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Definição:
A bursa trocantérica é um tecido sinovial localizado superficialmente

ao trocanter maior, a parte do fêmur proximal que é saliente
lateralmente no quadril. Na realidade, todo indivíduo tem 4 ou mais

bursas trocantéricas em cada quadril. Estas bursas funcionam como

se fossem um “saco vazio” sobre as proeminências ósseas, facilitando
o deslizamento de tendões e fáscias sobre o osso. Bursite trocantérica

é uma causa comum de dor no quadril e os pacientes frequentemente
sofrem limitação nas suas atividades físicas e dormem com

dificuldade.

Sintomas:
Os sintomas são geralmente os mesmos independentemente da bursa
afetada. A bursite trocantérica causa dor na lateral do quadril e na

coxa, podendo causar dificuldade para caminhar. A pressão direta

sobre a bursa aumenta a dor e é difícil deitar sobre o lado afetado.
Por todas estas manifestações, a bursite trocantérica pode prejudicar

o sono, evitar a realização de atividades físicas e reduzir
significativamente a qualidade de vida.

Bursite trocantérica é a causa mais comum de dor lateral no quadril.

Porém as seguintes causas também devem ser consideradas:
rupturas nos tendões glúteos; fratura oculta; ressalto externo do

quadril; metástases tumorais e outros.

Tratamento:
O tratamento não cirúrgico da bursite trocantérica alcança resultados
satisfatórios na maioria dos pacientes, incluindo o uso de medicações,

fisioterapia e infiltrações. A resolução definitiva (“cura”) da bursite
trocantérica pode ser difícil de ser alcançado em alguns casos, o que

não significa que não haverá melhora dos sintomas com o tratamento.

As medicações são analgésicos e anti-inflamatórios.
O tratamento cirúrgico é indicado na minoria dos pacientes, naqueles

em que os sintomas causam importantes limitações e o tratamento
sem cirurgia não trouxe bons resultados. A cirurgia pode ser realizada

de maneira tradicional, chamada aberta ou por videoartroscopia

(endoscopia).


