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RESUMO 

 

Objetivos: Descrever o perfil dos usuários e estabelecer a prevalência das principais doenças 

ortopédicas e avaliar as principais morbidades ortopédicas que foram referenciadas ao 

especialista. Método: Trata-se de uma pesquisa observacional e retrospectiva sobre uma série 

de casos de doenças osteoarticulares, em pacientes maiores de 18 anos, atendidos por demanda 

espontânea ou agendados na unidade e aqueles que foram referenciados ao especialista pelo 

SisReg ou agendados na Policlínica Ronaldo Gazolla, em 2017. Um formulário foi utilizado a 

fim de coletar dados secundários relevantes à pesquisa. A fonte de dados foram os prontuários 

desses pacientes. Resultados: Foram selecionados 170 prontuários de pacientes acompanhados 

com queixas ortopédicas. A maioria dos pacientes incluídos foi do sexo feminino (58,24%), a 

faixa etária predominante de 50 a 59 anos (31,18%), casados (46,47%), com ensino médio 

completo (24,71%) e aposentados (15,88%). Observamos que na associação escolaridade e 

resolubilidade, o p-valor foi de 0,0032. Usuários com nível de escolaridade de ensino médio 

completo não foram encaminhados para o especialista. Os com nível de escolaridade de ensino 

médio incompleto foram referenciados ao especialista. Principais motivos da consulta foram a 

queixa de dor lombar (29,41%), dor no joelho (26,47%), dor no ombro (17,64%) e dor no 

quadril (8,82%). Em 57% dos prontuários não havia hipótese diagnóstica e em 43% dos 

prontuários restantes o diagnóstico estava definido devido à obrigatoriedade na referência ao 

especialista. Foram estabelecidos 23 diagnósticos de encaminhamento pelo clínico da ESF, 

dentre os principais: dor lombar baixa, dor articular, artrose do joelho, bursite do ombro e 

síndrome do manguito rotador. Houve uma discordância de diagnóstico com o especialista em 

41,10%. Conclusão: A resolubilidade encontra-se abaixo dos índices preconizados na atenção 

básica no que se refere aos principais distúrbios osteoarticulares. O matriciamento poderia ser 

útil para qualificar as equipes mediante suporte técnico pedagógico e educação permanente para 

a construção da rede de atenção às pessoas com doenças ortopédicas.  

 

Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde. Ortopedia. Doença Degenerativa. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Objectives: Describe the profile of the users and establish the prevalence of the main orthopedic 

diseases and evaluate the main orthopedic morbidities that were referenced to the specialist. 

Method: This is an observational and retrospective research on a series of cases of osteoarticular 

diseases in patients older than 18 years of age, attended by spontaneous demand or scheduled 

in the unit, and those who were referred to the specialist by SisReg or scheduled in the 

Polyclinic Ronaldo Gazolla in 2017. A form was used to collect relevant secondary data for the 

survey. The data source was the medical records of these patients. Results: We selected 170 

medical records of patients with orthopedic complaints. The majority of the patients included 

were female (58.24%), the predominant age group was 50-59 years (31.18%), married 

(46.47%), with complete secondary education (24.71%), and retirees (15.88%). We observed 

that in the association between schooling and resolvability, the p-value was 0.0032. Users with 

complete high school education were not referred to the specialist. Those with incomplete high 

school education were referred to the specialist. The main reasons for the consultation were 

complaints of low back pain (29.41%), knee pain (26.47%), shoulder pain (17.64%) and hip 

pain (8.82%). In 57% of the medical records there was no diagnostic hypothesis and in 43% of 

the remaining medical records the diagnosis was defined due to the reference to the specialist. 

Twenty-three follow-up diagnoses were established by the FHS clinician, among the main ones: 

low back pain, joint pain, knee arthrosis, shoulder bursitis and rotator cuff syndrome. There 

was a diagnostic mismatch with the specialist at 41.10%. Conclusion: The resolubility is below 

the indexes recommended in primary care in relation to the main osteoarticular disorders. The 

matriciamento could be useful to qualify the teams through technical pedagogical support and 

permanent education for the construction of the network of attention to people with orthopedic 

diseases. 

 

Keywords: Primary Health Care. Orthopedics. Degenerative disease.  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 — Divisão dos 15 bairros da AP 1.0 .............................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos pacientes do estudo ..................................43 

Tabela 2 - Associação de Significância: Escolaridade X Resolubilidade................................44 

Tabela 3 - Atividade profissional / Ocupação  exercida pelos pacientes ................................45 

Tabela 4 - Motivo da consulta no CSE Lapa ..........................................................................46  

Tabela 5 - Região corporal acometida de acordo com o exame médico realizado no CSE Lapa 

...................................................................................................................................................47  

Tabela 6 - Encaminhamento ao especialista ............................................................................47 

Tabela 7 - Distúrbios articulares da coluna referidos ao especialista ......................................48 

Tabela 8 - Distúrbios articulares do ombro referidos ao especialista ......................................48 

Tabela 9 - Distúrbios articulares do joelho referidos ao especialista .......................................49 

Tabela 10 - Distúrbios articulares do quadril referidos ao especialista ...................................49 

Tabela 11 - Confirmação especializada dos diagnósticos feitos pelo médico da ESF dos 

pacientes referenciados da unidade de saúde aoortopedista......................................................49 

 

Gráfico 1 — Conduta adotada pelo médico da ESF ................................................................50 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AB  Atenção Básica 

ACS   Agente Comunitário de Saúde 

OA   Osteoartrite 

APS   Atenção Primária à Saúde 

ATJ   Artroplastia Total de Joelho 

CID   Classificação Internacional de Doenças 

CSE   Centro Saúde Escola 

TC  Tomografia Computadorizada 

DDH   Decúbito Dorsal Horizontal 

DORT  Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

DVH   Decúbito Ventral Horizontal 

ESF   Estratégia Saúde da Família 

LCA   Ligamento Cruzado Anterior 

LCP   Ligamento Cruzado Posterior 

OMS   Organização Mundial de Saúde 

ONCF              Osteonecrose da Cabeça Femoral 

PNAB   Política Nacional de Atenção Básica  

PSF   Programa Saúde da Família 

RAS   Rede de Atenção à Saúde 

RNM   Ressonância Nuclear Magnética 

SUS   Sistema Único de Saúde 

USF   Unidade Saúde da Família 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 11 

2 JUSTIFICATIVA ................................................................................................................ 12 

3 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 14 

3.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE .................................................................................. 14 

3.2 DISTÚRBIOS ORTOPÉDICOS ........................................................................................ 18 

3.2.1 Distúrbios da coluna vertebral ..................................................................................... 19 

3.2.1.1 Definição ...................................................................................................................... 19 

3.2.1.2 Epidemiologia ............................................................................................................... 19 

3.2.1.3 Diagnóstico ................................................................................................................... 21 

3.2.1.4 Tratamento .................................................................................................................... 22 

3.2.2 Distúrbios da articulação do joelho ............................................................................. 22 

3.2.2.1 Definição ...................................................................................................................... 23 

3.2.2.2 Epidemiologia ............................................................................................................... 23 

3.2.2.3 Diagnóstico ................................................................................................................... 25 

3.2.2.4 Tratamento .................................................................................................................... 28 

3.2.3 Distúrbios da articulação do quadril ........................................................................... 29 

3.2.3.1 Definição ...................................................................................................................... 29 

3.2.3.2 Epidemiologia ............................................................................................................... 30 

3.2.3.3 Diagnóstico ................................................................................................................... 31 

3.2.3.4 Tratamento .................................................................................................................... 32 

3.2.4 Distúrbios da articulação do ombro ............................................................................ 32 

3.2.4.1 Definição ...................................................................................................................... 32 

3.2.4.2 Epidemiologia ............................................................................................................... 33 

3.2.4.3 Diagnóstico ................................................................................................................... 33 

3.2.4.4 Tratamento .................................................................................................................... 35 

3.3 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E DISTÚRBIOS ORTOPÉDICOS .......................... 35 

4 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 37 

4.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 37 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 37 

5 METODOLOGIA ................................................................................................................ 38 

5.1 TIPO DE ESTUDO ............................................................................................................ 38 

5.2 CENÁRIO DA PESQUISA ............................................................................................... 38 



 
 

5.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO ............................................................................................. 40 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ............................................................................................ 40 

5.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO ........................................................................................... 40 

5.6 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS ............................................................ 40 

5.7 FONTES DE DADOS ........................................................................................................ 41 

5.8 COLETA DE DADOS ....................................................................................................... 41 

5.9 ANÁLISE DE DADOS ...................................................................................................... 41 

5.10 ASPECTOS ÉTICOS ....................................................................................................... 42 

6 RESULTADOS .................................................................................................................... 43 

7 DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 52 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 57 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 58 

APÊNDICE A — FORMULÁRIO ....................................................................................... 63 

APÊNDICE B — CARTA DE ANUÊNCIA CSE LAPA .................................................... 64 

APÊNDICE C — CARTA DE ANUÊNCIA (POLICLÍNICA RONALDO GAZOLLA)

 .................................................................................................................................................. 65 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diversos autores observaram que sintomas dolorosos estão entre os principais motivos 

de procura por unidades de saúde (DELLAROZA; PIMENTEL; MATUSO, 2007). 

Rosa e Labate (2005) afirmaram que os serviços de saúde devem estar preparados para 

diagnosticar e tratar quadros dolorosos, em especial a lombalgia, bem como estabelecer 

estratégias adequadas de prevenção. 

A dor crônica é uma das principais queixas apresentadas na APS e os sintomas dolorosos 

pioram a qualidade de vida dos indivíduos (SILVA; FASSA; VALLE, 2004). 

Segundo Mata et al. (2011), as maiores demandas de modalidades musculoesqueléticas 

das APS são: dor lombar, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), 

osteoartrose, entre outras. 

De acordo com a literatura médica, as pacientes do sexo feminino são as mais 

acometidas por doenças osteoarticulares (KARLOH; SILVESTRE; SANTOS, 2015). 

Conforme Pimentel (2011), a lombalgia foi a principal queixa de atendimento, 13,8%, 

em Unidades de Saúde da Família (USF).  

A OMS estima que 80% da população têm ou terão lombalgia, e de 1% a 7% dos casos, 

a dor inicial tende a se tornar crônica (ANICHE, 1993). 

Estima-se que 70% da população brasileira poderão apresentar lombalgia em algum 

momento da vida, e em torno de 10 milhões de pessoas no país poderão apresentar algum 

período de incapacidade em decorrência desse agravo (TEIXEIRA, 1999). 

Após extensa pesquisa de referências na BIREME, SCIELO, LILACS, PUB MED, não 

encontramos trabalhos que relacionem a prevalência de doenças ortopédicas na população 

adscrita na ESF. Existem trabalhos correlacionando distúrbios ortopédicos, como: dores 

crônicas em extremidade e articulações, diminuição funcional, incapacidade laborativa, entre 

outras. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O encaminhamento para a avaliação ao ortopedista é proveniente de todas as Unidades 

Básicas de Saúde e de outros serviços conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade 

e região. 

A implantação do Programa Saúde da Família (PSF) trouxe a expectativa de que a 

distribuição da demanda por serviços de saúde seria modificada. A atenção básica (AB) passaria 

a absorver e resolver grande parte dos problemas de saúde da população, contribuindo para 

esvaziar a demanda nas emergências e ambulatórios da grande maioria dos hospitais 

(OLIVEIRA, 2009). 

O processo do cuidado integral à saúde é missão básica do SUS e da APS por meio da 

Estratégia Saúde da Família. Ele envolve a promoção da saúde, a redução de risco ou 

manutenção de baixo risco, a detecção precoce e o rastreamento de doenças, assim como o 

tratamento e a reabilitação (BRASIL, 2006). 

Na lógica do Sistema Único de Saúde, a Unidade de Saúde da Família deve atender à 

demanda de forma igual e integral, com taxa de resolutividade maior que 80% das 

intercorrências, encaminhando para serviços especializados e internações apenas casos de 

maior complexidade. No entanto isso não ocorreu, como também se tem observado nos últimos 

anos uma crescente demanda às unidades ambulatoriais, de urgência e emergência (OLIVEIRA, 

2009). 

