligente e rnenos clínica, conduz a evidente prejuízo para o doente.

VANTAGENS DO DIAGNÓSTICO PRECOCE
As vantagens do diagnóstico precoce justificam, sem sombra
de dúvida, todo e qualquer esforço realizado no sentido de deter
cedo, na sua evolução, a ocorrência da enfermidade.
Para avaliar a extensão de tais vantagens é suficiente considerar as palavras de BRUCE GILL :
«the head does not become flattened if, during the course
of this diáease, it is protected from weight-bearing and
muscular spasm»...
e as conclusões de HAYTHORN :
«the head becomes weakened to the point where weightbearing injuries lead to slight flattening». . .
Ora, toda a gravidade da coxa-plana se resume nas deformidades que surgem na cabeça femoral, não por força de um determinismo intrínseco ao processo de necrose asséptica do núcleo epifisário do fémur, mas puramente devidas à ação traumática que
sobre o segmento enfermo do esqueleto exercem o peso do corpo
e a contratura muscular de origem antálgica.
Se tão temíveis deformações são secundárias e devidas às
solicitações traumáticas, como o demonstraram HOWORTH, HAY-

THORN e outros, é mister que a fase plástica e de amolecimento dá
cabeça femoral já a encontre devidamente protegida, o que só é
possível conseguir mediante um diagnóstico precoce.
Há, com efeito, entre o início da evolução da doença e o momento em que o traumatismo deforma a cabeça femoral, um espaço
de tempo variável durante o qual é necessário diagnosticar a enfermidade.
Cedo reconhecida a coxa-plana e imediatamente instituída a
proteção eficaz da cabeça do fémur contra as ações traumáticas
que a deformam, a afecção torna-se benigna, sendo possível conseguir que, ao término da sua evolução, readquira a coxofemoral
o seu normal funcionamento, mercê da reconstituição total do segmento ósseo afetado.
Com razão, salienta ,EvRE-BROOK que o prognóstico da coxaplana varia :
1) com relação ao grau a que chegou a doença ao ter início
o tratamento ;
2) com relação aos esforços a que está submetida a cabeça
do fémur durante a evolução do processo ;
3)

com relação à eficiência do tratamento.

Confundindo-se os dois últimos itens ,uma vez que tratamento
eficiente é o que isenta a cabeça femoral dos traumatismos que a
deformam, verifica-se que o prognóstico da coxa-plana depende,
primordialmente, da precocidade com que forem aplicadas as medidas terapêuticas, o que condiciona a imperiosa necessidade do
diagnóstico precoce.

VIABILIDADE DO DIAGNÓSTICO CLINICO PRECOCE
Comprovadas as vantagens e a imperiosa necessidade de ser
precocemente formulado o diagnóstico da coxa-plana, resta saber
se é efetivamente possível estabelecê-lo antes da fase radiológica
da enfermidade, tomando-se por base os sintomas puramente clí-
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nicos iniciais, eminentemente subjetivos, de pesquisa difícil e complicada interpretação, e que, não raro, se apresentam em grau muito
discreto.
A tarefa é, sem dúvida, difícil, mas possível e viável.
Não sem razão, entre outros títulos que são muitos, mereceu
a coxa-plana as denominações de «enfermidade silenciosa do quadril" e "quet hip joint disease" (TAYLOR) .
Entretanto, TAVERNIER e MALLAH relataram casos em que
lhes foi possível estabelecer o diagnóstico clínico precoce da enfermidade, entre um a dois meses antes do aparecimento dos primeiros sinais radiológicos, que se traduziram pelo alargamento da
interlinha articular e redução do núcleo epifisário femoral, casos
cuja evolução subsequente se revestiu de aspecto típicos, comprovadamente característicos da coxa-plana.
A precedência dos sintomas clínicos sobre os radiológicos,
verificada por TAVERNIER e MALLAH, explica-se ampla e convincentemente através dos resultados anátomo e histopatológicos a que
chegou HOWORTH, nos seus estudos da patologia da coxa-plana.
Estas recentes pesquisas, rigorosamente realizadas, revelam
que a instalação do processo de necrose asséptica, no núcleo epifisário do fémur, é precedido de transformações macro e microscópicas, que se localizam nas partes moles da articulação : cápsula,
sinovial e periósteo.
É lícito deduzir que tais modificações, que consistem principalmente de edema e hiperemia, são capazes de desencadear os
sintomas da anormalidade que começa a instalar-se, atingidos que
são tecidos de tanta sensibilidade, como os citados elementos anatómicos das articulações, ricos em terminações nervosas sensitivas.
Esta anormalidade se manifesta pela dor, que, não obstante o
conceito oposto de LERICHE, seria nesta eventualidade.
«une reaction de defense, un heureux avertissement, en
nous mettant en garde contre lês dangers de Ia maladie».
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Todavia, há que notar a opinião de alguns autores, que não
negam o advento precoce da dor na osteocondrite coxofemoral,
não a atribuindo, porém, às modificações iniciais que se passam
ao nível das partes moles da articulação, argumentando que na
enfermidade de OsGOOD-ScHLATTER, osteocondrite semelhante à
coxa-plana e de localização afastada da articulação do joelho, os
fenómenos dolorosos são constantes e devidos não à necrose, que
é indolor, mas às sucessivas fraturas trabeculares que se verificam
na evolução do processo.
Afigura-se-nos que este argumento não invalida a explicação
que, emanada dos trabalhos de HOWORTH, justifica o mecanismo
da dor inicial nos processos da coxa-plana. A dor é discreta, característica que a identifica, correndo provavelmente à conta das
modificações que cedo se verificam na cápsula, na sinovial e no
periósteo. Sua agravação posterior, secundária, comprovadamente
surgida e aumentada com o continuar da evolução do processo,
traduziria a ocorrência das fraturas trabeculares — o desmoronamento trabecular intra-ósseo, descrito nos vários trabalhos de pesquisa histopatológica já citados.
BASES CLINICAS PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE
Estabelecido em princípio o conceito de que é possível formular um diagnóstico de coxa-plana, anteriormente à fase radiológica da enfermidade, há que estabelecer as bases do procedimento
que nos permite chegar a tão relevante conclusão.
As dificuldades a vencer são de monta, exigindo do clínico,
paciência, observação aguçada e capacidade de interpretação.
A enfermidade tem início habitualmente, como já foi dito, em
crianças entre os 4 e os 9 anos de idade. Não desconhecem os
que lidam com crianças enfermas — pediatras, clínicos, ortopedistas
—• as dificuldades que revestem a observação dos sintomas que
apresentam os pequenos doentes, principalmente aqueles de ordem
subjetiva, pela insegurança dos raros informes, pela imprecisão
das localizações, a tendência à mitomania e ao exagero, condições
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estas que, ainda no dizer de MARTAGÃO GESTEIRA, «desnorteiam
o clínico de crianças no capítulo das manifestações dolorosas espontâneas» .

1'idée d'un osteochondrite; elle peut se recontrer aussi
bien dans cês cãs que dajis une coxalgie debutante ou
une simple poussée douloureuse fugace sans lendemain».

Mas, de qualquer modo, a dor, seja qual for a sua característica predominante, é sempre uma manifestação insuspeita e
penosa que, aparecendo através de uma extensa gama de sensações
variáveis, sempre ocasiona uma queixa, um reclamo, uma lamentação .

Deveremos, pois, e sempre, estar em guarda contra as sindromes dolorosas do quadril das crianças, tais as desagradáveis
surpresas que podem elas causar aos clínicos menos avisados.

Há pois, para não incidir em erro por omissão, que estar prevenido nos casos de crianças que surgem apresentando queixas,
incertas e imprecisas por vezes, de dores localizadas no quadril, em
regiões próximas desta articulação e, muito principalmente, como
veremos adiante, na articulação imediatamente inferior — o joelho.
Nestes casos, é prudente guardar o clínico atitudes das mais
cautelosas, jamais manifestando o negligente otimismo, tão frequentemente observado, qual seja o de atribuir tais manifestações dolorosas, «a priori» e simplesmente, a prováveis traumatismos próprios dos folguedos infantis, a manifestações banais de um hipotético «reumatismo», dos que «curam» com aplicações de infravermelho e fricções saliciladas !
A base clínica, portanto, do diagnóstico precoce da «coxaplana» consiste em ter-se sempre em mente a possibilidade da
ocorrência desta enfermidade, mais frequente do que se acredita
e cujo início, sem dúvida insidioso, pode facilmente conduzir a
erros dos mais lamentáveis.
Estas palavras de advertência valem ainda com relação a outras
enfermidades, peculiares a infância e ainda mais temíveis do que
a coxa-plana, com especialidade a coxalgia.
É necessário notar, ainda, que no início destas afecções o
quadro clínico é insidioso, as radiografias negativas não excluindo, portanto, a possibilidade da ocorrência de enfermidade, como
ensinam as lapidares palavras de TAVERNIER :
"Une radiographie normale d'un enfant qui commence
a souffrir d'une hanche ne doit pás donc faire eliminer

Tais sindromes, como assinala TAVERNIER, podem traduzir a
existência de uma coxalgia, de uma coxa-plana, ou o efeito de um
traumatismo banal.
Aliás, convém salientar que os quadros clínicos iniciais da coxalgia têm muita semelhança com os da coxa-plana.
Entretanto, para ser útil ao enfermo, não é necessário ao médico identificar rigorosamente nestes casos de sintomatologia discreta a natureza do processo.
Cumprirá ele os seus estritos deveres para com o doente se
conseguir precisar que a sintomatologia existente é provocada por
enfermidade :
1.

De localização coxo femoral ;

2.

Que exige repouso absoluto da articulação.

