
A epifisiólise caracteriza-se pelo deslocamento do colo do fêmur em
relação à epífise femoral, ou seja, é o escorregamento da cabeça do
fêmur na bacia. Por ser pouco conhecida popularmente, a doença é
facilmente confundida com dores musculares e ósseas.

As causas da doença ainda não foram totalmente esclarecidas.
Costuma-se atribuir a epifisiólise a um desequilíbrio endócrino, micro
traumas ou à obesidade. Acredita-se que o enfraquecimento da placa
que une o colo com a epífise femoral é, mais frequentemente, causado
pela ação de determinados hormônios.

O diagnóstico é feito com base nas queixas da criança e implica um
grau de suspeição clínica importante. A radiografia anteroposterior
pode ser normal por isso é muito importante a incidência de perfil onde
o escorregamento posterior normalmente é bastante evidente.

Os sintomas mais comuns da doença são: dor na virilha que pode
irradiar para a face interna da coxa até o joelho, marcha em rotação
externa do membro inferior e, quanto mais acentuado o desvio da
cabeça do fêmur, o paciente terá maior dificuldade na mobilidade do
quadril e dor.

A manifestação da epifisiólise pode ser aguda ou insidiosa. Na
primeira, a dor é muito forte e o paciente acaba tendo dificuldade para
andar. Já na segunda, ocorre uma inflamação e a dor irradia para a
face interna da coxa até o joelho, por isso pode ser facilmente
confundida com outros quadros traumáticos, atrasando o diagnóstico.

A epifisiólise é uma doença progressiva, daí a importância do
diagnóstico precoce. Os médicos devem ficar atentos quando o
paciente for criança e estiver no período pré-puberal ou puberal, com
queixa de dor no membro inferior e com certa rotação externa da perna
ao andar. Nesse caso, deve-se investigar a mobilidade dos quadris.

O tratamento sempre é cirúrgico. Nos casos mais simples, é realizada a
epifisiodese, cirurgia simples para a fixação de um parafuso entre a cabeça e o
colo do fêmur. Já nos casos mais graves, recomenda-se uma osteotomia, em
que uma parte do fêmur é retirada para permitir o reposicionamento entre a
cabeça e o colo do fêmur, no interior da cavidade acetabular.

Para completar o tratamento, também é importante fazer fisioterapia e
exercícios dentro da água, para resgatar os movimentos perdidos.

O tratamento da epifisiólise do fémur tem por objetivos impedir o
agravamento da deformidade, encerrar a cartilagem de crescimento e corrigir
a deformidade o melhor possível evitando as complicações.

https://www.cirurgiaconservadoraanca.com/pt/anca-infantil/epifisiolise-superior-
do-femur

https://www.einstein.br/doencas-sintomas/epifisiolise
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