Uma das motivações para o desenvolvimento deste estudo está relacionada à experiência 

pessoal no atendimento ambulatorial (nível secundário), no cenário público, nestes últimos 

quase 20 anos de atuação como médico ortopedista e traumatologista. 

Percebemos encaminhamentos desnecessários, em forma de parecer clínico (avaliação) 

ao ortopedista e de solicitações de exames inadequados. A referência feita na unidade básica é, 

na maioria das vezes, inadequada e imprecisa. Por outro lado, a contrarreferência é precária e 

pobre de informação. A discussão em torno da referência e contrarreferência já se arrasta há 

tempos. Os profissionais da atenção básica relatam que as especialidades médicas não 

contrarreferenciam, ou seja, não devolvem às unidades básicas a referência em forma de 

contrarreferência. E quando o fazem, não são elucidativas e retornam para as unidades de 

atenção básica (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

Algumas condições clínicas são do campo de atuação de mais de uma especialidade 

médica. Rotineiramente recebemos pacientes com fratura de arcos costais, fratura de face e 
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distúrbios neurológicos, assim como solicitações de “laudos” de contrarreferência vinculando 

dor de coluna em pacientes com hipertrofia mamária, com o objetivo de ter respaldo para 

cirurgias de redução de mama. Situações que não fazem parte da formação do ortopedista, muito 

menos do traumatologista. Em contrapartida, patologias eminentemente graves, como artrite 

séptica, necrose da cabeça do fêmur e processos degenerativos osteoarticulares, encontram-se 

na fila, e quando atendidas nos ambulatórios, passaram-se semanas ou meses, impactando na 

qualidade de vida dos pacientes.  

Muitas morbidades ortopédicas poderiam ser atendidas e acompanhadas na APS, 

consequentemente, melhorando a evolução clínica. 

 Os protocolos de encaminhamento são ferramentas, ao mesmo tempo, de gestão e de 

cuidado, pois tanto orientam as decisões dos profissionais solicitantes quanto ao tratamento 

inicial como também constituem referências precisas de informação aos médicos especialistas, 

tornando o atendimento na saúde básica mais resolutivo e de melhor qualidade, contribuindo 

para sedimentar o vínculo e a confiança com as equipes de Saúde da Família. O vínculo 

estabelecido, a boa adesão terapêutica e a redução na fila de espera para o atendimento 

especializado levam à diminuição de cronificação dos distúrbios musculoesqueléticos mais 

comuns na APS (BRASIL, 2016a). 

No Centro Saúde Escola (CSE Lapa), os pacientes que são atendidos com distúrbios 

ortopédicos, que necessitem de avaliação por parte do ortopedista, são referenciados, na sua 

grande maioria, para consultas na Policlínica Ronaldo Gazolla, seja através de agendamentos, 

seja de interconsultas. Esta última modalidade, em decorrência da proximidade física entre a 

unidade e a policlínica. Portanto o princípio da integralidade ocorre de forma bem natural. 

A inserção de pacientes no SisReg é outra forma de acesso às unidades ambulatoriais 

da rede municipal. Neste caso, uma das queixas mais frequentes por parte do usuário é a demora 

do agendamento e a distância, pois muitos usuários são agendados longe do seu território. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Desde a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde (Conferência de 

Alma-Ata), realizada em 1978, com a proposta de Saúde Para Todos no Ano 2000, vem se 

discutindo sobre a atenção primária à saúde (APS). A Declaração de Alma-Ata, aprovada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1979, define a atenção primária como sendo o 

primeiro contato dos indivíduos e de toda a comunidade com o sistema nacional de saúde. 

Representa, assim, o primeiro nível do processo de assistência à saúde, de acordo com a 

Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde (1978). Nas proposições da 

declaração, a APS é entendida como função central do sistema de saúde, integrando um 

processo permanente de assistência (prevenção, promoção, cura e reabilitação), o que considera 

essencial para o desenvolvimento econômico e social, contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida e para a paz mundial, ainda conforme a Conferência Internacional sobre os Cuidados 

Primários de Saúde (1978). 

O Sistema Único de Saúde, conforme Castro, Neves e Aciole (2011) pauta-se nos 

princípios da integralidade do cuidado, universalidade do acesso e equidade da oferta de bens 

e serviços, com garantia da participação social. Em função desses aspectos, é importante 

conhecer o perfil da demanda atendida e mensurar os seus indicadores. 

A lógica de organização do Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõe a constituição de 

uma rede de serviços organizada de forma regionalizada e hierarquizada, permitindo um 

conhecimento maior dos problemas de saúde da população de cada área e favorecendo a 

realização de ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores e educação em 

saúde, além do acesso ao conjunto das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os 

níveis de complexidade (SOLLA; CHIORO, 2012). 

O acesso da população a essa rede deve se dar por meio dos serviços de nível primário 

de atenção que precisam estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que 

demandam serviços de saúde. A atenção primária à saúde (APS) é a porta de entrada 

preferencial da rede de atenção, garantindo o acesso universal aos serviços de saúde e a 

integralidade do cuidado (BRASIL, 2011). 

Para Starfield (2002), a atenção primária lida com os problemas mais comuns e menos 

definidos, em que o cenário habitual são os consultórios em unidades comunitárias, centro de 
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saúde, escolas e lares. Dessa forma, garantindo o acesso direto a uma fonte adequada de atenção 

que é continuada ao longo do tempo. 

A atenção primária difere da atenção por consulta, de curta duração (atenção secundária) 

e do acompanhamento da enfermidade a longo prazo (atenção terciária). (STARFIELD, 2002). 

Os quatro atributos dos serviços de APS, denominados atributos essenciais, são:  

a) Acessibilidade: acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde; 

b) Longitudinalidade: existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua 

utilização ao longo do tempo;  

c) Integralidade: relação dos serviços disponíveis e prestados pelo serviço de atenção 

básica. Refere-se à atenção integral, como ações de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação, em que estão incluídos os encaminhamentos para especialidades 

médicas, hospitais, entre outras; 

d) Coordenação do cuidado: toda a equipe e os profissionais de saúde da AB devem 

ser capazes de integrar todo o cuidado que o paciente recebe através da coordenação 

entre os serviços. Não significa apenas encaminhar o paciente (transferir 

responsabilidade), mas sim coordenar os projetos terapêuticos (STARFIELD, 

2002). 

 

Além disso, outros três atributos, denominados atributos derivados, qualificam as ações 

dos serviços de APS. Um deles é a atenção à saúde centrada na família (orientação familiar), 

considerando o contexto familiar na avaliação das necessidades individuais para a atenção 

integral.  

Outro atributo é a orientação comunitária, que consiste no reconhecimento por parte do 

serviço de saúde das necessidades em saúde de toda a comunidade através dos dados 

epidemiológicos e do contato direto. 

Finalmente, a competência cultural, que é o atributo que se refere à adaptação da equipe 

e dos profissionais de saúde às características culturais especiais da população para facilitar a 

relação e a comunicação com a mesma (STARFIELD, 2002). 

Os atributos essenciais e derivados, mesmo estando intimamente inter- 

-relacionados na prática assistencial dos serviços de AB, podem ser avaliados separadamente. 

Um serviço de AB, quando apresenta os quatro atributos essenciais, pode ser considerado 

provedor de atenção primária, aumentando seu poder de interação ao apresentar também os 

atributos derivados. No momento em que um serviço de saúde trabalha para alcançar o maior 

número desses atributos, ele torna-se capaz de desempenhar atenção integral à sua comunidade. 
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Portanto essa definição da atenção primária à saúde pode guiar as estratégias de avaliação dos 

serviços de saúde baseados na APS. Para definir um serviço como realmente provedor de 

atenção primária à saúde, é fundamental a identificação rigorosa da presença dos atributos 

essenciais e derivados (STARFIELD, 2002). 

A Portaria n. 648/2006, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), define a AB como um conjunto de ações de saúde (individuais e 

coletivas) que englobam tanto a promoção, a proteção da saúde e a prevenção de agravos quanto 

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A PNAB considera o termo 

atenção primária à saúde equivalente ao termo atenção básica (BRASIL, 2006). 

 Em 2011, considerando a necessidade de revisar e adequar as normas nacionais ao atual 

momento do desenvolvimento da AB no Brasil, a Portaria n. 2.488/2011 foi aprovada e 

acrescentou mais um objetivo, de desenvolver uma atenção integral que tenha impacto na 

situação de saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades (BRASIL, 2011).  

O conceito de AB foi se ampliando e se adaptando aos contextos sociais, econômicos e 

políticos de cada país, mas a sua característica principal, permaneceu a mesma: atenção básica 

como porta de entrada para todos os usuários nas redes de serviços de saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a PNAB, a atenção básica deve ser a porta de entrada dos usuários no 

sistema de saúde, além de funcionar como um centro de comunicação com toda a rede de 

atenção à saúde (RAS). Por isso, é essencial que seus princípios sejam orientados por 

universalidade, vínculo, acessibilidade, continuidade do cuidado, responsabilização, 

integralidade da atenção, equidade, humanização e participação social (BRASIL, 2012).  

A atenção básica deve ser acolhedora, resolutiva e avançar na gestão e coordenação do 

cuidado do usuário nas demais RAS. Para isso, torna-se importante o estabelecimento de 

mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento. O serviço de saúde deve acolher, 

escutar e oferecer uma reposta positiva através da resolução ou da diminuição dos danos e/ou 

sofrimentos, ou ainda ofertar a possibilidade de resolução em outros pontos de atenção da rede 

de saúde (BRASIL, 2012). Os que não forem resolvidos nesse nível, deverão ser referenciados 

para os serviços especializados ambulatoriais ou hospitalares. 

Diante do exposto, pode-se verificar o quanto é importante o atendimento de qualidade 

na AB e que, para desempenhar as suas funções, a AB deverá ser dotada de recursos humanos 

qualificados e de articulações funcionais que garantam acesso aos demais níveis do sistema. 

Uma AB de qualidade, resolutiva, evita internações hospitalares ou, no mínimo, diminui a 
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frequência para algumas doenças que podem ser controladas por ela (MACINKO; DOURADO; 

GUANAIS, 2011). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada para reorganizar o sistema de saúde na 

perspectiva de implementar uma APS mais abrangente. Porém o modelo nitidamente 

predominante ainda é o hospitalocêntrico, seja por uma ineficácia de processos, seja mais 

especificamente de ordem cultural dos usuários. 

Uma meta do Programa Saúde da Família é que as equipes sejam capazes de resolver 

85% dos problemas de saúde em sua comunidade, prestando atendimento de bom nível, 

evitando internações desnecessárias e melhorando a qualidade de vida da população (ROSA; 

LABATE, 2005). 

A resolubilidade da ESF é baixa em relação a determinadas morbidades presentes em 

algumas especialidades médicas. As especialidades com maior demanda por encaminhamentos 

foram oftalmologia (11,6%), cardiologia (6,7%) e ortopedia (6,1%) (NUNES et al., 2012). 

Para que exista essa capacidade de resolubilidade, o nível secundário de atenção tem de 

assegurar o acesso dos usuários a consultas e exames especializados, garantido, dessa forma, o 

princípio da integralidade (NUNES et al., 2012). 

A integralidade da assistência no SUS encontra-se elencada na Constituição Federal de 

1988 e na Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990). 

Sabemos, por outro lado, que o serviço especializado, sobretudo o componente 

ambulatorial, é um lugar marcado por diferentes obstáculos, em especial no que se refere ao 

acesso a ele. Para que isso seja superado, estratégias que impactem na atenção básica deverão 

ser formuladas no processo de regulação ao acesso, bem como na organização da atenção 

especializada (BRASIL, 2016a). 

O elemento utilizado para integração das redes de saúde é o sistema de referência e 

contrarreferência, modelo de encaminhamento mútuo de pacientes entre os diferentes níveis de 

complexidade dos serviços (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

Desde agosto de 2012, os médicos de família responsáveis técnicos de cada unidade 

atuam na função de regulação para outros níveis do sistema, agendando consultas e exames 

especializados diretamente pelo Sistema de Regulação do Ministério da Saúde — chamado 

SisReg (on-line) (SORANZ; PINTO; PENNA, 2016). 