É mister, portanto, antes de mais nada, estabelecer o que
CALVÉ denominou «diagnostic de siège», sobrando tempo, uma vez
protegida a cabeça femoral pela «expectativa terapêutica», para as
pesquisas do diagnóstico diferencial.
Estes conceitos possibilitam, através do diagnóstico precoce,
a imediata instituição da terapêutica ; constituem a base clínica que
procuramos estabelecer, e evitam aquilo que BRAILSFORD procura
prevenir quando afirma :
«A negatividade da radiografia pode ocasionar que
transcorra um período de várias semanas e meses durante
os quais se permitiu à crença mover-se livremente».

., •
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SINTOMATOLOGIA CLÍNICA
Os sintomas clínicos da coxa-plana podem ser catalogados,
para maior facilidade de exposição, em precoces e tardios. Como é
óbvio, os primeiros caracterizam a fase inicial da enfermidade, denominada por PLATT "fase de ataque".
De acordo com a ordem cronológica em que habitualmente surgem, os sintomas podem ser assim descriminados :
1.

PRECOCES :
Dor espontânea.
Contratura muscular, dor à distância.

F1G.

l

Limitação de movimentos.
Claudicação.
2.

TARDIOS :
Atrofia muscular e do membro.
Encurtamento e outras deformidades devidas às modificações porventura ocorridas na cabeça e no colo femorais.

Em que pese a afirmação em contrário de SALVATI, DIEZ e
outros, que apontam a claudicação como o sintoma mais precoce,
estamos com BRUCE GILL, TAVERNIER e MALLAH quando afirmam
ser a dor espontânea o sintoma inicial da enfermidade, salvo raras
eventualidades, de casos silenciosos, em que o fenómeno doloroso
surge simultaneamente com a claudicação ou é precedido por esta.
BOUQUIER, CLENET e LEVEAU assinalaram a extrema variabilidade sintomatológica da fase inicial da doença, relatando a observação de três casos cujos sintomas iniciais se apresentaram de
modo diferente ; num a dor constituiu a primeira manifestação clí-

FIG. 2

Doente L . C . A . ~ (CMPOC-4004) — A radiografia batida cm 25 de Maio de 1944 nada
revela de anormal ( f i g . n1' 1 ) . A sintomatologia clínica indicava, entretanto, a existência
de processo coxofemoral. Foi instituída a «terapêutica de expectativa». A suspeita de «coxa
plana» foi confirmada radiograficamente 1pela
radiografia de 12 de Julho de 1944 ( f i g . n ' 2)
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nica, predominando a claudicação nos outros dois, casos estes em
que a osteocondrite se desenvolveu em quadris previamente portadores de luxação congénita.
As manifestações dolorosas constituem, todavia, na maioria
dos casos, o primeiro sinal da coxa-plana, cujo início raramente é
inopinado sendo, quase sempre, insidioso e impreciso.
A dor, às vezes é discreta, às vezes aguda, mas, geralmente,
de início é moderada, não impedindo a marcha, que entretanto, a
provoca e exacerba.
Manifesta-se de forma extremamente variada, localizando-se
ora no quadril, ora na região glútea e, ainda, ao nível do triângulo
de Scarpa e na face interna da coxa.
Acompanha-se frequentemente de sensação de fadiga, a chamada «dor cançada», cedendo com o repouso no leito, para se
manifestar, novamente, ao retomar o enfermo a deambulação.
A dor é, ainda, a responsável pelo aparecimento das contraturas ou espasmos musculares.
Estes, de natureza antálgica, consistem na contratura dos músculos que recobrem, ultrapassando, a articulação coxofemoral, constituindo-se, a nosso ver, em sintoma de grande valor.
A contratura muscular se manifesta, principalmente, no sentido de evitar a abdução que fica limitada, como assinalou DAGMAR
CHAVES, na totalidade dos seus sete casos, seis dos quais apresentavam, ainda, diminuição da rotação interna.
A contratura muscular antálgica, por seu turno, dá origem à
limitação de movimentos, e quando os fenómenos dolorosos ultrapassam o grau moderado habitual, é maior, tornando-se mais nítida,
por sua vez, a limitação de movimentos.
Geralmente, o derradeiro movimento a se apresentar limitado
é o da flexão.
Além dos citados, o quadro clínico precoce da coxa-plana,
como o da coxalgia e outras afecções da coxofemoral, apresenta
um aspecto sintomatológico de grande valia, sobre o qual nos per-
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mitimos formular considerações mais extensas, dada a constância
com que o observamos.
Este aspecto é constituído por uma determinada manifestação
dolorosa localizada à distância da articulação enferma — a coxofemoral, e que representa, a nosso ver, um esplêndido sinal precoce
dos processos que acometem esta última.
Com efeito, a maioria dos pequenos enfermos portadores de
coxalgia e coxa-plana que tivemos ocasião de examinar, referia, na
anamnese, a ocorrência de uma inexplicável dor ao nível do joelho,
mais precisamente, ao nível da face interna desta articulação.
Tal fenómeno doloroso surgia posteriormente a vagas manifestações localizadas em torno da coxofemoral, passando a constituir, decorrido breve prazo, o sintoma dominante, único, a desafiar
a argúcia dos clínicos, que nos referidos joelhos nada de objetivo
conseguiam deter, capaz de justificar a dor, constante, nítida, bem
localizada e exacerbada pela marcha.
Os mesmos joelhos foram sistematicamente radiografados, nada
encontrando, também, os radiologistas que justificasse a produção
da dor.
A explicação para o fenómeno deixava por fim de ser cogitada,
com a evidência posterior, em toda sua brutalidade, da síndrome
coxofemoral, que passava a, flagrantemente, dominar no quadro.
É conveniente assinalar, de passagem, que sabemos perfeitamente não constituir novidade apontar a dor ao nível do joelho
como sintoma de afecção coxofemoral.
Na coxa-plana, foi o referido sintoma descrito, embora de
modo sintético, por BRUCE PILL :
. . . "pain, commonly felt in the region of the knee" . . .
DIEZ e DAGMAR CHAVES também salientaram este aspecto
do quadro clínico, aludindo o último à localização precisa : face
ântero-interna da articulação.
KREMER, WIESE e GIRDLESTONE referem-se a este sintoma no
diagnóstico da coxalgia.

Entretanto, acreditamos que a correta interpretação das manifestações dolorosas surgidas em joelhos sadios possa contribuir
para que o diagnóstico das afecções coxofemorais, que indiretamente as provocam, venha a ser mais cedo suspeitado, tanto mais
quanto, em muitos casos, a dor no joelho pode ser o único sinal
de afecção que evolui na articulação imediatamente proximal, desviando desta, durante um tempo precioso, a atenção do clínico, que
em vão procura no joelho, através de exames clínicos e radiográficos, um vestígio inexistente de anormalidade, capaz de justificar,
objetivamente, o fenómeno subjetivo da dor.
...»
Isto, é inegável, ocorre frequentemente, como assinala PERRICONE, no excelente trabalho «I dolori ai ginnocchio nelle lesione
dell'anca», em que, ao iniciar o estudo da fisiopatologia da referida
dor, afirma :
«Negli ambulatori delia specialitá é molto frequente
1'osservazione di ammalatti che si lamentano di dolori ai
ginnocchio senza che si possa mettere in evidenza in quest'
articolazione, sia all'esame clinico che radiographico alcunche di anormale. Ad un ezame piú accurato si può
trovare qualche anomalia dell'anca oppure ai piede ed
allora si dice che il dolori ai ginocchio sono transmessi
dália lesione sopra o sottostante».
Estudando a fisiopatologia da dor localizada no joelho em
afecções coxofemorais, salienta PERRICONE que ela não é, como parece, transmitida, tendo ao contrário origem no próprio joelho, que,
em virtude da sua disposição anatómica particular, é extremamente
vulnerável às variações dos eixos de movimento, provocados por
determinadas afecções da coxofemoral e da tibiotársica, compreendida entre as primeiras, a artrite deformante do quadril.
A dor no joelho, provocada por modificação de eixo, condicionada por afecção da tibiotársica, também foi estudada por BOPPE,
que a encontrou em casos de «pé chato valgo», assinalando, então,
que
«lê retentissement pathologique à distance d'un defaut
statique ou dynamique du pied sur une articulation du
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genou normale c'est un example de plus de 1'unité physiologique et pathologique de notre organe locomoteur».

da provável contratura muscular, as condições da articulação coxofemoral por todos os meios semiológicos possíveis.

Tanto nos casos de BOPPE (pé chato valgo), como no de
PERRICONE (artrite deformante do quadril) a dor no joelho era
mais acentuada ao nível da metade interna da articulação, concluindo o segundo ser a manifestação dolorosa consequente à rotação interna permanente da tíbia sobre o fémur, devida à modificação do eixo do movimento do joelho causada pela artrite deformante, responsável indireta pela dor.

Há, em síntese, que proceder como aconselha BOPPE : examinar cuidadosamente o quadril e a tibiotársica nas sindromes dolorosas do joelho, para que seja possível. . .

Do mesmo modo que, como notaram BOPPE e PERRICONE no
pé chato valgo e na artrite deformante do quadril, estes desvios de
eixo causam a rotação interna permanente da tíbia sobre o fémur,
desecadeando esta, por sua vez, os fenómenos dolorosos no joelho,
acreditamos que nas .fases iniciais da coxalgia e da coxa-plana
também pode ocorrer tal rotação interna permanente.

A claudicação completa a sintomatologia clínica inicial da coxaplana ; sintoma objetivo fácil de perceber, inclusive pelos familiares,
é considerada por muitos autores como o sintoma capital. (EvREBROOK).