Tendo por base o referencial teórico de Starfield dos quatro atributos essenciais. Os 

serviços de saúde devem ficar atentos à estruturação da coordenação do cuidado, 

principalmente monitorando aquilo que tem sido chamado de “lei dos cuidados inversos”, em 
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que os que mais necessitam de cuidados em saúde são os menos beneficiados por eles 

(SORANZ; PINTO; PENNA, 2016). 

A regulação deve servir de filtro aos encaminhamentos desnecessários, devendo 

selecionar o acesso dos pacientes às consultas e/ou procedimentos apenas quando eles 

apresentarem indicação clínica para realizá-los. Essa ação de filtro deve provocar a ampliação 

do cuidado clínico e da resolutividade na AB (atenção básica), evitando a exposição dos 

pacientes a consultas e/ou procedimentos desnecessários. Além disso, otimiza o uso dos 

recursos em saúde, impede deslocamentos desnecessários e traz maior eficiência e equidade à 

gestão das listas de espera. O cumprimento dessas funções depende, entretanto, do 

conhecimento de informações mínimas do paciente para determinar a necessidade da consulta 

no serviço ou do procedimento especializado, incluindo a respectiva classificação de risco do 

problema de saúde em questão. Neste sentido, o desenvolvimento de protocolos para os 

principais motivos de encaminhamento de cada especialidade ou para os principais 

procedimentos solicitados facilita a ação da regulação (BRASIL, 2016a). 

É importante ressaltar a necessidade de estabelecer um fluxo institucional de 

comunicação (referência e contrarreferência) entre as equipes de atenção básica com outros 

pontos de atenção. Ao ser encaminhado para cuidados especializados temporários ou 

prolongados, é interessante que as equipes de atenção básica possam compartilhar informações 

sobre o itinerário de cuidado do usuário na Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2016a). 

A inexistência de um sistema de prontuário eletrônico integrado entre os níveis primário, 

secundário e terciário impede que haja uma contrarreferência adequada. Aliado a isso, não há 

mecanismos de coordenação assistencial sistematizados, e a comunicação do nível primário 

com os demais níveis é praticamente inexistente (MENDES, 2011). 

 

3.2 DISTÚRBIOS ORTOPÉDICOS 

 

Os problemas musculoesqueléticos mais frequentes relatados na literatura são as 

patologias da coluna vertebral, seguidas das disfunções de outros segmentos corporais, como 

joelho, quadril e ombro (MORETTO, 2009). Principalmente por se tratar de grandes 

articulações sujeitas a sobrecarga e movimento, assim como por serem locais mais frequentes 

de doenças crônicas degenerativas. 

Abordaremos as características dessas quatro grandes articulações, sobretudo o perfil 

epidemiológico, diagnóstico e tratamento.   
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3.2.1 Distúrbios da coluna vertebral 

A coluna vertebral, dentre todas as estruturas do nosso corpo, é uma das mais 

complexas. Suas funções de movimentação e de suportar peso exigem, ao mesmo tempo, 

flexibilidade, força e resistência. Também serve como arcabouço protetor para as estruturas 

nervosas. A combinação desses fatores torna a coluna vertebral uma das principais fontes de 

distúrbios musculoesqueléticos. 

Os principais distúrbios musculoesqueléticos da coluna vertebral são: lombalgia, hérnia 

de disco lombar e espondiloartrose. 

 

3.2.1.1 Definição 

A lombalgia é a dor da coluna lombar, que acomete ambos os sexos, com padrão de 

início e intensidade dos mais variados (BRIGANO; MACEDO, 2005). 

A hérnia de disco é uma doença degenerativa que compromete o disco intervertebral, 

cuja manifestação clínica é a dor irradiada. 

A estenose de canal lombar é definida pela redução do diâmetro do canal vertebral. Tal 

diminuição pode ser causada por disco intervertebral, ligamentos, osso, cisto, tumores ou por 

uma combinação entre as causas (ARBIT; PANNULLO, 2001). 

 

3.2.1.2 Epidemiologia 

As queixas álgicas que acometem a coluna correspondem à principal manifestação 

clínica nos serviços básicos de saúde. 

A dor da coluna lombar é denominada lombalgia e manifesta-se no sexo feminino e no 

masculino, podendo variar bastante o padrão de início e intensidade. Apresenta um índice de 

recorrência em torno de 30 a 60% na população laboral (BRIGANO; MACEDO, 2005). 

A dor lombar é uma das alterações musculoesqueléticas mais comuns na sociedade 

moderna. É uma doença que acomete entre 70% a 80,5% da população, sendo o maior índice 

de pacientes pertencentes ao sexo feminino, entre 22 e 45 anos de idade (ANDRADE; 

ARAÚJO; VILAR, 2005). 

A dor lombar é uma grande causa de morbidade e incapacidade. Cerca de 80% das 

pessoas têm algum tipo de dor lombar em alguma fase da vida. 
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Em apenas 15% dos pacientes, a causa específica das lombalgias e lombociatalgias é 

diagnosticada entre os médicos não especializados em patologias da coluna vertebral (DEYO, 

1986).  

Alguns fatores contribuem para a dificuldade na abordagem das lombalgias e 

lombociatalgias, dentre eles: a incompatibilidade do quadro clínico com os achados de imagem, 

dificuldade em determinar o local exato da origem da dor, devido a uma difusa e entrelaçada 

rede de nervos, e dificuldade na interpretação dos fenômenos dolorosos.  

A coluna vertebral pode ser acometida por doenças de origem mecânica, traumática, 

degenerativa, infecciosa, inflamatória e tumoral. 

A manifestação clínica dessas doenças pode ser dividida em: dor axial, síndrome 

radicular e síndrome mielopática. 

A dor axial é multifatorial, podendo estar relacionada a quaisquer estruturas da unidade 

funcional da coluna vertebral, além de fatores psicossociais, como estresse e ergonomia no 

trabalho. 

As principais estruturas desencadeadoras de dor são: disco, articulações facetárias, os 

ligamentos e os músculos. 

A síndrome radicular e mielopática ocorrem em decorrência do comprometimento de 

estruturas nervosas. A compressão provocará dor na região correspondente ao dermátomo e 

miótomo da raiz comprometida, alterações dos reflexos e força muscular. 

Dentre as doenças que podem acometer a coluna vertebral, a mais predominante é a 

doença degenerativa, ocasionalmente incapacitante e que ocorre em decorrência do processo 

natural de envelhecimento. 

Atividades ocupacionais também estão relacionadas à ocorrência de lombalgia, 

principalmente aquelas destinadas a suportar peso, torções e inclinações frequentes do tronco 

de maneira repetitiva. Em torno de 37% das dores lombares estão relacionadas à atividade 

ocupacional. 

A lombalgia idiopática — antigamente assim denominada, pois não se encontrava 

qualquer fator etiológico — é atualmente denominada de lombalgia mecânica comum, ou 

lombalgia inespecífica, a forma mais prevalente das causas de natureza mecânico-degenerativa. 

Atividades físicas, recreativas ou atléticas repetitivas são também fatores de risco. O 

sedentarismo pode ocasionar dores lombares e cervicais em decorrência da falta de 

condicionamento físico. 

Condições emocionais podem levar à dor lombar ou agravar o quadro álgico resultante 

de outras causas orgânicas (KUMMEL, 1996). 
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A maioria dos pacientes acometidos por dores vertebrais recupera-se em poucas 

semanas. Contudo em torno de 20 a 40% desses pacientes não se recuperam completamente ou 

apresentam episódios recorrentes, em particular quando a região acometida é a região lombar. 

 

3.2.1.3 Diagnóstico 

Nem sempre é possível determinar o fator causal da dor, caracterizando a dor crônica 

inespecífica. 

Determinar se a dor é aguda ou crônica, assim como realizar um exame físico baseado 

nos conceitos da propedêutica, é essencial para o diagnóstico e nortear o tratamento. 

Na lombalgia mecânica comum, a dor limita-se à região lombar, não irradiando para os 

membros inferiores. Ocasionalmente é acompanhada de escoliose antálgica — quadro álgico 

com uma média de duração de três a quatro dias, melhorando com ou sem tratamento. 

Na hérnia de disco, após um esforço físico durante o dia, o material nuclear é empurrado 

posteriormente. Nesse momento pode ainda não aparecer dor, no entanto, durante a noite, em 

razão de uma maior embebição aquosa do núcleo e consequente elevação da pressão intradiscal, 

as fibras do anel rompem-se, dando início, durante as primeiras horas do dia, à sintomatologia 

de quadro doloroso agudo, intenso, com irradiação da dor para os membros inferiores. Pode 

manifestar-se em apenas um dos membros ou em ambos. Poderá ser definida através de 

manobras semióticas positivas de compressão radicular. O quadro piora com os esforços 

(ADAMS, 1990).  

Na estenose do canal medular degenerativo (artrósico), a dor lombar, às vezes, é 

noturna, podendo estar associada a uma ciatalgia uni ou bilateral intensa que melhora ao se 

sentar. Pode apresentar-se como uma dor na panturrilha e claudicação neurogênica intermitente. 

O quadro álgico piora ao caminhar, principalmente descendo ladeira, e melhora ao subir, tendo 

como diagnóstico diferencial a claudicação vascular que piora ao subir ladeira. O sinal de 

Lasegue é negativo para causas vasculares, enquanto na hérnia discal pode ser positivo (KATZ 

et al., 1995). 

Como recurso diagnóstico, temos os exames de imagem: radiografias convencionais 

(RX), tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética. 

A radiografia simples avalia muito bem as alterações ósseas. Devido ao baixo custo e 

fácil acesso, constituiu-se uma modalidade universal de exame. 
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A tomografia computadorizada (CT) é um bom método para avaliar causas ósseas e 

partes moles da estenose do canal medular. Pode-se fazer a reconstrução sagital do canal 

vertebral. 

A ressonância magnética nuclear é o único exame que permite imagens em vários 

planos, sendo os sagitais e os axiais os mais usados. Porém seu custo ainda é elevado e não é 

uma realidade para muitos hospitais ou centros de imagens no setor de saúde pública. 

 

3.2.1.4 Tratamento 

O tratamento dos distúrbios musculoesqueléticos da coluna vertebral na maioria dos 

casos é conservador, o que inclui uso de medicamentos, fisioterapia, acupuntura, entre outros. 

Para aqueles pacientes que não obtiveram melhora dos sintomas com o tratamento conservador 

ou para aqueles cuja dor e alterações neurológicas se tornaram progressivas e incapacitantes, o 

tratamento cirúrgico, como descompressão e/ou artrodese vertebral, está indicado de acordo 

com o especialista. 

O objetivo do tratamento cirúrgico é aliviar os sintomas e principalmente reverter o 

quadro neurológico instalado, permitindo o retorno às suas atividades diárias.  

Nos processos degenerativos, tanto o tratamento conservador-clínico como o cirúrgico 

não mudam a evolução normal do processo de envelhecimento. 

 

3.2.2 Distúrbios da articulação do joelho 

A articulação do joelho é constituída por estruturas anatômicas complexas que têm a 

função de absorver, transmitir e redirecionar forças no membro inferior.  

A capacidade funcional da articulação de aceitar e transmitir forças de intensidade 

variadas e manter a homeostasia tecidual pode ser representada por estruturas como músculos, 

cápsula, cartilagem, meniscos e ligamentos.  

O distúrbio funcional do joelho é a perda da homeostasia, em decorrência de um 

desequilíbrio entre essas estruturas anatômicas, o que leva à dor. 

Portanto o objetivo no diagnóstico e tratamento dos principais distúrbios do joelho será 

restabelecer a função, o que eliminará os sintomas. 

Entre os principais distúrbios ortopédicos do joelho, encontramos: processo 

degenerativo articular (artrose), as lesões meniscais, as lesões ligamentares e as bursites. 
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3.2.2.1 Definição 

A artrite degenerativa do joelho é uma doença na qual ocorre a perda da homeostasia da 

unidade funcional menisco-cartilagem-osso subcondral, que evolui progressivamente com 

perda de cartilagem e, tardiamente, com perda de tecido ósseo. 