Seria esta, talvez, devida à contratura do conjunto de músculos
do tendão da pata de ganso, hipótese capaz de explicar, satisfatoriamente, a fisiopatologia de tão relevante sintoma.
O joelho é, com efeito, extremamente sensível às solicitações
de rotação e torção ; desfruta apenas um grau mínimo de movimento
rotatório, acessório do movimento básico de flexão e extensão.
Qualquer exagero da rotação mínima normal ou a permanência
mais ou menos duradoura da solicitação rotatória pode, como acreditamos, desencadear o fenómeno doloroso e, impondo uma sobrecarga anormal à metade interna do planalto tibial, perturbar seriamente a marcha.
Qualquer que seja a sua fisiopatologia, seja a citada hipótese,
seja a irritação do nervo obturador como afirma SANCHIZ — OLMOS, atribuímos à «dor inexplicável no joelho» grande importância
no diagnóstico das afecções do quadril.
Faz-se mister, pois, ao encontrarmos quadros dolorosos da
face interna de joelhos de crianças, sem sinais objetivos e radiológicos locais que os justifiquem, suspeitar da existência de processo patológico de sede coxofemoral, pesquisando-se então, além

«Si l'on a Ia chance, grâce a un examen bien conduit,
trouver a temps Ia cause exacte, incontestable, de Ia
souffrance de 1'article". . .

Há forte evidência de que a claudicação denuncia um estado
de evolução já avançado da doença, pelo que seria desejável que
o diagnóstico fosse sempre formulado antes do seu aparecimento,
o que, entretanto, nem sempre é possível obter .
Nestes casos, todavia, ela deve ser considerada como verdadeiro sinal de alarme.
Descrita, às vezes, como intermitente, é lamentável que seja
permitido a qualquer criança claudicar mais de uma vez.
O transtorno da marcha representa, de modo inequívoco, perturbação, senão do quadril pelo menos de qualquer segmento do
membro inferior a exigir esclarecimento imediato quanto a origem
do fenómeno, devendo ser terminantemente vedada a tal enfermo
a deambulação, de modo que seja impedida possível agravação da
eventual enfermidade, ainda desconhecida e de consequências imprevisíveis.
Não se justifica, portanto, recorrer ao teste do repouso, preconizado por alguns, que consiste em verificar se o transtorno locomotor volta após determinado prazo de repouso.
À criança surpreendida claudicando deve ser interdita a marcha, até que seja rigorosamente estabelecida a origem do transtorno,
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procedimento que seguramente fornecerá os mais aceitáveis resultados .

Como sintomas tardios da coxa-plana enumeramos a atrofia
muscular e do membro, o encurtamento e outras deformidades devidas às modificações porventura ocorridas ao nível da cabeça e
do colo femorais.
A atrofia muscular origina-se na falta de função; acompanha-se de relativa hipotonia, e surge tardiamente no decurso da
enfermidade, manifestando-se principalmente na região glútea, tornando-se extremamente nítida nos casos que evoluem sem a proteção de tratamento adequado.
O mesmo se verifica com relação à atrofia do membro.
Nos casos submetidos a tratamento conveniente, o encurtamento é mínimo, já que é consequente às deformações capitais e
do colo do fémur.
As deformações devidas às modificações da extremidade superior do fémur podem atingir as mais variadas formas, principalmente nos casos não tratados, surgindo mesmo nos casos precocemente diagnosticados e submetidos a tratamento suficiente uma
pequena deformação no sentido da coxa-vara, embora em grau
mínimo.

CAPITULO III

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
No dizer de BRAILSFORD, "em nenhuma enfermidade é tão
útil a radiografia como nestes casos de rarefação óssea localizada»,
(coxa-plana).
Guardadas as devidas reservas com respeito ao evidente exagero da proposição, é inegável que os exames radiográficos são de
extrema utilidade na osteocondrite da epífise femoral superior, permitindo:
1. Confirmar a suspeita levantada pela sintomatologia clínica (nos casos positivos).
2.

Acompanhar a evolução da enfermidade.

Já tivemos ocasião de afirmar, e mais uma vez acentuamos,
que raros são os casos de coxa-plana em que a sintomatologia
clínica deixa de preceder o aparecimento das características radiocjráficas da doença.
Atribuímos, portanto, à evidência radiográfica da ocorrência
da coxa-plana o valor de elemento de confirmação da suspeita
clínica nos casos positivos; nos casos negativos, tal suspeita se
desvanece através de uma série de radiografias que nada apresentam de anormal, realizadas a curtos intervalos.
Consideramos extremamente perigosa a conduta, ainda adotada por alguns, que consite em aguardar o aparecimento de sinais
radiográficos na extremidade superior do fémur de crianças que
apresentam dores, na coxofemoral e no joelho, claudicação ou contratura muscular, para só então cogitar da possível ocorrência de
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uma coxa-plana ou de outra qualquer afecção do quadril das que
exigem pronto tratamento.

Não obstante as dificuldades citadas, desde há muito vêm procurando os vários autores descrever as modificações radiográficas, que surgem na extremidade superior do fémur em fase inicial
da doença.

Curioso é assinalar, de inicio, que grande número de autores,
dentre os que se têm ocupado do assunto, salienta serem pouco
conhecidos os aspectos radiográficos rigorosamente precoces da
coxa-plana.
O escasso conhecimento destes aspectos da doença pode ser
atribuído à falta de material de estudo, isto é, radiografias que
surpreendessem o processo na sua fase inicial, dado que os «clichés» disponíveis provêm de três tipos de casos :
l . Casos tardiamente radiografados por falta absoluta de
sintomatologia clínica precoce. Os sintomas subjetivos e objetivos
surgem de modo inopinado, e prontamente submetido o enfermo à
radiografia, esta denota que o processo já conta pelo menos várias
semanas de evolução, encontrando-se já a coxa-plana em "fase
plenamente radiográfica». Constitui a eventualidade que consideramos rara.
2. Casos que apresentam sintomas clinicos e que são imediatamente radiografados; a radiografia é, entretanto, negativa e a possível ocorrência de coxa-plana excluída. Semanas ou meses depois,
com a agravação dos sintomas clínicos, nova radiografia encontra
a doença em fase de evolução adeantada. A negatividade do primeiro exame colocou o doente em plena liberdade, perdendo-se o
ensejo de verificar aos Raios X o aspecto das manifestações radiográficas que primeiro surgem.
3. Casos em que há sintomatologia clínica precoce, mas que
não é devidamente interpretada, atribuindo-se à mesma origens das
mais variadas; sobrevinda a agravação desta sintomatologia, que se
torna grosseiramente evidente, só então é o paciente enviado aos
Raios X. Este, como na hipótese anterior, surpreende a enfermidade já em fase adeantada da sua evolução.
Conclui-se então que, para que seja possível deter as manifestações radiográficas iniciais da coxa-plana, é necessário submeter o caso suspeito a exames repetidos, devendo as radiografias ser
obtidas pelo menos bimensalmente.

HOWORTH alinha como primeiros sinais radiográficos da coxaplana um derrame ou edema globular da cápsula e o aumento da
interlinha articular em sua parte média, que seria devida a uma
subluxação externa da cabeça femoral, salientando que, de início,
não há qualquer modificação na forma da cavidade articular, o que.
aliás, coincide com as observações que realizou em intervenções
cirúrgicas.
Assinalamos, de passagem, que se nos afigura difícil avaliar
numa radiografia a existência de um derrame ou edema da cápsula
de uma articulação como a coxofemoral.
SALVATI afirma que o primeiro sinal aos Raios X é uma descalcificação, mais ou menos intensa, metáfiso-epifisária da extremidade superior do fémur.
BRUCE GILL, por seu turno, considera o aparecimento de manchas de descalcificação (holes) na metáfise como o aspecto radiográfico mais precoce, salientando que estas manchas variam em
número, forma a localização, ora se situando no centro, ora nas
extremidades da zona metafisária mais próxima da epífise.
Justificando a negatividade de algumas radiografias, obtidas
em doentes de coxa-plana posteriormente confirmada, na fase clínica precoce da doença, DIEZ afirma que é muito difícil aos Raios
X diferenciar "osso vivo" de "osso morto".
Como sinais radiológicos precoces destaca: o maior afastamento da epífise femoral da "lágrima de KÓHLER", verificado comparativamente com o lado são, acentuando que este sinal foi considerado por WALDENSTRÕM como sendo, dentre todos, o mais
precoce.
Ainda é DIEZ quem afirma que nas radiografias obtidas na
posição de LAUENSTEIN — ambos os fémures em abdução e flexão
forçadas — surge precocemente na coxa-plana um pequeno achata-
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mento da cabeça fem.oral, que é invisível nas radiografias ânteroposteriores habituais.
EYRE-BROOK, estudando o aspecto radiológico da doença, distingue na sintomatologia radiológica dois tipos de sinais: os precoces e os que denunciam, de modo típico, a sequência evolutiva.
Os primeiros, que no momento detêm o nosso interesse, são
assim catalogados:
a)

Aumento da densidade da epífise.

b) Aumento da transfarência e alargamento da interlinha
articular.
c)

Achatamento da epífise.

d)

Aparecimento de zonas cavitárias na metáfise.

e)

Sinal de COURTNEY CAGE.

Este último sinal consiste no aparecimento de erosões laterais
na metáfise, precisamente na sua faixa contínua à linha epifisária;
surgem no lado afetado em contraste com o lado são, cuja metáfise
se apresenta límpida, de densidade uniforme. O sinal de COURTNEY CAGE foi encontrado por EYRE-BROOK em três oportunidades
num total de seis casos.
Consideradas as descrições acima citadas e sem objetivar diminuir o interesse que apresentam, cumpre-nos salientar que a melhor descrição das modificações radiográficas precoces da coxa-plana
é, a nosso ver, a contida no esquema de BRAILSFORD.
Na opinião deste eminente radiologista os primeiros sintomas
radiológicos são:
l.