Os meniscos lateral e medial são estruturas fibrocartilaginosas com função de 

estabilidade, absorção do impacto, redução do estresse mecânico sobre a cartilagem e 

lubrificação da articulação do joelho. A lesão do menisco está entre as injúrias mais comuns do 

joelho. E a ressonância nuclear magnética confirma a lesão, mas não substitui a história clínica 

e o exame físico (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 2012). 

Nas instabilidades ligamentares do joelho podemos encontrar lesões do ligamento 

cruzado anterior (LCA), do ligamento cruzado posterior (LCP) e dos colaterais. Apresentação 

clínica comumente encontrada nos casos de trauma agudo, principalmente em pacientes jovens 

e na prática esportiva. 

  

3.2.2.2 Epidemiologia 

A osteoartrite (OA) é um distúrbio musculoesquelético geralmente insidioso, 

progressivo e lento. É o distúrbio articular mais comum; pode afetar de 6% a 12% da população 

adulta e mais de um terço das pessoas com mais de 65 anos de idade (FELLET; FELLET; 

FELLET, 2007). 

A incidência de osteoartrite (AO) é semelhante em relação ao sexo, sendo que o número 

de articulações acometidas é, em geral, maior no sexo feminino. Sabe-se, no entanto, que essas 

diferenças só se tornam relevantes após os 55 anos, quando as mulheres passam a ser mais 

acometidas pela doença do que os homens. Portanto a idade é o fator de risco mais consistente 

para o desenvolvimento da OA, podendo atingir 30% das pessoas acima de 60 anos. Estudos 

demonstram que a prevalência de osteoartrite do joelho, acima de 65 anos, é de 60% em homens 

e 70% em mulheres (SRIKANTH et al., 2005). 

O principal fator contribuinte para o aumento da incidência a partir dessa idade nas 

mulheres está relacionado à deficiência estrogênica após a menopausa, que eleva os riscos para 

o desenvolvimento de OA. Confirmou-se tal achado ao observar a associação entre terapia de 

reposição hormonal e redução de até três vezes na incidência de osteoartrite na população 

feminina (SPECTOR et al., 1997). 
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A articulação do joelho caracteriza-se como uma das principais áreas de acometimento 

da OA e está presente em cerca de 6% da população adulta acima de 30 anos. Sua prevalência 

aumenta para 10% em pessoas com mais de 55 anos de idade (SRIKANTH et al., 2005).  

Alguns aspectos, como a idade avançada, sexo feminino, obesidade, deformidades 

anatômicas, lesão articular prévia e determinadas atividades profissionais, são importantes 

fatores de risco para o surgimento ou agravamento da artrose no joelho (CIMMINO et al., 

2005). 

A obesidade está fortemente associada à osteoartrite de joelho e quadril, especialmente 

em mulheres.  

A capacidade funcional varia muito, sendo que os sintomas de artrose no joelho podem 

fazer com que os indivíduos evitem atividades que provoquem ou intensifiquem a dor, o que 

acarreta a piora do condicionamento físico e a maior fraqueza muscular (VASCONCELOS; 

DIAS; DIAS, 2008). 

As lesões do menisco ocorrem frequentemente devido a um trauma indireto (entorse) 

ou uma rápida mudança de direção, ou ainda, sem história de trauma, em indivíduos mais 

idosos, causadas por processo degenerativo (HEBERT et al., 2016). 

De todas as lesões meniscais, um terço ocorre na prática esportiva, sendo a lesão do 

menisco medial a mais frequente, já que ele é menos móvel que o menisco lateral. A lesão do 

LCA é a associação mais comum, em torno de 80 a 90% (HEBERT et al., 2016). 

Estudos biomecânicos demostraram que pelo menos 50% da carga compressiva da 

articulação do joelho é transferida pelo menisco em extensão, e cerca de 85% da carga é 

transmitida com 90° de flexão (HEBERT et al., 2016). 

A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) tem aumentado nos últimos anos. Em 

geral, as lesões do LCA estão relacionadas à prática esportiva. São mais comuns na segunda e 

terceira décadas e, predominantemente, no sexo masculino. Os avanços do conhecimento da 

biomecânica do joelho e das imagens têm promovido maior precisão no diagnóstico e, 

consequentemente, otimização do tratamento dessas lesões (HEBERT et al., 2016). 

A presença de hemartrose (sangue dentro da cavidade articular) após trauma agudo 

indica 78% de associação com lesão do LCA (ABDALLA et al., 1989). 

As lesões do ligamento cruzado posterior (LCP) ocorrem com uma frequência de 3 a 

20% de todas as lesões ligamentares do joelho. Em torno de 30% apresentam--se como lesões 

isoladas, e 70% associadas a outras lesões ligamentares. As lesões isoladas não causam 

limitação funcional imediata e, por várias vezes, cursam sem diagnóstico (HEBERT et al., 

2016). 
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Muitas dessas lesões se apresentam em decorrência de acidentes automobilísticos e 

produzem a conhecida “lesão do painel”, em que há o choque do joelho contra o painel do 

automóvel, posteriorização da tíbia e lesão do LCP (HEBERT et al., 2016). 

 

3.2.2.3 Diagnóstico 

A artrose do joelho pode ser definida a partir de suas características clínicas, incluindo 

dor na articulação, tipicamente agravada com atividade e aliviada pelo repouso, rigidez 

articular, principalmente matinal, após períodos de imobilidade, aumento articular, com 

formação de edema e deformidade, além de instabilidade e insegurança e limitação funcional e 

dos movimentos (FELLET; FELLET; FELLET, 2007). 

O diagnóstico da osteoartrose (AO), consequentemente da gonartrose, é baseado em 

combinações de parâmetros clínicos, radiográficos ou laboratoriais, apresentando, 

aproximadamente, 80% a 90% de sensibilidade e 70% a 90% de especificidade (ALTMAN  et 

al., 1998). 

As radiografias nas incidências de frente e perfil realizadas com carga (ortostáticas) são 

úteis para avaliar o espaço articular (HEBERT et al., 2016). 

As características radiográficas da artrose do joelho são: diminuição do espaço articular, 

a presença de osteófitos, esclerose óssea subcondral e formação de cistos subcondrais 

(FELSON et al., 2000). 

O diagnóstico de lesão meniscal e ligamentar é constituído pela história clínica, exame 

físico e estudo de imagens. 

A queixa mais frequente relacionada à lesão meniscal consiste em dor na interlinha 

articular, que piora com a flexão do joelho, por exemplo, ao agachar. Outra queixa é o 

travamento (bloqueio) articular por interposição do menisco embaixo do côndilo femoral. Isso 

ocorre em um tipo de lesão chamada alça de balde (BARROS FILHO; CAMARGO; 

CAMANHO, 2012). 

No idoso, a lesão do menisco pode ocorrer sem relato de trauma, sugerindo um quadro 

degenerativo. Pode manifestar-se com dor aguda de início súbito, referir estalidos, crepitações 

e sensação de falseio (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 2012). 

No exame físico pode ser observada atrofia do quadríceps e dor à palpação da interlinha 

articular (teste de Smile). O exame do arco de movimento, ativo e passivo, poderá detectar 

bloqueio articular. Os principais testes diagnósticos para a lesão meniscal são o teste de 

McMurray e o teste de Apley. 
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O teste de McMurray é realizado com o paciente em decúbito dorsal horizontal (DDH). 

Realiza-se flexão do joelho mantendo-se uma das mãos na face posterior do joelho para realizar 

a palpação da interlinha articular e, concomitantemente, a extensão do joelho, associada a 

movimentos de rotação externa e interna com compressão axial. Durante a extensão com 

rotação interna, realiza-se a palpação da interlinha posterolateral, avaliando-se uma possível 

lesão do menisco lateral. Na extensão com rotação externa, realiza-se a palpação da interlinha 

póstero medial avaliando-se uma possível lesão do menisco medial (BARROS FILHO; 

CAMARGO; CAMANHO, 2012). 

O teste de Apley é realizado com o paciente em decúbito ventral horizontal (DVH) e 

com o joelho a 90° de flexão. Realiza-se uma compressão axial da articulação no eixo 

longitudinal da perna enquanto se realiza a rotação interna e externa. O teste é positivo quando 

o paciente sente dor na interlinha articular ou estalido. A contraprova é realizada por meio de 

tração. Caso seja sintomático, estaremos diante de lesões de cápsula ou ligamentos (BARROS 

FILHO; LECH, 2002). 

Como forma de complementar o exame físico, pedimos ao paciente que se agache e 

realize a marcha agachado (marcha do pato), desta forma, sobrecarregando a porção posterior 

dos meniscos. Caso seja sintomático, estaremos diante de lesão do corno posterior meniscal 

(BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 2012). 

A história clínica da lesão do LCA é caracterizada geralmente por um mecanismo 

indireto de torção do corpo sobre o joelho com o pé fixo ao solo. O estalido é frequente nesse 

tipo de lesão. Associada a derrame articular dentro das primeiras 24 horas, traduzindo a 

hemartrose (presença de sangue dentro da articulação) provocada pela rotura do ligamento. 

Outro mecanismo de trauma, e exclusivo do futebol, ocorre quando o indivíduo realiza um 

movimento de hiperextensão (chute no vazio) (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 

2012). 

Nas lesões crônicas, deve-se investigar a época do primeiro trauma, assim como os 

episódios de falseio, informando se ocorrem apenas durante atividade esportiva ou na vida 

diária. Também deve-se determinar se existiram lesões associadas, como lesão do menisco, 

acompanhadas de bloqueios e travamentos (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 

2012) 

A lesão do LCP apresenta-se das mais variadas formas, desde quadros assintomáticos 

até incapacidade grave devido à dor e instabilidade do joelho e evoluem com frouxidão 

ligamentar, dor, derrame articular e instabilidade, induzindo a artrite degenerativa. 
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Com o exame físico, poderemos realizar testes de instabilidade ligamentar. Os principais 

testes diagnósticos para lesão ligamentar são: teste da gaveta anterior, gaveta posterior e o teste 

de Lachman (HEBERT et al., 2016). 

O teste da gaveta anterior avalia a integridade do LCA. O teste é realizado com o 

paciente em decúbito dorsal horizontal (DDH), com o joelho a 90° de flexão. Deve ser realizado 

nas três rotações da perna (neutra, interna e externa). Com a perna neutra, avaliamos a 

instabilidade anterior; com a perna rodada externamente, avaliamos instabilidade anteromedial; 

com a perna rodada internamente, é negativa para a lesão do LCA, só positivando quando há 

lesão do LCP. Em relação à última manobra, vale a pena salientar que é a única manobra em 

gaveta anterior que avaliamos a integridade do LCP. Porém, é fundamental o posicionamento 

em rotação interna (HEBERT et al., 2016). 

O teste da gaveta posterior avalia a integridade do LCP, sendo pesquisado em rotação 

neutra da perna com o paciente posicionado em decúbito dorsal horizontal (DDH), com o joelho 

em 80º ou 90º de flexão, e o examinador apoiando o pé do paciente. O examinador, empurra 

para trás a perna e, com ambas as polpas digitais colocadas sobre o rebordo anterior dos 

planaltos tibiais, sente os movimentos posteriores dos dois lados, medial e lateral (BARROS, 

2002) 

O teste de Lachman é realizado com o paciente em decúbito dorsal horizontal e joelho 

em flexão de 30°. O examinador segura com uma das mãos a região supracondileana do fêmur 

e, com a outra, a região superior da tíbia e provoca movimento antagônico com cada uma das 

mãos, uma para a frente e outra para trás, a fim de fazer o deslizamento de uma superfície 

articular sobre a outra. O deslocamento da tíbia para a frente é o sinal positivo para lesão do 

ligamento cruzado anterior (LCA), e quando se desloca para trás, para lesão do ligamento 

cruzado posterior (LCP) (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 2012). 

A ressonância magnética é um método excelente para a confirmação do diagnóstico na 

suspeita de lesão meniscal e/ou ligamentar, sendo considerado o exame padrão de referência na 

atualidade. 