Aumento da densidade da cabeça femoral.

2. Discreto alargamento da interlinha articular, que é melhor apreciada comparando-se o lado são ao afetado, devendo ambos
os quadris serem incluídos na mesma chapa.
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3. Osteoporose da extremidade adjacente do colo femoral,
que se pode apresentar sob três aspectos:
a) linhas de transparência que acompanham as principais
trabéculas ósseas, que correm obliquamente para baixo e para fora,
partindo da linha epifisária.
b) faixas transparentes de espessura quase uniforme, que
atravessam a extremidade proximal do colo femoral.
c) um ou mais focos circunscritos de transparência, metafisários, semelhantes a abcessos ou cistos ósseos, localizados em zona
próxima à cartilagem de crescimento.
Segundo o citado autor, estes sinais, que considera precoces,
surgem nos dois ou três primeiros meses de evolução da doença,
fase em que a cabeça femoral se vae tornando amolecida, desintegrada na sua estrutura trabecular e plástica, pronta a deformarse, se não é, a tempo, protegida contra a pressão do peso do corpo
e contra as solicitações das contraturas musculares, que a tracionam
de encontro ao acetábulo.
Aliás, convém acentuar que os sinais radiológicos precoces da
coxa-plana, tão bem descritos e sitematizados por BRAILSFORD, coincidem, de modo geral, com os descritos por vários outros autores.
Os «focos circunscritos de transparência», semelhantes a abcessos e cistos ósseos que se localizam na metáfise, na zona próxima
da cartilagem de conjugação, parecem identificar-se com os "holes"
de BRUCE GILL e com certas "manchas de leopardo" descritas por
DiEZ; quando localizados nas extremidades da metáfise, estes focos
circunscritos correspondem certamente às erosões laterais do sinal
de COURTNEY CAGE.
Há concordância geral no que toca ao alargamento da interlinha articular ; a maioria dos autores assinala esta modificação
como excelente sinal radiológico precoce, fácil de deter nas radiografias que incluem ambos os quadris, pela mensuração da distância entre a «lágrima de KÕHLER» e a epífise do fémur.
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ASPECTO RADIOGRÁFICO DA SEQUÊNCIA
EVOLUTIVA

alguns, se iniciam no quadrante súpero-externo da epífise, generalizando-se finalmente por toda a cabeça do fémur.

Como tivemos ocasião de afirmar a radiografia é o único elemento semiológico capaz de comprovar a existência de uma coxaplana, cuja ocorrência é clinicamente supeitada.
Confirmada a hipótese levantada pela sintomatologia clínica
inicial da doença, e com o seu prosseguimento sistematizado, os
Raios X assumem uma importância transcendental no caso clínico,
porque a radiografia é o único elemento de que dispomos para
apreciar a evolução do processo de necrose asséptica, até a sua
fase final, quando as radiografias são que comprovam, por sua vez,
o término da evolução — cura radiológica — que posteriormente é
confirmada pela clínica -- cura clínica.
É possível, portanto, precisar em poucas palavras o papel que
desempenham os Raios X na coxa-plana, papel este que se resume em:

A insistência da compressão conduz à fragmentação da epífise
deformada, que apresenta o aspecto típico de um aglomerado de
ilhotas" ósseas, o qual persiste longamente na evolução do processo. A este aspecto se segue o aumento da deformidade, em que
TAVERNIER e MALLAH reconheecram dois tipos distintos mais frequentes : em «cogumelo» e «angular». Na deformidade em «cogumelo" ou em forma de "boina vasca" há um achatamento em forma
semilunar, de "crescente" (CALVÉ) . No tipo angular, a epífise
apresenta a forma de um triângulo, "cujo vértice se orienta em direção ao fundo da cavidade cotilóide, a borda superior horizontal
em relação com o teto do acetábulo.

1.
2.
3.

Confirmar o diagnóstico ou a suspeita clínica.
Fiscalizar a evolução do processo.
Comprovar a cura.

Estudada que foi a confirmação do diagnóstico pela enumeração dos sinais radiológicos precoces da doença, resta-nos estudar,
ainda que em traços rápidos, os aspectos que traduzem aos Raios
X a sequência evolutiva das lesões, tal como surgem nas chapas
sucessivamente obtidas durante o desenrolar do processo.
Aos três aspectos iniciais descritos por BRAILSFORD, (condensação da epífise, aumento da interlinha articular e osteoporóse da
extremidade proximal do colo), segue-se uma sucessão cronológica
de aspectos típicos, muito constante em linhas gerais, embora com
pequenas variações de caso a caso. Poderemos descrevê-los assim:
A condensação epifisária, inicialmente discreta, acentua-se e
passa a apresentar sinais de compressão, observando-se, então, fraturas por infração trabecular. É que a cabeça femoral amolecida,
plástica, sob a ação dos traumatismos já descritos, se deixa comprimir, surgindo então as fraturas citadas. Estas, como afirmam

Simultânea ou posteriormente à deformação da cabeça femoral ocorrem as modificações características do colo do fémur. Este
se apresenta então encurtado e alargado, seja por compressão,
como afirma BAILSFORD, seja por parada da ossificação encondral
e osteogênese periférica, como assinala DIEZ. Esta deformação
conduz ao aparecimento de uma coxa-vara de grau variável.
Em seguida, o colo femoral começa a apresentar-se mais denso,
notando-se então maior nitidez de contorno da epífise deformada,
reabsorpção das zonas de condensação, ponto que assinala a osteoporóse máxima da cabeça do fémur, término da fase evolutiva que
BRUCE GILL denominou de «degenerativa».
Assinala-se que, às vezes, o núcleo epifisário simula ter sido
totalmente destruído, apresentando-se sob a forma de um pequeno
ponto obscuro sobre o centro da metáfise.
Tem início, então, a fase chamada regenerativa, em que o
tecido ósseo recupera lenta e progressivamente a sua estrutura trabecular, reorganizando-se separadamente os focos necróticos primitivos, que se fundem, finalmente, na fase derradeira da doença.
Autores há que realçam o caráter inopinado para a transformação do período degenerativo em regenerativo ; parece, outrossim,
que os fenómenos de reconstituição têm início na metáfise.
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Vale particularizar que a reconstrução trabecular da epífise é
completa ; a irreversibilidade das deformações morfológicas da cabeça femoral é, todavia, inexorável. A estrutura textural é totalmente
recuperada, dentro, porém, da forma morfológica a que foi conduzida a cabeça do fémur na sua fase de plasticidade inicial.
Extinto o processo evolutivo, permanecem, pois, as deformidades residuais, cuja produção cabe a todo transe evitar. Estas
deformidades, nos casos precocemente diagnosticados e imediatamente tratados, são insignificantes e não acarretam transtorno ao
ulterior funcionamento da articulação.
Os casos que evoluem, ao contrário, entregues à própria sorte,
ou que foram tardiamente diagnosticados e tratados, apresentam,
após a cura histológica do processo, as mais grosseiras deformações que passam a constituir, por sua vez, novo capítulo da patologia do quadril.
Finalizando, é mister assinalar que, além das formas típicas
que constituem a quase totalidade dos casos, a coxa-plana pode
evoluir atipicamente, como assinalou AIMES .
Dentre as formas incomuns descritas por este autor, merece
registro a denominada «forma acetabular», de que conseguiu AIMES
reunir sete casos.
Acreditamos que a acetabular pura não deve ser considerada
como forma atípica de uma coxa-plana, e, sim, como uma osteocondrite individualizada — do acetábulo.
A referência a este processo dá ensejo a que realcemos que
na coxa-plana ocorrem também fenómenos de necrose asséptica
no acetábulo, simultânea ou posteriormente à evolução do quadro
femoral.

CAPÍTULO IV
DIAGNÓTICO DIFERENCIAL
No estudo do diagnóstico diferencial da coxa-plana compete
diferençá-la das enfermidades que, mais constantemente, a podem
simular.
Entre estas reunimos :
a

coxalgia,

a

osteocondrite dissecante de KÕNIG,

as artrites infecciosas do quadril,
os descolamentos epifisários,
os cistos ósseos da extremidade superior do fémur,
a

necrose traumática da cabeça femoral, e outras menos
frequentes.

A diferenciação entre coxalgia e coxa-plana constitui inegavelmente o aspecto mais importante da questão.
Já tivemos, aliás, ensejo de afirmar que os quadros clínicos
precoces de ambas as enfermidades são muito semelhantes, justificando-se assim os frequentes erros de diagnóstico cometidos na
fase inicial dos processos coxofemorais, perdoáveis, por certo, nos
casos em que o tratamento adequado foi de imediato instituído,
praticamente idêntico que é para ambas as enfermidades.
Entretanto, a dificuldade em precisar, de início, se o processo
é uma tuberculose do quadril ou uma osteocondrite, extingue-se,
paulatinamente, à medida que a enfermidade evolui e assume os
seus aspectos característicos.
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De modo geral se pode afirmar que, embora idênticos os quadros clínicos precoces da coxalgia e da coxa-plana, na primeira os
sintomas clínicos são mais acentuados e mais nítidos.

As modificações da extremidade superior do fémur na coxaplana, tais como aparecem nas radiografias são absolutamente típicas e quem as reconhece uma vez, certamente jamais deixará de
identificá-las.

A coxa-plana, em qualquer das fases da sua evolução, não
repercute sobre o estado geral do doente ; por todo o decurso da
doença ele se mantém excelente, o que não acontece na coxalgia,
manifestação localizada da doença geral — a infecção tuberculosa.
As dores espontâneas do quadro clínico inicial da coxalgia
são mais nítidas e mais agudas, em franco contraste com as discretas e imprecisas manifestações dolorosas da coxa-plana.
Nesta última, as contraturas musculares são muito diminutas,
o que se não verifica no processo específico.
Na coxalgia, a limitação de movimentos é bastante acentuada,
às vezes total, surgindo o sinal constante da limitação da hiperextensão, que é sintoma muito precoce. Na coxa-plana, a limitação
de movimentos se manifesta principalmente no sentido da abdução ;
a limitação deste movimento com a possibilidade total da flexãoextensão é considerada por KREMER como um dos primeiros sintomas da osteocondrite.
KREMER e WIESE descrevem a diferença entre a claudicação
resultante da coxalgia e a provocada pela coxa-plana ; segundo
eles, nesta última o doente claudica de modo semelhante ao que se
verifica na luxação congénita do quadril, apoiando toda a região
plantar dos pés ao solo ; na coxalgia, a claudicação é característica,
lançando o doente o corpo para diante, evitando, outrossim, apoiar
o pé inteiramente no solo.
Da tríade de CALVÉ — adenopatia inguinocrural, atonia e
hipotonia dos glúteos e empastamento do colo femoral — denunciadora da coxalgia, na coxa-plana só encontramos a hipotonia
muscular, consequente à atrofia, cuja instalação, entretanto, é lenta,
quando no processo tuberculoso é mais rápida e mais acentuada.
Atingindo o processo coxofemoral, com o continuar da sua
evolução, à fase radiológica, o diagnóstico diferencial é facilmente
estabelecido.

Na coxalgia, por outro lado, o aspecto radiográfico é muito
variável. Predomina a descalcificação intensa, de caráter difuso,
que atinge não são só a extremidade superior do fémur como também
o acetábulo e zonas próximas da cavidade cotilóide ; em síntese,
surgir um ou vários sinais característicos da especificidade do processo :
•— osteoporose generalizada,
- apagamento da nitidez dos contornos articulares,
—• descalcificação intensa,
— erosões circulares de bordas mal definidas,
— destruição localizada do tecido esponjoso,
- destruição progressiva das superfícies articulares,
e, ainda, um sinal, por muitos considerado como patognomônico,
que é a diminuição da interlinha articular ou «pinçamento», que
jamais ocorre na coxa-plana, onde se verifica o oposto, ou seja o
aumento da interlinha articular.
Resta acentuar que, na coxalgia, são francamente visíveis os
focos caseosos e granulosos, nas formas primariamente ósseas, aqueles sob a forma de zonas mais densas, estes apresentando-se sob
o aspecto de zonas mais claras.
Além da clínica e da radiologia, o laboratório fornece excelentes elementos de diferenciação entre a coxalgia e a coxa-plana.
Dentre eles cabe destacar, em primeiro plano, a prova da
velocidade de hemossedimentação, realizada em série.
Na coxalgia a hemossedimentação se apresenta invariavelmente
acelerada, variando as leituras de acordo com a forma anátomo-patológica do processo, enquanto que na coxa-plana a sua velocidade
se mantém, sistematicamente, dentro dos limites normais.
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A contagem leucocitária também pode fornecer dados de diferenciação entre as enfermidades em foco; na coxa-plana não há
alteração do quadro leucocitário ao passo que na tuberculose frequentemente se encontra neutrofilia, pequeno desvio para a esquerda e linfocitose, com aumento discreto do número global de
leucócitos.
A permanência do quadro leucocitário nos limites normais assim
como a negatividade da prova de velocidade de hemossedimentação
revelam inequivocamente que a coxa-plana é um processo verdadeiramente localizado, sem repercurssões outras sobre o restante do
organismo.
Finalizando, nos casos em que os elementos citados não foram
suficientes para estabelecer a diferenciação entre a coxalgia e a
coxa-plana, é possível recorrer à inoculação em cobaio de material
aspirado por punção da articulação coxofemoral, ou a cultura do
referido material que tem a vantagem de fornecer resultado mais
prontos. (D. CHAVES).

A osteocondrite dissecante de KÕNIG dificilmente simulará uma
coxa-plana. O seu quadro radiológico é típico, constando principalmente de um processo de necrose asséptica circunscrito, localizado, em oposição aos fenómenos que se verificam na coxa-plana,
em que o processo ocupa toda a epífise do fémur.

A coxa vara congénita ou raquítica apresenta, por seu turno,
aspecto radiológico típico, afastando a radiografia qualquer possibilidade de confusão.

O início brutal, extremamente doloroso, agudo, das artrites
sépticas do quadril, o quadro leucocitário que traduz a sua ocorrência, a elevação térmica e outros sinais clínicos são suficientemente característicos para que se possam diferenciar da coxa-plana
estes processos que outrora, na época pré-antibiótica, se revestiam
de extraordinária gravidade, «quod vitam» e «quod functionem».

CAPITULO V
O PROBLEMA DO TRATAMENTO
Embora permaneçam ainda obscuros, no momento presente,
determinados aspectos da coxa-plana, entre os quais a sua etiopatogenia, outros são perfeitamente conhecidos, e dentre eles destacamos
a evolução.
Esta se repete com admirável constância em todos os casos,
de modo mais ou menos uniforme, é cíclica e bifásica, predominando inicialmente os fenómenos de destruição óssea característicos
da necrose asséptica e, posteriormente, os de regeneração, que constituem a chamada evolução legítima do processo, terminando este,
que é de duração variável mas sempre prolongada, pela reconstrução trabecular do tecido ósseo do segmento afetado.
É, portanto, ponto pacífico que a osteocondrite femoral, no
que toca às lesões texturais que nela ocorrem, cura espontaneamente.
A reversibilidade do processo histopatológico de destruição
óssea é incontestável, tendo conduzido vários autores a preconizarem o abstencionismo terapêutico, na convicção de que a coxaplana chegaria sempre, como efetivamente chega, ao fim da sua
evolução com a integral reconstituição histológica do segmento do
osso acometido, com tratamento, sem ele, ou, ainda, apesar dele.
Tão rotundo absurdo partiu, dentre outros, de SUNDT, que
afirmou :
«a coxa-plana cura com ou sem tratamento». ..

EVOLUÇÃO DF. CASO DE COXA-PLANA PRECOCEMENTE
DIAGNOSTICADA
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Doente : M . A . M . — ( C . P . )

e, surpreendentemente, de LEGG que, negando o valor de qualquer
tratamento, duvidava fosse a terapêutica capaz de modificar os
resultados finais da enfermidade.
Todavia, a anatomia patológica e a clínica, às quais se alia a
radiologia, demonstram que esta orientação, verdadeiramente falsa,
não corresponde à realidade dos fatos.
Do ponto de vista meramente histológico, parece, em verdade,
que pouco ou nada pode o tratamento influenciar sobre a evolução,
ponto de vista aliás ainda não completamente esclarecido, que
aceitamos com as devidas reservas, aguardando mais fortes evidências clínicas em oposição.
Não há, ainda, é certo, terapêutica reconhecidamente capaz de
acelerar ou abreviar a duração do processo histopatológico, seja
na fase de destruição, seja na de evolução legítima.
Mas, se por um lado não possuímos meios eficazes para reconhecida e decisivamente agir sobre a evolução do fenómeno histopatológico, que torna a cabeça do fémur plástica, mole e deformável, dispomos, por outro, de recursos capazes de evitar que traumatismos vários a deformem, com a consequente produção de
modificações, cuja irreversibilidade encerra todo o coeficiente de
gravidade da doença.

l — Radiografia obtida imediatamente após o
aparecimento de sintomatologia clinica. À negatividade da chapa não excluiu a suspeita.
Instituída a terapêutica de expectativa : a doente foi mantida presa ao leito. R . X . cm 21 de
Setembro de 1948

A cura histológica da coxa-plana é, sem dúvida, espontânea ;
mas, nesta enfermidade, o objetivo a alcançar não se resume na cura
histológica, exigindo-se algo mais, que consiste na reconstituição
morfológica da cabeça do fémur, tão normal quanto possível, de
tal modo que permita no futuro o melhor funcionamento possível
da coxo-femoral; em síntese, além da cura histológica, a cura morfológica e, em consequência, a funcional.
O objetivo a visar como tratamento é pois :
— preservar a morfologia da cabeça do fémur por toda a
evolução do processo de necrose asséptica, que a torna plástica
e suscetível a deformações, de tal modo que a reconstituição histológica do tecido ósseo, que infalivelmente ocorre, seja capaz de
recompor a morfologia normal do segmento ósseo acometido, proporcionando o normal funcionamento subsequente da articulação.
2 — Doente M . A . M . — Em 7 de Outubro de 1948
começam a surgir leves sinais de descalcificação ao
nível da matáfise

3 -- Doente M. A. M. - - Radiografia em 7 de Outubro
de 48. - - Posição de Lanenstein

5 — Doente M . A . M . — Em 31-5-49 — A fragmentação do núcleo cefálico não conduziu à deformação
da cabeça femoral que se mantém esférica

-

4 — Doente M . A . M . -- Em 22 de Dezembro de 1948.
A radiografia nesta data já apresenta a imagem típica do
processo. Os fenómenos são, por enquanto mais intensos
ao nível da matáfise
6 — Doente M . A . M . -- Aspecto do fenómeno de fragmentação da cabeça femoral obtido na posição
de Laucntcin
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Este é, em síntese, o principio básico do tratamento da coxaplana, que se resume em não permitir que, por força de ações
traumáticas e durante a evolução dos fenómenos histopatológicos,
ocorram na cabeça do fémur deformações secundárias, cuja inexorável irreversibilidade compromete decisivamente a ulterior capacidade funcional do quadril.
Deste modo, pode afirmar-se que o tratamento da osteocondrite femoral superior consiste na profilaxia das deformidades secundárias da cabeça do fémur.
Resta verificar como atingir tão desejado objetivo. A orientação vamos encontrar nos conhecimentos anátomo-patológicos à
nossa disposição.
Recapitulando-os em resumo, temos que :
1. O processo de necrose asséptica desenvolve-se primariamente no tecido ósseo esponjoso do núcleo epifisário femoral superior e no segmento proximal da metáfise adjacente.
2. Durante um espaço de tempo variável e útil, já franca a
evolução dos fenómenos histopatológicos, mantém a cartilagem articular da cabeça do fémur a sua integridade morfológica.