Um distúrbio doloroso no joelho que devemos diagnosticar são as bursites. 

O joelho apresenta inúmeras bolsas sinoviais, cuja função é diminuir o atrito dos tendões 

sobre saliências ósseas. 

Entre as bursites mais frequentes do joelho, temos a bursite pré-patelar, que pode ocorrer 

em pacientes que permanecem longos períodos ajoelhados, devido à sua profissão, ou 

esportistas que têm contato do joelho com o chão, como lutadores. 
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Nos casos agudos, a bolsa encontra-se edemaciada, dolorida e cheia de líquido, sendo o 

diagnóstico clinicamente evidente. Deve-se ter atenção especial quando estiverem presentes 

escoriações ou feridas de pele, pois a chances de infecção aumentam. 

 

3.2.2.4 Tratamento 

O tratamento clínico dos distúrbios ortopédicos está sempre indicado, em particular nas 

osteoartrites, independentemente da severidade radiográfica, baseando-se no autocuidado feito 

pelo paciente e orientado pelo médico. 

No tratamento não medicamentoso, o paciente deverá adotar uma alimentação saudável, 

controle do peso e atividades físicas com fortalecimento muscular, ganho de propriocepção, 

flexibilidade e amplitude de movimento (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 2012). 

Os principais objetivos do tratamento medicamentoso na osteoartrite, osteoartrose ou 

artrose do joelho compreendem:  

 Redução da dor e rigidez articular; 

 Preservar a mobilidade da articulação; 

 Limitar o dano articular; 

 Prevenir ou minimizar incapacidade física; 

 Melhorar a qualidade de vida. 

O tratamento cirúrgico nos quadros de osteoartrose ou osteoartrite do joelho é indicado 

naqueles casos em que o paciente apresente dor, limitação das suas atividades habituais e 

incapacidade funcional. A artroplastia total do joelho (ATJ) representa uma solução para esses 

pacientes. 

Não existe idade ideal para realizar a ATJ, porém em pacientes com menos de 65 anos 

de idade, com artrose grave, deve-se ressaltar a durabilidade da prótese, o nível de atividade do 

paciente e a possível necessidade de revisões (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 

2012). 

Uma vez feito o diagnóstico de lesão meniscal, pode-se tratar de forma conservadora ou 

cirúrgica (ressecção parcial ou sutura meniscal). E essa decisão é baseada nas seguintes 

variáveis: idade do paciente, estabilidade, extensão e local da lesão, assim como atividade 

desempenhada (HEBERT et al., 2016).  

Nas lesões ligamentares do joelho, convém salientar a conduta na hemartrose. Pois, no 

joelho agudo, a punção articular tem valor diagnóstico e terapêutico ao remover a pressão 
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mecânica do joelho, diminuindo a dor e permitindo a realização de um exame físico mais 

fidedigno. Por se tratar de um método invasivo, tornam-se fundamentais cuidados de assepsia 

(BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 2012). 

No tratamento das lesões ligamentares é importante definir o perfil do paciente 

conforme: idade, atividade física desenvolvida, atividade laboral exercida, perspectiva de 

retorno às suas atividades anteriores à lesão e se a lesão do LCA é isolada ou associada com 

outras lesões (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 2012). 

Grande parte das lesões do LCP passa despercebida no exame inicial. A maioria dos 

autores concordam que se deve tentar o tratamento conservador nesse tipo de lesão. Já nas 

lesões associadas, o tratamento cirúrgico está indicado (HEBERT et al., 2016). 

Em pacientes com bursite de joelho, o tratamento consiste no uso de anti- 

-inflamatórios sistêmicos ou locais: repouso, gelo e enfaixamento ou joelheira. Caso não haja 

regressão, a bolsa poderá ser puncionada tomando-se todos os cuidados de assepsia, como 

qualquer procedimento invasivo. É contraindicada a punção com infiltração de cortisona nos 

casos em que houver ferimento ou suspeita de infecção. Nos casos crônicos, a bolsa poderá ser 

ressecada cirurgicamente. 

 

3.2.3 Distúrbios da articulação do quadril  

A articulação do quadril (coxofemoral) tem como função suportar o peso corporal e 

participar do momento da marcha. Comparada com outras grandes articulações, é a que tem 

menor mobilidade, graças à dependência do seu arcabouço ósseo-ligamentar. 

Existem inúmeras patologias que, direta ou indiretamente, comprometem a função dessa 

articulação. 

Em virtude do aumento na expectativa de vida e do número cada vez mais frequente de 

pacientes vítimas de acidente automobilístico, a articulação do quadril é um sítio de processos 

degenerativos, tanto no idoso, pelo seu caráter biológico, como no paciente jovem, em virtude 

de sequelas de fraturas.  

 

3.2.3.1 Definição 

Artrose é uma doença degenerativa crônica caracterizada pela destruição de toda a 

superfície cartilaginosa articular. Com formação de osteófitos marginais e redução do espaço 

articular. No quadril, ela pode ser denominada de coxartrose (HEBERT et al., 2016). 
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3.2.3.2 Epidemiologia 

A artrose pode ocorrer em qualquer idade, mas é presente com frequência nos idosos. 

Mesmo podendo iniciar precocemente, torna-se clinicamente mais evidente com o aumento da 

idade.  

Qualquer forma de lesão ou doenças articulares pode iniciar um processo de artrose. 

Pode ocorrer por agressão mecânica ou doença inflamatória. Por esse motivo, a artrose assume 

dois tipos principais: a primária, quando ocorre sem causa aparente, e a secundária, quando o 

processo ocorre por causa conhecida ou preexistente. 

A osteonecrose da cabeça femoral (ONCF) é uma entidade clínica relativamente comum 

que não representa uma doença, e sim o resultado da diminuição do fluxo sanguíneo na cabeça 

femoral, consequentemente à atuação de inúmeros fatores causais, levando ao colapso 

subcondral e à artrose secundária. 

Inicialmente, a denominação de necrose asséptica foi utilizada como meio de distingui-

la das infecções ósseas. Outros termos encontrados são necrose avascular e osteonecrose da 

cabeça femoral, atualmente o mais aceito. 

Até a segunda metade do século passado, muito pouco se conhecia sobre o assunto. A 

ampliação desse conhecimento deve-se ao fato de que o número de casos relatados aumenta a 

cada ano, chegando a 20 mil novos casos por ano nos EUA. Cerca de 10% de todas as 

artroplastias totais do quadril são executados em decorrência da ONCF. O sexo masculino é o 

mais afetado, numa proporção de 4:1; aproximadamente 50% acometem o quadril oposto, e a 

idade média dos pacientes está entre 30 e 50 anos. Em 10% a 20% dos casos não é possível 

determinar a causa (SUGANO et al., 2002). 

A anemia falciforme e outras hemoglobinopatias têm sido associadas ao 

desenvolvimento de ONCF com progressão rápida da doença. Nesses pacientes ocorre colapso 

da superfície articular e dor importante, estando indicado o tratamento cirúrgico (HERNIGOU; 

BACHIR; GALACTEROS, 2003). 

A obesidade não está diretamente relacionada com a causa de coxartrose, mas parece 

claro que o peso corporal excessivo acelera o desgaste articular. 

Em passado recente, havia um grupo de pessoas jovens, com antecedentes ou não de 

afecção prévia do quadril, que se queixava de dor na região inguinal, durante ou após atividades 

físicas ou depois de longos períodos sentadas. O exame físico era pobre e as radiografias 

interpretadas como normais. Como consequência, não havia diagnóstico e terapêutica 

específica e a recomendação era tratamento sintomático, com restrição de atividades físicas. 
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Entretanto a longo prazo, havia evolução para degeneração articular e o diagnóstico era de 

osteoartrose primária (ou idiopática). Hoje, sabe-se que muitas dessas pessoas apresentavam a 

afecção atualmente denominada impacto femoroacetabular. O conceito atual é que o impacto 

femoroacetabular é uma condição que resulta do contato anormal entre a cabeça do fêmur e a 

borda acetabular, que leva a um conflito mecânico causador de micro traumatismos aplicados 

no labrum e cartilagem acetabular que provocam lesões nessas estruturas (VOLPON, 2016). 

A doença articular degenerativa do quadril, ou coxartrose, acomete 3,5% da população 

entre 65 e 74 anos e é uma das afecções mais incapacitantes do aparelho locomotor 

(GIORDANO, 2002). 

 

3.2.3.3 Diagnóstico 

O diagnóstico da coxartrose é clínico-radiográfico. Para uma boa avaliação de um 

paciente com coxartrose, deve-se realizar: 

1. Anamnese abrangente, com ênfase na história da doença atual e na história 

patológica pregressa. Deve-se obter estimativa da dor, função articular e marcha; 

2. Exame físico geral, com atenção aos membros inferiores e ênfase no quadril 

acometido (mobilidade); 

3. Exame radiográfico simples, com radiografias em AP da pelve e AP e perfil do 

quadril acometido. 

4. Em geral, sintomas e sinais como dor, limitação da mobilidade, crepitação e 

deformidade estão presentes, no entanto tais alterações são inespecíficas e podem 

estar presentes em outras afecções do quadril. 

 

A fim de racionalizar o diagnóstico de coxartrose, o Colégio Americano de 

Reumatologia (ALTMAN et al., 1991) estabeleceu critérios para o mesmo. O paciente deve 

apresentar dor no quadril (articular, periarticular ou referida) durante a maioria dos dias no 

último mês, associada a pelo menos dois dos três seguintes achados:  

1. VHS menor ou igual a 20mm;  

2. Estreitamento da fenda articular;  

3. Presença de osteófitos acetabulares ou femorais. 
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3.2.3.4 Tratamento  

O objetivo do tratamento da coxartrose é basicamente eliminar a dor e melhorar a 

função. 

As modalidades terapêuticas vão desde o tratamento não cirúrgico, como orientações, 

órteses e fisioterapia, até tratamentos cirúrgicos de alta complexidade, como as artroplastias 

(substituição articular). 

A intensidade do envolvimento articular tem pouca aplicação prática, já que o 

tratamento é indicado pela gravidade clínica, e não pela gravidade radiográfica. 

 

3.2.4 Distúrbios da articulação do ombro 

O ombro é a articulação de maior mobilidade e, consequentemente, a mais vulnerável.  

Em virtude do seu arcabouço ósseo de pouca cobertura, apresenta uma estabilidade 

estática frágil, sendo compensada por estruturas ligamentares e mio tendinosas que fornecem 

uma importante estabilidade dinâmica. 

As lesões do ombro, em sua maioria, causam limitações dos movimentos em graus 

variáveis de apresentação, procurando sempre relacioná-las com a dor, comum nas doenças 

inflamatórias. 

A idade é um fator importante, pois existem patologias que são comuns em cada grupo 

etário: na infância e na adolescência, as deformidades congênitas e instabilidades; na idade 

adulta, os traumas agudos, as tendinites e as patologias do manguito rotador; na velhice, as 

doenças degenerativas e as fases avançadas da lesão do manguito rotador. 

 

3.2.4.1 Definição 

O manguito rotador é constituído por quatro principais músculos: o supra espinhoso, o 

infra espinhoso, o subescapular e o redondo menor. Todos se originando na escápula e se 

inserindo no úmero proximal. 

A patogênese das lesões do manguito rotador não é muito clara. Trauma, atrito e 

consequente degeneração, hipovascularização e impacto subacromial estão entre os fatores 

mais frequentes. Em virtude da sua apresentação clínica, recebe o nome de síndrome do 

manguito rotador. O manguito rotador envelhece biologicamente, e grande parte das lesões 

ocorre após os 40 anos de idade. 
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3.2.4.2 Epidemiologia 

Até a década de 1980, a dor e a impotência funcional do ombro eram resultantes de 

“bursite, reumatismo ou mau jeito”, e a abordagem terapêutica ocorria sem qualquer tentativa 

de diagnóstico. O tratamento era constituído por medicamentos, infiltrações e fisioterapia 

(HEBERT et al., 2016). 