I
- Doente M. A. M.
Inicio da fase de regeneração.
Notar a integridade morfológica da cabeia fcinoral consequente à imobilização cm gesso. Radiografia em 7 de Fevereiro de 1950

3. As deformações capitais do fémur são secundárias e devidas a traumatismos que agem sobre o segmento ósseo afetado,
plástico e amolecido.
4. Estes traumatismos constam, em primeiro lugar, da descarga do peso do corpo sobre a extremidade superior do fémur,
pressão considerável, sobretudo na marcha ; dos esforços que resultam da contratura muscular.
A orientação terapêutica, em consequência, deverá objetivar
manter a cabeça do fémur em estado plástico isenta de toda e
qualquer solicitação de natureza traumática capaz de deformá-la,
devendo ser instaladas as medidas que visam este desideratum
prococemente : antes de apresentar lesões a cartilagem articular.
Esta é a tática terapêutica a usar na coxa-plana, afirmando
o enunciado acima não só a importância do tratamento, mas assinalando, ainda, a relevância de sua instalação precoce, que conduz
o detalhe capaz de proporcionar os melhores resultados.
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O princípio básico do tratamento e a sua tática, como foram
citados, estão amplamente consagrados, convém salientar, desde
os memoráveis trabalhos de JAMES BRAILSFORD e M. S. DANFORTH
(1932/34).
Até então predominava franco cepticismo com respeito à possibilidade de ser o tratamento capaz de influir sobre os resultados
finais.
Autores de inegável autoridade, em maioria, duvidavam das
vantagens da proteção da cabeça do fémur, inclusive na fase mais
aguda da doença — a inicial, e PLATT, expressando o pensamento
da escola britânica, afirmava «não haver razões definitivas para
que fosse adotado, na coxa-plana, um longo período de imobilização» .
Entretanto, BRAILSFORD, estudando as radiografias de vários
casos de coxa-plana, teve o mérito, que ainda detém, de concluir que :
1) «untill the last dense island had been replaced by normally ossified boné, the boné of the affected joint was
plastic and could be deformed by pressure».
2) «if the joint was immobilized during the plastic stage,
although the series of changes was uninterrupted, organization of the affected boné proceeded, and no deformity
occurred».
A evidência clínica do acerto destas conclusões foi proporcionada por DANFORTH, através do relato de cinco casos, tratados
pelo repouso absoluto, contra a tendência geral da época ; tiveram,
então, os princípios de BRAILSFORD integral aceitação, adotados
que foram de imediato, inclusive por WALDENSTRÕM.
Deste modo, o princípio básico do tratamento, que consiste
em obter não só a cura histológica mas também a morfológica, e a
tática, que se consubstancia em objetivar pelo repouso, sob qualquer das suas formas, a profilaxia das deformações secundárias da
cabeça do fémur, estão amplamente consagradas, conseguindo o
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tratamento bem orientado excelentes resultados, como salienta
PHEMISTER ao afirmar :
«the characteristic feature of the carefully treated case is
the absence of change in the articular surface and a return to normal function».
A tática terapêutica, como a enunciamos, mereceu de EYREBROOK as valiosas expressões :
«I look upon the best treatment as that which will
completely rid the femoral head of ali stress. . .»
«The treatment must relieve the head of ali crushing
forces, not only those of weight-bearing but also those
of muscular contraction». . .
palavras que sintetizam a opinião atualmente unânime e confirmada
por BRUCE GILL :
«The essential treatment is rest, which not only prevents bearing of weight upon the soft boné but also overcomes and prevents contraction and spasm of the pelvifemoral muscles which thrust the head against the roof
of the acetabulum».
Mas, ainda, há a considerar outro fator que, a nosso ver, é
fundamental para que o princípio terapêutico possa ter os seus objetivos inteiramente colimados pela tática do tratamento.
Este elemento diz respeito, nunca é demais insistir, à instituição precoce das medidas técnicas que executam a tática : em síntese, à precocidade do tratamento.
Este é, a nosso juízo, o ponto verdadeiramente transcendental
do problema do tratamento da coxa-plana, uma vez que tais medidas devem necessariamente ser instaladas antes da ocorrência
das deformidades que se querem evitar.
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EVOLUÇÃO DE CASO DE COXA-PLANA PRECOCEMENTE
DIAGNOSTICADA
Doente : M . H . R . A ( C . P . )

Assim, não é demais recordar o que afirmam a respeito LEVY
e GIRARD :
«Ideally, the treatment of LEGG-PERTHES disease
should be started very early, when the changes are evidenced as only an increased density in the femoral head».
ou seja, precocemente na evolução da enfermidade, fase em que
a cartilagem articular da cabeça femoral se apresenta prefeitamente
intacta.
DAGMAR CHAVES, entre outros, insiste sobre o valor do tratamento precoce e a grande maioria dos autores que se ocuparam
do assunto atribui fundamental valor prognóstico ao momento da
evolução da osteocondrite em que é iniciado o tratamento, cujo
melhor sucesso depende, certamente, da sua precocidade.
Resumindo, acreditamos poder concluir de nossa exposição,
que :
1) A coxa-plana é uma enfermidade na qual sob qualquer
pretexto se justifica o abstencionismo terapêutico.

l ~ Doente M . H . R . A . -- ( C . P . ) — Radiografia feita a primeira consulta. Sintomatologia clínica de uni mês de duração.
Aspecto radiográfico cm 17 de Julho de 1944

2) O princípio básico do tratamento consiste em perseguir a
melhor reconstituição morfológica possível da cabeça do fémur.
3) A tática do tratamento adequado consiste em isentar a
extremidade superior do fémur das solicitações traumáticas a que
está exposta.
4) É fundamental que as medidas técnicas, que objetivam
a execução da tática, sejam instituídas mais precocemente possível.
5) Quanto mais precoce esta instalação, maior a garantia de
um bom resultado final.
6) As medidas técnicas, que possibilitam a execução da tãtica, variam conforme os diversos processos propostos e serão
estudados em seguida.
Revistas as linhas mestras que orientam o tratamento da coxaplana, cumpre enumerar as várias técnicas propostas e usadas com
este objetivo.
2 — Doente M. H. R . A. - Radiografia em 20 cie Dezembro de 1944. Progresso da fase destrutiva. Esta radiografia foi obtida por ocasião da troca do aparelho gessado
que se deteriorara

5 — Doente M . H . R . À . — Radiografia ao ser dada alta, em 17 de Abril
de 1947. Excelente resultado final. Ótima reconstituição morfológica
da cabeça femoral. Encurtamento não excedente a 3mm.
3 — Doente M. H. R . A. -- Radiografia obtida em 23 de abril
de 1945. Apogeu da fase destrutiva

4 — Doente M. H. R . A. - Radiografia cm 19 de Dezembro de 1945.
O processo já se encontra em fase francamente regenerativa

6 — Doente M . H . R . A . — Radiografia em 16 de Março de 1948.
Reconstituição bastante avançada. Inicio da terapêutica de
recuperação muscular
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A terapêutica em questão é habitualmente dividida em: médica
conservadora e cirúrgica.
O tratamento médico consiste, como é óbvio, na ministração
de substâncias medicamentosas variadas, que visam melhorar o estado geral do doente, e se possível, abreviar o prazo de evolução
do processo histopatológico.
A abreviação desse prazo é, também, o único objetivo dos
métodos cirúrgicos correntes.
O tratamento conservador consta de medidas de natureza ortopédica, tendentes a assegurar à cabeça femoral o repouso absoluto
de que necessita.
Ora, evidente é que tanto o tratamento médico como o cirúrgico não podem ser considerados na coxa-plana como métodos
terapêuticos propriamente ditos, incapazes que são de, desacompanhados dos recursos ortopédicos, solucionarem satisfatoriamente
o problema ; não preenchem ambos, associados ou «de per si» as
condições mínimas exigidas pelo princípio básico do tratamento
tal como o enunciamos : objetivar a reconstituição morfológica,
além da histológica, da cabeça femoral.
Com efeito, o tra'tamento médico, "desajudado da ortopedia",
é GESTEIRA quem o afirma, «jamais poderá fornecer bons resultados» ; do mesmo modo, os meios cirúrgicos só podem ser considerados como coadjuvantes da técnica conservadora, pois, como afirmam aqueles que os preconizam, têm por objetivo abreviar apenas
a evolução do processo destrutivo •— regenerativo.
Eis porque não nos satisfaz a classificação acima, cuja falha
consiste em alinhar, em igualdade de condições, métodos que não
apresentam possibilidades terapêuticas próprias suficientes — o
médico e o cirúrgico — com as técnicas que reúnem capacidade bastante para a resolução dos casos em apreço — o método ortopédico
conservador.
A nosso juízo, a técnica fundamental do tratamento da coxaplana está contida nos recursos ortopédicos, que são os que satisfazem as exigências do princípio básico do tratamento ; a estes
recursos é possível associar, medidas de natureza médica e cirúrgica
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que representam meras tentativas de abreviar o tempo de duração
da enfermidade.
Do ponto de vista sob que encaramos o problema do tratamento da coxa-plana, os recursos médicos e cirúrgicos não apresentam, pois, o que poderíamos denominar de capacidade terapêutica, figurando como recursos accessórios à terapêutica ortopédica,
obrigatória, eficiente e capaz.

TRATAMENTO CONSERVADOR
Objetivam as técnicas conservadoras conseguir a restauração
mais completa possível da cabeça do fémur -- princípio básico —
através do repouso absoluto da cabeça do fémur — tática.

IMOBILIZAÇÃO EM GESSO

Consiste na aplicação dos aparelhos gessados : espica, grandes
gessados a WHITMAM, etc.
A duração da imobilização gessada varia, também, na opinião,
dos que a tem preconizado. Alguns aconselham mante-la por
toda a evolução da doença ; outros a substituem, após prazo maior
ou menor, instalando então recursos de ambulatórios.
4.

RECURSOS DE AMBULATÓRIOS

Além dos três métodos citados, que retêm o doente ao leito,
foram idealizados, dentro dos limites da terapêutica conservadora,
recursos deambulatórios, que, assegurando a proteção devida à cabeça do fémur, permitem a marcha ao doente.

Entre as várias técnicas descritas, destacamos :
Entre tais recursos destacamos :
l .

SIMPLES REPOUSO NO LEITO

Ao doente é proibida a marcha ou outra qualquer posição que
promova a descarga do peso do corpo sobre a cabeça femoral ; só
lhe é permitido, no máximo, sentar-se, aconselhando-se-lhe que permaneça em decúbito o maior tempo possível.
Alguns autores preconizam esse repouso absoluto no leito durante toda a evolução do processo ; outros o aconselham apenas
na fase aguda da doença, permitindo posteriormente a marcha protegida por aparelho ortopédico de descarga, ou qualquer recurso
de proteção à cabeça do fémur. (Muletas, etc.)
2.

TRAÇÃO CONTÍNUA

Empregada por meio de qualquer dos dispositivos de uso corrente, habitualmente pelo método de TILLAUX.
O tempo de permanência em tração varia com os autores ; uns
a indicam durante três a seis meses ; outros aconselham permanência mais prolongada.
A tração é instalada em abdução, devendo ser moderada ;
com o repouso no leito, pode ser posteriormente substituído por
uma das técnicas deambulatórias que permitem a marcha.

a) Uso de muletas, acompanhado de elevação do salto do
sapato do pé correspondente ao membro são. O doente marcha
sobre tríplice apoio : as muletas e o membro inatingido ; o membro
inferior afetado oscila livremente, não se apoiando ao solo.
b) Uso de muletas e alças ou «slings». CLARENCE SNYDER
idealizou este tipo de aparelho que assegura maior segurança quanto à certeza de que o doente não será compelido, sequer distraidamente, a apoiar o membro enfermo ao solo. A «alça» de SNYDER
é um dispositivo de couro que, apoiado ao pescoço do doente, desce
pelo dorso e mantém em flexão de 90" o joelho do membro enfermo.
No seu uso a marcha é de tríplice apoio : membro são e muletas.
c) Aparelhos ortopédicos de descarga. Transmitem a descarga do peso corporal do tronco à perna, isentando deste esforço
a cabeça do fémur. São vários os tipos idealizados.

TRATAMENTO MÉDICO
As ministrações medicamentosas, como já afirmamos, objetivam, além da manutenção do estado geral do doente, abreviar
a evolução da osteocondrite.
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Dentre todas as propostas, a que maior repercussão despertou
foi a hormonoterapia tireoidiana, proposta por CAVANAUGH, SHELTON e SUTHERLAND, que afirmaram haver na coxa-plana uma deficiência metabólica, assinalando que os extratos tireoidianos seriam capazes de abreviar a enfermidade.

TRATAMENTO CIRÚRGICO
Como o tratamento médico, não é suficiente quando isolado,
pode ser tentado, entretanto, acessoriamente ao emprego das técnicas ortopédicas conservadoras.
Vale assinalar que, julgada oportuna a execução de uma das
técnicas cirúrgicas, tal execução não justifica, sob qualquer pretexto, a interrupção da técnica ortopédica conservadora que estiver
ern ação, e que deve ser considerada a base do tratamento.
Entre as técnicas cirúrgicas preconizadas, encontramos :
l . Perfurações múltiplas da cabeça femoral, com fios de
KÍRSCHNER, perfuradores delgados, etc. (drilling) .
2. Trepanação da epífise femoral e perfuração múltipla da
mesma com perfuradores adequados, obturando-se o orifício .da
trepanação com um fragmento de músculo. Técnica preconizada
e executada por FERGUSON e HOWORTH .
3. Tunelização do colo e da cabeça do fémur, partindo do
grande trocanter. Técnica de BOZSAN .
4.

Encavilhamento ósseo transcervical.

5. Trepanação da zona metáfiso-epifisária ; curetagem do
material necrótico do núcleo epifisário ; deposição de enxertos de
farpas de osso. Técnica de STEELE.
Julgamos não caber neste trabalho a discussão de técnicas cirúrgicas que consideramos absurdas, como por exemplo a que preconiza a resseção da cabeça femoral nos processos de osteocondrite.
Também não há lugar, aqui, para o estudo dos processos cirúrgicos que objetivam a correção das deformidades residuais dos
casos evoluídos sem tratamento e daqueles em que a terapêutica só
foi instituída tardiamente.
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CRITICA E ORIENTAÇÃO PESSOAL
As três técnicas que compõem a terapêutica conservadora :
repouso no leito, tração contínua e imobilização gessada, são perfeitamente eficazes no que toca à proteção necessária à cabeça do
fémur durante a evolução do processo cíclico.
Cada uma apresenta vantagens e desvantagens a pesar na
consideração do especialista, que deve optar por uma delas ou
pela associação de duas ou das três, em face do caso clínico a
tratar.
O repouso simples no leito é plenamente satisfatório, máxime
nos casos mui precocemente diagnosticados, mas, inegavelmente,
é uma técnica assaz perigosa. A permanência no leito faz, sem
dúvida, desaparecer ou pelo menos atenuar a sintomatologia ; o
doente, em geral criança, após semanas de repouso ern decúbito,
desaparecidas as dores, sente-se curado, não atinando, assim, o
motivo por que continua proibido de retomar a posição ortostática
e a marcha, surgindo então a rebeldia. Silenciado clinicamente o
processo, surge a tendência incoercível à movimentação e as recomendações se tornam impotentes.
Esta é, não há negar, uma desvantagem do simples repouso
no leito. Tanto assim que EYRE-BROOK recomenda a adoção desta
técnica apenas em doentes mais idosos, acima dos sete anos de
idade, compreendendo e pesando bem seu perigo nos mais jovens.
O seu emprego é, não obstante, viável, podendo fornecer resultados amplamente satisfatórios, mas dependentes da cooperação
do enfermo.
Não consideramos indicada esta técnica nos casos em que houver contratura muscular nítida, quando a tração contínua será de
extraordinária eficácia.
Nesses casos, a cabeça femoral pode ser deformada pelo atrito
entre a sua massa plástica, amolecida, e o teto do acetábulo, pelo
que a tração contínua encontra na contratura muscular sua máxima indicação.
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As desvantagens da técnica residem no fato de sua instalação
c vigilância exigir internação hospitalar, enfermagem especializada,
revisão do sistema de tração, e outros fatôres que, requerendo
cuidados especiais, oneram bastante o tratamento.

Tais perigos não compensam, evidentemente, as pobres vantagens da locomoção cheia de restrições.

Mas cumpre assinalar que, além das vantagens já citadas a
propósito da contratura muscular, a tração continua tem o relevante mérito de prender o paciente ao leito.
A técnica, entretanto, que, a nosso ver, preenche o maior número de vantagens e o menor de desvantagens é a imobilização
gessada.
Os aparelhos gessados obrigam o doente a permanecer no leito,
extinguem a dor e a contratura muscular, evitam a possibilidade
de se instalar posição viciosa, e asseguram, com toda segurança,
o repouso absoluto da extremidade superior do fémur.
O tratamento assim conduzido não exige a permanência do
doente no hospital, é de baixo custo, e proporciona completa tranquilidade ao doente, ao especialista, aos familiares e circunstantes.
Os argumentos levantados em oposição à imobilização gessada não procedem. Inquinou-se a técnica de ser causadora de
atrofias exageradas, rigidezes articulares, osteoporoses e calcificações etc. Mas é necessário considerar que as crianças, pacientes
comuns da coxa-plana, desfrutam de uma notável capacidade de
recuperação.
Cessada a imobilização, qualquer atrofia muscular ou rigidez
articular que se tenha instalado cede com admirável presteza ao
tratamento conveniente.
Não obstante as grandes vantagens que têm sido atribuídas
aos recursos deambulatórios, confessamos que nenhum entusiasmo
nutrimos pelos mesmos.
Há que convir, com DAGMAR CHAVES, em, que uso de muletas
apresenta sérias desvantagens, os aparelhos de descarga são incómodos e, na maioria dos casos, não oferecem garantia total, e
em que, sobretudo, tais técnicas não asseguram de modo algum
que a determinado momento, em face de qualquer circunstância
imprevisível, deixe o pequeno doente de apoiar ao solo o membro
enfermo.