Sabe-se, hoje, que a dor do ombro é a uma das maiores causas de procura de atendimento 

nos ambulatórios e consultórios de ortopedista; inferior apenas às dores lombar e do joelho 

(HEBERT et al., 2016). 

As lesões do manguito rotador (LMR) são uma fonte significativa de dor e disfunção do 

ombro. Ocorrem principalmente em pacientes ao redor dos 40-60 anos e podem ser de origem 

traumática ou degenerativa. 

Conforme Hebert et al. (2016), vários fatores contribuíram para o aumento do número 

de diagnósticos dessa patologia nos últimos anos, principalmente no Brasil: 

 Aumento da expectativa média de vida; 

 Conceito de que o adulto e o idoso devem praticar atividades físicas; 

 Desenvolvimento do esporte e da medicina esportiva; 

 Desenvolvimento de métodos de diagnóstico por imagem (ressonância nuclear 

magnética); 

 Maior entendimento da patologia e propedêutica semiológica direcionada no 

diagnóstico clínico dessa patologia; 

 Conhecimento dos métodos de reabilitação. 

 

3.2.4.3 Diagnóstico 

A história adequada é fundamental para o diagnóstico e abordagem inicial dessa 

patologia: o relato de trauma ou não; o início do quadro álgico e suas características, como 

intensidade e período do dia que se manifesta; se o quadro álgico está vinculado à realização de 

determinados movimentos; e se realizou algum tipo de tratamento prévio. 

Quanto à dor que se origina no ombro, quase sempre se irradia para a face lateral do 

braço, cotovelo e coluna cervical. Quando o paciente refere que a dor se irradia até a mão, é 

importante descartar qualquer patologia da coluna cervical, por isso é importante o diagnóstico 

diferencial com as cervicalgias (HEBERT et al., 2016). 
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A dor é proporcional ao grau do processo inflamatório, e não ao grau de ruptura do 

músculo. Piora à noite e é mais bem suportada durante o dia. Pode ser espontânea ou aumentar 

com os movimentos. Está presente em todas as fases da lesão, mas costuma ser mais intensa na 

fase do músculo íntegro ou com ruptura parcial (HEBERT et al., 2016). 

O exame físico é de suma importância e pode ser realizado da seguinte forma: inspeção 

estática, inspeção dinâmica e testes semiológicos especiais. 

A inspeção estática e dinâmica está dentro da semiologia aplicada no cotidiano do 

exame clínico, aprendido na propedêutica semiológica de graduação. 

Os testes especiais são manobras semiológicas direcionadas na investigação diagnóstica 

do grupo muscular que está envolvido na patologia do manguito rotador, assim como na 

mensuração da integridade funcional do mesmo. 

Dentre os testes mais amplamente utilizados na vida clínica, temos o teste de Jobe, o 

teste de Gerber e o teste de Patte.  

O teste de Jobe é testado pela elevação ativa do membro superior, no plano da escápula, 

em extensão e rotação interna, com o polegar posicionado para o chão. Manobra realizada com 

o examinador exercendo uma resistência oposta a esse movimento. Dessa forma, avaliamos 

quadros de tendinite até roturas completas do tendão do supra espinhoso (BARROS FILHO; 

LECH, 2002). 

No teste de Gerber, o paciente coloca o dorso da mão ao nível de L5 e procura afastá-la 

das costas. A incapacidade de fazê-lo ou de manter o afastamento indica lesão do subescapular 

(BARROS FILHO; LECH, 2002). 

O teste de Patte é testado com o membro superior do paciente posicionado em abdução 

de 90°, com o cotovelo a 90° de flexão, e o paciente dever forçar em rotação externa contra a 

resistência oposta pelo examinador (BARROS FILHO; LECH, 2002). 

Em relação ao arsenal de recursos de imagem, poderemos dispor de: radiografias 

convencionais, ultrassonografias e ressonância nuclear magnética (RNM). 

No raio X, nas incidências preconizadas para o ombro, avaliamos o arcabouço ósseo e 

suas relações. Ideal para avaliar o formato do acrômio no espaço subacromial, identificando, 

portanto, uma forma causadora de atrito do manguito, assim como a presença de sinais 

radiológicos degenerativos, por exemplo: diminuição do espaço subacromial, presença de 

osteófitos articulares ou periarticulares, esclerose subcondral (imagem em espelho) e sinais de 

instabilidade, como subluxação da articulação gleno umeral (ombro). 

A ultrassonografia é um método não invasivo, no entanto é um examinador dependente, 

excelente em mãos experientes e com aparelho adequado (HEBERT et al., 2016). 
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A RNM é um método excelente para a avaliação das patologias do ombro, em particular 

para as lesões do manguito rotador. Método não invasivo, fornecendo informações adequadas 

sobre o estado dos tendões (inflamatória ou degenerativa), assim como extensão das lesões mio 

tendinosas. 

A RNM e a artro ressonância têm uma sensibilidade e especificidade em torno de 90% 

(HEBERT et al., 2016.) 

 

3.2.4.4 Tratamento 

O tratamento dessa patologia, assim como dos quadros inflamatórios do ombro, deve 

sempre começar de modo conservador. Deve-se ter em mente que o paciente espera a cura pelo 

método mais econômico e menos invasivo (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 

2012). 

Os métodos utilizados no tratamento conservador são divididos em três etapas: alívio 

da dor, estiramento capsular e reforço muscular (BARROS FILHO; CAMARGO; CAMANHO, 

2012). 

O alívio da dor com o uso de anti-inflamatórios não esteroides, analgésicos, substituição 

das atividades que utilizem o membro superior acima de 90°, suspensão das atividades 

repetitivas, repouso com tipoia por curto período de tempo, uso de gelo (fase aguda), calor (após 

a fase aguda) e fisioterapia (ondas curtas, ultrassom, laser etc.) (HEBERT et al., 2016). 

O período de reabilitação ocorre após esfriar o processo, e o objetivo é evitar a rigidez 

articular e estabelecer um equilíbrio funcional mediante estiramento capsular e reforço 

muscular (HEBERT et al., 2016). 

O tratamento cirúrgico deve ser analisado dentro de um contexto de idade, perfil e tempo 

de lesão, grau de instabilidade funcional, demanda funcional habitual e/ou de alta demanda 

(atletas) e comorbidades associadas (HEBERT et al., 2016). 

 

3.3 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E DISTÚRBIOS ORTOPÉDICOS 

 

Devido à grande demanda pelos serviços de saúde, o sistema brasileiro não tem 

condições de oferecer todo atendimento solicitado pelo usuário. O sistema de saúde atual ainda 

é baseado na assistência curativa, e não consegue, de forma efetiva, um modelo de prevenção 

de agravos à saúde. Usuários e poder público apresentam, ainda, grande resistência e não 
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aceitação desse modelo de atendimento nos serviços de atenção básica (CARVALHO; 

BARBOSA, 2010). 

A atenção primária à saúde (APS) deve seguir os princípios de acessibilidade, 

longitudinalidade, abrangência das ações e coordenação do cuidado. Portanto é função dos 

profissionais da atenção primária exercer a coordenação do cuidado das pessoas no acesso aos 

demais níveis de atenção, sem perder de foco a resolutividade das ações em saúde. 

O especialista não se encontra inserido na atenção básica. Sua participação dentro do 

contexto do SUS é na atenção secundária e na terciária. 

Os profissionais da atenção primária à saúde (APS) referenciam os pacientes para o 

ortopedista, principalmente, pelos seguintes problemas ortopédicos: dor na coluna (24,58%), 

joelho (17,60%), ombro (16,70%) e quadril (15,09%) (MORETTO et al., 2009). 

Dor é a queixa mais comum em casos de afecções musculoesqueléticas, podendo ocorrer 

em condições agudas e crônicas. Várias condições musculoesqueléticas podem acarretar dor. 

As articulares, como a osteoartrite ou osteoartrose, são as mais prevalentes (TEIXEIRA, 2006). 

Dentro dos serviços de saúde pública, os processos degenerativos (osteoartrose) 

assumem um papel de importância significativa, tanto por seus efeitos nocivos quanto pelo 

impacto causado na qualidade de vida das pessoas e da sociedade em geral, sendo uma das 

causas mais frequentes de dor no sistema musculoesquelético (WOOLF; PFLEGER, 2003). 

 Entender que a doença degenerativa assume papel principal dentro dos mais variados 

distúrbios ortopédicos nos serviços primários de atenção à saúde a torna merecedora de 

intervenções por parte dos profissionais atuantes nesse nível de atenção, através de abordagens 

individuais ou comunitárias (ROSIS; MASSABKI; KAIRALLA, 2010). 

 A dor musculoesquelética é um problema de saúde pública pela sua alta prevalência, 

alto custo e impacto negativo que pode causar na qualidade de vida dos pacientes. É um quadro 

clínico importante no atendimento aos pacientes da atenção primária à saúde, já que é bastante 

prevalente e leva os pacientes a procurarem assistência médica por tal razão. Assim, médicos 

que atuam na atenção primária à saúde necessitam de treinamento adequado para identificar e 

tratar os pacientes portadores de tais quadros clínicos (BERBER; KUPEK; BERBER, 2005; 

BRASIL, 2016b). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar as doenças ortopédicas no Centro Saúde Escola Lapa RJ em 2017. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Descrever o perfil dos usuários com patologias ortopédicas atendidos no CSE Lapa 

em 2017; 

2. Estabelecer a prevalência das principais doenças ortopédicas atendidas no CSE Lapa 

em 2017, através do levantamento dos prontuários; 

3. Avaliar as principais morbidades ortopédicas que foram referenciadas ao 

especialista acompanhadas no CSE Lapa em 2017.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa observacional e retrospectiva sobre uma série de casos de 

doenças osteoarticulares atendidos na CSE Lapa em 2017. 

As variáveis pesquisadas foram: dados demográficos (nome, idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, renda familiar e situação profissional) e as características clínicas (queixa 

principal, localização da dor, diagnóstico e tratamento). 

 

5.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O Rio de Janeiro tem 1.224 km² de área, densidade demográfica de 5.163 habitantes/km² 

e está organizado em 33 regiões administrativas em 160 bairros, divididos em 10 Coordenações 

de Área de Planejamento: CAP 1.0, CAP 2.1, CAP 2.2, CAP 3.1, CAP 3.2, CAP 3.3, CAP 4.0, 

CAP 5.1, CAP 5.2 e CAP 5.3 (SMS-RIO, 2016). 

A AP 1.0 é formada por 15 bairros e 6 regiões administrativas (RA), com 4,6% da 

população carioca, 311.265 habitantes. Sua densidade liquida é de 7.801 habitantes por km² e 

compreende os bairros de Benfica, Caju, Catumbi, Cidade Nova, Gamboa, Mangueira, Paquetá, 

Rio Comprido, Santo Cristo, São Cristóvão, Vasco da Gama, Santa Teresa, Centro e Estácio 

(SMS-RIO, 2016). 

O número de pessoas cadastradas no prontuário eletrônico chegaria a 236.191, 

totalizando uma cobertura populacional em torno de 79% (SMS-RIO, 2016). 

A pesquisa foi desenvolvida na Unidade Saúde da Família Lapa (USF Lapa) e no Centro 

Saúde Escola Lapa (CSE Lapa), localizados sob a competência da CAP 1.0. 

Em janeiro de 2001 foi inaugurada uma Unidade de Saúde da Família dentro do próprio 

campus universitário, com a finalidade de apoiar a implantação da Estratégia no município do 

Rio de Janeiro. E adotou como eixo principal e integrador do currículo as premissas da saúde 

da família nos moldes propostos pelo Ministério da Saúde.  

Constitui-se em um serviço-escola, no qual há, por conta do formato, profissionais 

docentes e alunos de graduação. O número elevado de profissionais e alunos em sua 

composição e, por si mesmo, uma divisão mais favorável em relação ao quantitativo de 

habitantes por equipes, compatível com a proposta pedagógica curricular do serviço. 
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Figura 1 — Divisão dos 15 bairros da AP 1.0  

 
Fonte: SMS-Rio (2016). 

 

O território é desenhado por um mapa de área em formato de quadrilátero que 

compreende as seguintes ruas: Rua do Riachuelo, Rua do Lavradio, Avenida Gomes Freire, 

Rua dos Inválidos, Praça João Pessoa, Avenida Mem de Sá e Rua do Rezende. 

A área é subdividida em seis micro áreas para a equipe 0000305979 — PSF LAPA 

(1.005) e cinco microáreas para a equipe 0000305960 — Lapa 2 (1.040). Cada microárea está 

sob a responsabilidade de um agente comunitário de saúde (ACS). 

Dessa forma, a equipe 1.005 é composta por um total de 1.246 famílias e uma população 

de 2.774 pessoas. A equipe 1.040 é composta por 834 famílias e uma população de 1.836 

pessoas. Totalizando mais de 4.500 pessoas cadastradas na USF Lapa. 

O atendimento é realizado mediante agenda aberta ou demanda espontânea. Pacientes 

com consultas agendadas pelo próprio paciente, familiar, vizinhos ou agente comunitário de 

saúde (ACS). 

A média de atendimentos/mês é em torno de 500 pacientes. 

O horário de funcionamento da unidade é das 8h às 17h, com uma particularidade de 

permanecer fechada nos feriados, fim de semana e no período de recesso acadêmico. 
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Encontra-se ao lado da Unidade de Saúde da Família a Policlínica Ronaldo Gazolla, 

constituída por uma equipe multiprofissional de docentes com as mais variadas especialidades 

médicas (cardiologia, endocrinologia e metabologia, gastroenterologia, neurologia, 

oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria e psiquiatria). 

O agendamento de consultas no setor de ortopedia, na Policlínica Ronaldo Gazolla, é 

realizado mediante encaminhamento de referência e contrarreferência solicitado pelo médico 

do CSE Lapa. 

 

5.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população do estudo foi composta por todos os pacientes com distúrbios 

osteoarticulares em grandes articulações (coluna, ombro, joelho e quadril), acompanhados no 

CSE Lapa, em 2017, por acolhimento ou encaminhados à Policlínica Ronaldo Gazolla e às 

outras unidades de atendimento secundário ou terciário do SUS, através do SisReg.  

 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Pacientes com 18 anos ou mais, com distúrbios osteoarticulares primários em grandes 

articulações (coluna, quadril, joelho e ombro), acolhidos ou referenciados no CSE - Lapa. 

 

5.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

  

Pacientes com doenças neurológicas concomitantes que afetem o sistema nervoso 

central (Parkinson, Alzheimer, AVC, esclerose múltipla) ou do sistema nervoso periférico 

(mielopatias, polineuropatias, miopatias e dor neuropática). 

 

5.6 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Para este fim, utilizamos o modelo de formulário publicado na Revista de Saúde Pública 

de Santa Catarina (KARLOH; SILVESTRE; SANTOS, 2015), que foi modificado a fim de 
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coletar dados secundários relevantes à pesquisa, incluindo aspectos como: dados de 

identificação do paciente (idade, sexo, estado civil), profissão, região corporal acometida, 

CID10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde), em especial as contidas nos seguintes capítulos: Capítulo XIII — Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00-M99) e Capítulo XIX — Lesões, envenenamento 

e algumas outras consequências de causas externas (S00-T98), motivo da consulta e tratamento 

(Anexo A). 

 

5.7 FONTES DE DADOS 

 

Prontuário físico dos pacientes selecionados que foram: 

 Agendados para atendimento ambulatorial no setor de ortopedia da Policlínica 

Ronaldo Gazolla — 2017; 

 Inseridos no SisReg (Sistema Nacional de Regulação) — 2017; 

 Atendidos por demanda espontânea (livro de acolhimento) — 2017. 

 

5.8 COLETA DE DADOS 

 

Os prontuários foram folheados, e os dados, utilizados para o preenchimento do 

formulário modificado de Karloh, Silvestre e Santos (2015) — Anexo A. 

 

5.9 ANÁLISE DE DADOS 

 

Utilizamos o software Epi Info 7.2 para fazer o banco de dados das variáveis estudadas 

no formulário.  

Os dados apurados foram submetidos às seguintes análises: análise da distribuição de 

frequência, absoluta e relativa, das variáveis categóricas pesquisadas; média e desvio padrão; 

testes de associação direta. 

 O teste do Qui-quadrado ou Exato de Ficher X² foi utilizado para avaliar associações 

entres características sociodemográficas e região acometida com a resolubilidade. 
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A resolubilidade considerada como o encaminhamento ou não do usuário pela equipe 

da unidade de saúde ao especialista. 

 

5.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O trabalho foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 

Por meio da Plataforma Brasil, recebendo o número CAAE: 98038918.9.0000.5284 e aprovado 

em novembro de 2018. Sendo preservado o sigilo na coleta e armazenamento dos dados, 

mediante arquivamento em pasta própria do pesquisador. 
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6 RESULTADOS 

 

Este trabalho foi constituído pela análise de 170 prontuários de pacientes atendidos por 

acolhimento no CSE Lapa, encaminhados à Policlínica Ronaldo Gazolla e aqueles inseridos no 

SisReg quando referenciados, em 2017. 

As características sociodemográficas quanto ao sexo, faixa etária, estado civil e grau de 

escolaridade estão descritas na Tabela 1. 

No referido estudo, a maioria dos pacientes foram do sexo feminino (58,24%; IC95% 

50,44-65,74). A faixa etária predominante foi entre 50 e 59 anos de idade (31,18%; IC95% 

24,30-38,72). No entanto a faixa etária do idoso (acima de 60 anos em países em 

desenvolvimento pela OMS) atingiu 26,47% (IC95% 20,01-33,77). 

 Quanto ao estado civil, 79 pacientes eram casados (46,47%; IC95% 38,80-54,27); 

quanto ao grau de escolaridade, a maioria dos pacientes possuía o ensino médio completo 

(24,71%; IC95% 18,42-31,89). 

Quanto à renda familiar dos pacientes, não foi possível obter dados precisos durante a 

coleta devido à ausência desta informação em todos os prontuários. 

 

Tabela 1 — Características sociodemográficas dos pacientes do estudo 

Características                        

Categorias 

n   (%)  IC 95% p-valor 

Sexo 
Feminino 99 58,24 50,44-65,74 

0,3764 
Masculino 71 41,76 34,26-49,56 

Idade em 

anos 

   
  

10 a 19 6 3,53 0,96-6,73  

20 a 29 22 12,94 8,29-18,94  

30 a 39 16 9,41 5,48-14,83 0,2362 

40 a 49 28 16,47 11,23-22,92  

50 a 59 53 31,18 24,30-38,72  

     >60 45 26,47 

 

 

20,01-33,77  

Estado civil 

 

Solteiro 

 

38 

 

22,35 

 

16,33-29,37 

 

Casado 79 46,47 38,80-54,27  

Viúvo 25 14,71 9,75-20,94 0,5560 

Divorciado 12 7,06 3,70-12,01  

União estável 7 4,12 1,67-8,30  

Não informado 9 5,29 

 

 

2,45-9,81  
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Fonte: elaborada pelo autor. 

IC: intervalo de confiança. 

*p-valor <0,05, obtido pelo teste X2 associando escolaridade e resolubilidade 

 

Foram realizadas as associações de significância entre as características 

sociodemográficas e resolubilidade. Encontramos uma associação positiva de escolaridade com 

resolubilidade (p<0,05). Observamos que o maior percentual de referência foi dos pacientes 

que apresentavam nível de escolaridade até o fundamental completo. E o menor nível de 

referência ocorreu nos pacientes com escolaridade de nível superior. Provavelmente isto 

ocorreu devido a terem um nível educacional maior, o que pode ter aumentado a sua percepção 

do risco a saúde, o que os levou a procurar mais precocemente o atendimento médico em casos 

de lesão ortopédica. Não encontramos associação das demais variáveis sociodemográficas com 

a resolubilidade. 

 

Tabela 2 – Associação de Escolaridade com Resolubilidade. 

p-valor: 0,0032 (p<0,05) 

 

Escolaridade 

 

Não informado 

 

17 

 

10,00 

 

5,93-15,53 

 

Não alfabetizado 7 4,12 1,67-8,30  

Alfabetizado 5 2,94 0,96-6,73  

Fundamental incompleto 17 10,00 5,93-15,53  

Fundamental completo 10 5,88 2,86-10,55 0,0032* 

Médio incompleto 39 22,94 16,85-30,00  

Médio completo 42 24,71 18,42-31,89  

Superior incompleto 8 4,71 2,05-9,06  

Superior completo 25 14,71 

 

 

9,75-20,94  

Escolaridade 
Medicado + 

Fisioterapia 

Medicado + 

Orientação 
Referenciado Total 

Alfabetizado 0 2 3 5 

Fundamental completo 0 0 10 10 

Fundamental incompleto 2 4 11 17 

Médio completo 8 21 13 42 

Médio incompleto 3 14 22 39 

Não alfabetizado 1 3 3 7 

Não informado 4 10 3 17 

Superior completo 5 14 6 25 

Superior incompleto 0 6 2 8 

Total                                  23 74 73 170 
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Quanto à atividade profissional dos pacientes (Tabela 2), podemos observar que 27 

registros eram de aposentados (15,88%; IC95% 10,74-22,26)) e 13 registros declaravam como 

atividade profissional ser “do lar” (7,65%; IC95% 4,13-12,72). Foram encontradas 50 

profissões variadas. 

 

Tabela 3 — Atividade profissional / Ocupação exercida pelos pacientes 

 

Profissão n    (%) IC 95% 

aposentado(a) 27 15,88 10,74-22,26 

do lar  13 7,65 4,13-12,72 

não informado 10 5,88 2,86-10,55 

estudante 8 4,71 2,05-9,06 

motorista 8 4,71 2,05-9,06 

vendedor(a) 8 4,71 2,05-9,06 

professor(a) 7 4,12 1,67-8,30 

doméstica 6 3,53 1,31-7,53 

merendeira 6 3,53 1,31-7,53 

pedreiro 5 2,94 0,96-6,73 

costureira 4 2,35 0,64-5,91 

eletricista 4 2,35 0,64-5,91 

funcionário público 4 2,35 0,64-5,91 

porteiro 4 2,35 0,64-5,91 

artesão(ã) 3 1,76 0,37-5,07 

cabelereira 3 1,76 0,37-5,07 

músico 3 1,76 0,37-5,07 

recepcionista 3 1,76 0,37-5,07 

secretária 3 1,76 0,37-5,07 

advogado(a) 2 1,18 0,14-4,19 

arquiteto 2 1,18 0,14-4,19 

comerciante 2 1,18 0,14-4,19 

copeira 2 1,18 0,14-4,19 

corretor de imóveis 2 1,18 0,14-4,19 

cozinheiro(a) 2 1,18 0,14-4,19 

manicure 2 1,18 0,14-4,19 

técnica de enfermagem 2 1,18 0,14-4,19 

ascensorista 1 0,59 0,01-3,23 

administradora 

 

1 0,59 0,01-3,23 

assistente administrativo 1 0,59 0,01-3,23 

atendente 1 0,59 0,01-3,23 

caixa 1 0,59 0,01-3,23 
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camareira 1 0,59 0,01-3,23 

dançarino 1 0,59 0,01-3,23 

enfermeira 1 0,59 0,01-3,23 

engenheiro civil 1 0,59 0,01-3,23 

engenheiro químico 1 0,59 0,01-3,23 

escritor 1 0,59 0,01-3,23 

escultora 1 0,59 0,01-3,23 

estivador 1 0,59 0,01-3,23 

garçom 1 0,59 0,01-3,23 

gari 1 0,59 0,01-3,23 

hidráulico 1 0,59 0,01-3,23 

lanterneiro 1 0,59 0,01-3,23 

marceneiro 1 0,59 0,01-3,23 

mecânico 1 0,59 0,01-3,23 

organizador de eventos 1 0,59 0,01-3,23 

pintor 1 0,59 0,01-3,23 

protético 1 0,59 0,01-3,23 

repositor 1 0,59 0,01-3,23 

vigilante 1 0,59 0,01-3,23 

chaveiro 1 0,59 0,01-3,23 

estocador 1 0,59 0,01-3,23 

Total 170 100.00%  

Fonte: elaborada pelo autor. 