Com relação ao tratamento médico e, particularmente à hormonoterapia tireoidiana, BRUCE GILL comprovou à saciedade não
preencher a mesma os objetivos com que foi preconizada. Parece,
pois, não se justificar seu emprego, tal como propuseram os seus
autores.
Justifica-se, outrossim, o tratamento geral reconstituinte, recalcificante e mineralizador, no qual as vitaminas devem figurar
como elementos preponderantes.
É forçoso confessar que os resultados, até o presente, dos
métodos cirúrgicos preconizados com o alvo de abreviarem a evolução da coxa-plana não recomendam de forma terminante o seu
emprego.
Assinalada por uns a influência benéfica da sua instituição
estes recursos têm em outros formais opositores.
LEVY e GIRARD afirmam que, efetivamente, tais intervenções
encurtam a evolução da osteocondrite ; HAYTHORN comprova os
benefícios da técnica de STEELE ; as perfurações da cabeça do
fémur nenhuma vantagem trouxeram aos doentes de DAGMAR
CHAVES, que as abandonou.
Talvez novos resultados venham encorajar a adoção destes
recursos que, convém salientar, intempestivamente executados podem dar origem a desagradáveis consequências.
Tais intervenções, em suma, não se justificam por enquanto,
não estão isentas de perigo e, sobretudo, não suprimem a necessidade de imobilização, pelo que não as consideramos indicadas.
Revistas as técnicas em uso corrente, empregadas com intuito
de resolver o problema terapêutico da coxa-plana, resta-nos expor
a nossa orientação pessoal, com relação aos casos clínicos entregues
à nossa responsabilidade.
O tratamento que dispensamos aos nossos doentes é totalmente orientado pela concepção que expusemos na parte inicial do
presente capítulo.

— 66 —

— 67 —

À maioria dos doentes que chegaram às nossas mãos já apresentava, como afirmamos, evidência radiológica da doença ; mas
cm duas oportunidades tivemos ocasião de formular precocemente
o diagnóstico de suspeita, em face da sintomatologia clínica, casos
em que as radiografias eram absolutamente negativas.

Tal aparelho permanece por quase todo o período degenerativo da enfermidade, cedendo, imediatamente à sua aplicação, os
fenómenos dolorosos.

Os dois doentes em questão foram mantidos no leito, proibidos
de assumirem a posição ortostática, enquanto procedíamos, semanalmente, a exames radiográficos com intuito de obter a confirmação do diagnóstico.
Esta surgiu, em um caso, vinte dias após o início do repouso,
e, em outro, sessenta dias depois de havermos formulado a suspeita.
Com efeito, nos casos positivos a evidência radiográfica jamais tarda ; a conduta mais prudente consiste, pois, em manter o
caso suspeito de coxa-plana preso ao leito, até que se possa obter
cabal explicação para a sintomatologia clínica que apresenta, ou
a confirmação do diagnóstico pelo aparecimento nas radiografias
dos sinais que caracterizam a enfermidade.
Nas duas oportunidades em que foi empregada, esta orientação forneceu excelentes resultados.
Confirmada radiolôgicamente a ocorrência da coxa-plana, instituímos a terapêutica que também adotamos nos casos que já chegam às nossas mãos em fase francamente radiográfica da evolução
do processo.
A nossa orientação se faz no sentido de obter
integral da morfologia da cabeça do fémur, sede
osteocondrite, proporcionando-lhe condições ideais
nos preocupando, jamais, o prazo de duração do
tivo-reconstrutivo.

a reconstituição
do processo de
de repouso, não
ciclo degenera-

A melhor maneira de proporcionar o desejado repouso à epífise femoral superior afigura-se-nos ser a imobilização gessada, que
sistematicamente instituímos.
O tratamento se inicia com a aplicação de um grande gessado
com barra transversal que imobiliza a bacia, incluindo ambas as
articulações coxofemorais, todo o membro afetado até o pé e o
membro são até o terço inferior da coxa.

Após um prazo variável de uso continuado do grande gessado
referido, e se por todo este período não surgiram manifestações
dolorosas na coxofemoral afetada, o aparelho é substituído por uma
espica gessada que deixa livre o membro são.
Esta espica é, então, mantida por todo o decurso da evolução
do processo, vindo a ser substituída por outro tipo de imobilização,
quando as radiografias revelam que a fase de reconstrução trabecular atinge estado avançado, tornando-se mister adotar medidas
de recuperação que permitam combater a atrofia muscular e possíveis rigidezes articulares.
Passamos, então, a imobilizar o paciente em aparelho de dupla
abdução, idêntico ao que tivemos oportunidade de preconizar para
o tratamento das fraturas transtrocanterianas do fémur (Rev. Med.
Municipal — Vol. XII n" 2) e que, imobilizando ambas as articulações coxofemorais, permite amplos movimentos no plano sagital.
Nesta fase final da evolução do processo, praticamente já
não existe perigo de deformação da cabeça femoral por contratura
muscular, só devendo ser proibida a marcha a fim de evitar a ação
da descarga do peso do corpo.
Todavia, este é o momento em que a recuperação funcional
começa a preocupar, cabendo, então, instituir medidas que objetivem a recuperação da musculatura em atrofia, cuja ocorrência
por desuso, na'imobilização prolongada, é inevitável.
O aparelho de dupla abdução é construído bivalvo, e assim,
além de permitirmos ao doente vários momentos diários de liberdade no leito, prescrevemos exercícios apropriados ao desenvolvimento da musculatura onde mais nítida é a atrofia.
Os exercícios que melhores resultados parecem fornecer são
os natatórios ; assim, fazemos que os nossos doentes, na fase final
da evolução do processo, sejam levados do aparelho e do leito às
praias e às piscinas, diariamente, a fim de praticarem progressivamente a natação, mantendo-se, entretanto, a proibição da marcha.
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Comprovada a cura radiológica do processo pela reconstituição
trabecular integral da cabeça femoral, segue-se a permissão para
o uso da bicicleta ou velocípede, que proporcionam movimentação
ampla das coxofemorais, exercício ativo da musculatura, sem se
processar, entretanto, a descarga do peso do corpo. Duas ou três
semanas de semelhantes exercícios, sem aparecimento de anormalidade, conduzem à permissão para a marcha.

CAPITULO VI

Este é, em linhas gerais, o nosso procedimento em face dos
doentes portadores de coxa-plana sob nossa responsabilidade profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Convém salientar o fato de que se encontram na literatura
discussões emanadas de autores que procuram traçar esquemas de
duração dos processos de osteocondrite e delimitar o decurso da
respectiva evolução.

1. A coxa-plana é uma enfermidade sistematizada do quadril, cujas características clínicas, radiológicas e anátomo-patológicas estão, atualmente, precisamente individualizadas.

Acreditamos, porém, não ser possível ditar regras com relação
ao fator tempo.
A duração do processo é peculiar a cada caso e o elemento
de controle é inegavelmente a radiografia.
Não cremos, outrossim, na proclamada eficácia dos recursos
cirúrgicos que objetivam abreviar a duração do processo de osteocondrite, e não os aconselhamos, visto não estar sua execução isenta
de sérios perigos.
Em resumo : diagnóstico precoce, rigorosa imobilização gessada por todo o decorrer da doença e recuperação funcional ao
término da fase de reconstituição, acreditamos constituírem a tría.de
capaz de tornar cada pequeno portador de coxa-plana um adulto
útil e perfeito, quanto à capacidade funcional e à estética corporal.

2. Não obstante, o seu diagnóstico precoce só raramente é
formulado.
3. Este fato pode ser atribuído ao pouco conhecimento que
possuem os médicos em geral daquelas características, a justificar
mais uma tentativa de divulgação, dada a escassez da bibliografia
nacional com relação a uma doença tão encontradiça.
4. A coxa-plana é mais frequente no sexo masculino ; surge
habitualmente entre os quatro e nove anos de idade ; dentre as
osteocondrites é das mais comuns ; lôcaliza-se indiferentemente
à esquerda e a direita, às vezes bilateral, e raramente surge na
raça preta.
5. O processo, sob o ponto de vista anátomo-patológico, caracteriza-se por :
a) uma fase prodrômica, em que surgem modificações nas
partes moles da articulação coxofemoral ;
b) uma fase de estado, na qual se desenvolve na cabeça do
fémur e na metáfise adjacente um processo de necrose asséptica
espontânea, de causa desconhecida, em cujo período inicial se verificam transformações predominantes destrutivas, às quais se segue outro período eminentemente reconstrutivo.
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6. Estudos recentes demonstraram que as deformações morfológicas que se localizam na cabeça femoral, não são intrínsecas
à evolução da doença, mas secundárias às ações traumáticas que
se exercem sobre o referido segmento ósseo, plástico e amolecido.
7. Na grande maioria dos casos a sintomatologia clínica precede a sintomatologia radiológica.
8. O diagnóstico precoce, formulado ainda na fase clínica
da enfermidade, melhora extraordinariamente o prognóstico, condicionando o emprego imediato de terapêutica adequada.
9. É difícil, mas possível, estabelecer o diagnóstico pelo menos de suspeita na referida fase clínica.
10. Os Raios X devem ser considerados como elemento de
confirmação do diagnóstico, não excluindo as radiografias negativas, em face da sintomatologia clínica, a possível ocorrência da
doença.
11. Atingida a fase radiológica da enfermidade, fica o diagnóstico diferencial entre coxalgia e coxa-plana grandemente facilitado, não se justificando a confusão que ainda perdura entre tão
dispares enfermidades.
12. O princípio básico da terapêutica visa a reconstituição
morfológica da cabeça femoral ao fim do processo histopatológico,
que cura espontaneamente.
13. A tática do tratamento consiste em proporcionar absoluto repouso à cabeça do fémur, isentando-a de todo e qualquer
traumatismo.
14. A técnica que melhores resultados fornece é, sem dúvida, a conservadora, através da imobilização gessada, seguida de
medidas que objetivam a recuperação funcional da musculatura.
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