IC: intervalo de confiança 

 

Quanto ao motivo da consulta registrada no atendimento ou encaminhamento, podemos 

observar que o principal foi a dor lombar, em 43 pacientes (25,29%). Na Tabela 4, encontramos 

quais foram os motivos que levaram o usuário a procurar a unidade: 

Tabela 4 — Motivo da consulta no CSE Lapa 

Motivo da consulta n (%) 

Dor na coluna lombar 43 25,29% 

Dor no joelho direito 31 18,23% 

Dor no ombro direito 18 10,58% 

Dor na coluna torácica 17 10,00% 

Dor no quadril 15 8,82% 

Dor no ombro esquerdo 12 7,06% 

Dor no joelho esquerdo 11 6,47% 

Dor na coluna cervical 8 4,70% 

Dor coluna lombar irradiando para membro inferior direito 4 2,35% 

Dor coluna lombar irradiando para membro inferior esquerdo 3 1,76% 

Desvio da coluna (escoliose) 2 1,18% 

Dor e deformidade no joelho bilateral 2 1,18% 

Desvio da coluna (cifose) 1 0,59% 

Dor cervical irradiando para o braço esquerdo 1 0,59% 
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Dor cervical irradiando para o braço direito 1 0,59% 

Dor e deformidade no joelho esquerdo 1 0,59% 

Total 170 100.00% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em relação as regiões corporais acometidas (Tabela 5), tivemos como destaque a 

coluna, que estava afetada em 80 pacientes (47,06%). As regiões da coluna acometidas foram: 

coluna lombar (29,41%), torácica (11,76%) e cervical (5,88%). Outras regiões acometidas 

foram: joelho (26,47%), ombro (17,65%) e quadril (8,82%).  

Não observamos associação entre região corporal acometida e resolubilidade 

estatisticamente significativa. 

Tabela 5 — Região corporal acometida, de acordo com o exame médico realizado no CSE 

Lapa 

Local da dor n (%) IC 95% 

Coluna lombar 50 29,41% 22,68-36,87% 

Joelho 45 26,47% 20,01-33,77% 

Ombro 30 17,65% 12,23-24,22% 

Coluna torácica 20 11,76% 7,34-17,58% 

Quadril 15 8,82% 5,02-14,14% 

Coluna cervical 10 5,88% 2,86-10,55%  
170 100,00%  

Fonte: elaborada pelo autor. 

p-valor: 0,1433 

 

Foram levantados 97 prontuários provenientes dos livros de registros de acolhimento. 

Nesses prontuários não houve registro do CID10. 

Em relação ao encaminhamento para as unidades de referência (Policlínica Ronaldo 

Gazolla e SisReg), a inserção da solicitação está obrigatoriamente vinculada ao preenchimento 

do CID. Isso foi observado em 73 pacientes que foram referenciados (Tabela 6). 

Com relação aos encaminhamentos mais prevalentes que foram referenciados ao 

especialista, encontramos: 

1. Dor lombar baixa (M545) — 12 pacientes (16,44%); 

2. Dor articular (M255) — 11 pacientes (15,06%); 

3. Gonartrose (M17 / M170) — 8 pacientes (10,96%). 

Tabela 6 — Códigos do CID10 — Encaminhamento ao especialista 

Diagnóstico       n         (%) 

M545 — dor lombar baixa 12 16.44% 

M255 — dor articular 11 15,06% 

M751 — síndrome do manguito rotador 7 9.59% 
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M755 — bursite do ombro 7 9.59% 

M17   — gonartrose (artrose do joelho) 4 5.48% 

M170 — gonartrose primária bilateral 4 5.48% 

M543 — ciática 3 4.11% 

M211 — geno varo adquirido 2 2.74% 

M235 — instabilidade crônica do joelho 2 2.74% 

M419 — escoliose não especificada 2 2.74% 

M511 — transtornos de discos lombares com radiculopatias 2 2.74% 

M531 — síndrome cervicobraquial 2 2.74% 

M54   — dorsalgia  2 2.74% 

M542 — cervicalgia  2 2.74% 

M544 — lumbago com ciática 2 2.74% 

M160 — coxartrose (artrose do quadril) 1 9.59% 

M210 — geno valgo adquirido  1 1.37% 

M22 — transtorno da rótula 1 1.37% 

M400 — cifose e lordose 1 1.37% 

M546 — dor na coluna torácica 1 1.37% 

M750 — capsulite adesiva do ombro 1 1.37% 

M759 — lesão não especificada do ombro 1 1.37% 

S422 — fratura úmero proximal 1 1.37% 

S820 — fratura de patela (rótula) 1 1.37%  
73 100,00% 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

O código M255 (dor articular) foi encontrado em 11 prontuários (15,06%), de pacientes 

que foram referenciados por queixas álgicas de forma inespecífica. Constavam 6 pacientes com 

queixa de dor no quadril, 3 pacientes com queixa de dor no joelho e 2 pacientes com queixa de 

dor na coluna. 

Ao agrupar os diagnósticos de encaminhamento nas quatro grandes articulações de 

estudo: coluna (Tabela 7), ombro (Tabela 8), joelho (Tabela 9), e quadril (Tabela 10), 

observamos o seguinte resultado:  

Tabela 7 — Distúrbios articulares da coluna referidos para o especialista 

CID       Diagnóstico          n         (%) 

M545 — dor lombar baixa 12 41,37% 

M543 — ciática 3 10,34% 

M419 — escoliose não especificada 2 6,9% 

M511 — transtornos de discos lombares com radiculopatias 2 6,9% 

M531 — síndrome cervicobraquial 2 6,9% 

M54 — dorsalgia  2 6,9% 

M542 — cervicalgia  2 6,9% 

M544 — lumbago com ciática 2 6,9% 

M400 — cifose e lordose 1 3,45% 

M546 — dor na coluna torácica 1 3,45% 
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Total         29         100% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 8 — Distúrbios articulares do ombro referidos para o especialista 

CID       Diagnóstico n (%) 

M751 — síndrome do manguito rotador 7 41,18% 

M755 — bursite do ombro 7 41,18% 

M750 — capsulite adesiva do ombro 1 5,88% 

M759 — lesão não especificada do ombro 1 5,88% 

S422 — fratura úmero proximal 1 5,88% 

Total 17 100% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela 9 — Distúrbios articulares do joelho referidos para o especialista 

CID       Diagnóstico n (%) 

M17 — gonartrose (artrose do joelho) 4 26,66% 

M170 — gonartrose primária bilateral 4 26,66% 

M211 — geno varo adquirido 2 13,33% 

M235 — instabilidade crônica do joelho 2 13,33% 

M210 — geno valgo adquirido  1 6,66% 

M22 — transtorno da rótula 1 6,66% 

S820 — fratura de patela (rótula) 1 6,66% 

Total 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Tabela 10 — Distúrbios articulares do quadril referidos para o especialista 

CID       Diagnóstico  n (%) 

M160 — coxartrose (artrose do quadril) 1 100% 

Total 1 100% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em relação ao diagnóstico realizado pelos médicos da ESF, que motivou o 

encaminhamento, observou-se uma concordância com o diagnóstico de contrarreferência de 43 

pacientes, ou seja, 58,90%. Trinta pacientes (41,10%) apresentaram, após avaliação do 

especialista, diagnósticos discordantes (Tabela 11). 

Tabela 11 — Confirmação especializada dos diagnósticos feitos pelo médico da ESF dos           

pacientes referenciados da unidade de saúde ao ortopedista 

Diagnóstico   Médicos ESF Especialista Concordância* 

Dor lombar baixa  12 6 50% 

Dor articular  11 0 0% 

Gonartrose  8 8 100% 

Bursite do Ombro  7 5 71% 

Cervicalgia  2 2 100%        
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Coxartrose  1 6 17% 

Cifose e lordose  1 0 0% 

Espondiloartrose  0 6 0% 

Espondilolistese  0 2 0% 

Bursite trocanteriana 0 1 0% 

Síndrome do manguito rotador 7 9 78% 

Ciática   3 7 43% 

Geno varo adquirido 2 2 100% 

Escoliose não especificada 2 6 33% 

Instabilidade crônica do joelho 2 0 0% 

Lesão do ligamento cruzado anterior 0 2 0% 

Transtornos de discos lombares com radiculopatias 2 0 0% 

Síndrome cervicobraquial 2 2 100% 

Dorsalgia   2 0 0% 

Lumbago com ciática 2 0 0% 

Geno valgo adquirido 1 1 100% 

Transtorno da rótula 1 0 0% 

Síndrome patelo-femoral 0 5 0% 

Dor na coluna torácica 1 0 0% 

Capsulite adesiva do ombro 1 1 100% 

Lesão não especificada do ombro 1 0 0% 

Fratura úmero proximal 1 1 100% 

Fratura de patela (rótula) 1 1 100% 

 Total     73 73    58.90%  
 

Fonte: elaborada pelo autor. *Concordância: percentual de diagnósticos correspondentes 

realizados para o mesmo paciente entre o médico da ESF e o especialista. 

 

No Gráfico 1, podemos observar as diversas condutas adotadas pelos profissionais dessa 

unidade. Nela percebemos que a resolubilidade ou os casos tratados na unidade corresponderam 

a 57%, e os pacientes que foram referenciados para a especialidade chegaram, 

aproximadamente, a 43%. 

Observamos que foram adotadas duas modalidades terapêuticas na unidade; 74 usuários 

foram medicados e orientados quanto ao seu tratamento; dos prontuários analisados, 23 (14%) 

foram medicados e encaminhados para a fisioterapia. 
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Gráfico 1 — Conduta adotada pelo médico da ESF 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

7 DISCUSSÃO 

 

Em virtude da ausência de trabalhos ortopédicos similares a este, torna-se difícil 

estabelecer uma comparação objetiva dos resultados obtidos. Portanto os resultados serão 

comparados com os trabalhos de fisioterapia e reumatologia do mesmo tema. 

Em relação ao gênero, o sexo feminino predominou em nosso estudo (99 pacientes), 

correspondendo a 58,24% da população analisada, enquanto 71 (41,76%) eram do sexo 

masculino. Estudos indicam que mulheres tendem a utilizar serviços de saúde mais do que 

homens, o que é também observado no presente estudo (KARLOH; SILVESTRE; SANTOS, 

2015). Este fato também é explicado pela possível percepção diferenciada do seu processo 

saúde-doença. Ao contrário do homem, a mulher procura atendimento mais prontamente 

(PIMENTEL et al., 2011). 

Constatou-se também que o maior número de pacientes desse grupo tinha entre 51 e 60 

anos de idade, totalizando 31,18% da população pesquisada. Já na faixa de 60 anos ou mais, a 

percentagem encontrada foi de 26,47%. Isso, provavelmente, se deve ao fato de que a população 

adscrita ao CSE Lapa tem 1/3 (31%) de idosos (Ministério da Saúde).  

Os estudos sobre caracterização de demanda de unidades de saúde da família 

(PIMENTEL et al., 2011; MAGNAGO et al., 2009) também encontraram uma alta frequência 

de pacientes idosos. Em concordância com o percentual de usuários da unidade em estudo e 

maior prevalência de doenças musculoesqueléticas. 

Observamos que 24,71% dos usuários apresentavam o ensino médio completo e 14,71% 

possuíam ensino superior. O índice de analfabetismo chegava a aproximadamente 4%, muito 

próximo do de analfabetismo da Região Sudeste (3,8%) e abaixo do comparado com a taxa de 

analfabetismo no país, que foi de 7,2% em 2016 (IBGE, 2016). 

Estes índices de escolaridade encontrados neste estudo poderiam ser justificados ao 

analisar o IDH dos principais dez bairros da cidade do Rio de Janeiro. Entre os maiores IDHs, 

estão os dos bairros de Santa Teresa e Centro. No entanto, mesmo nestes bairros, residem 

famílias em situação de vulnerabilidade social. Olhando para o ranking dos bairros, nota-se que 

no Centro o índice de qualidade de vida no ano 2010, era de 0,894: o 32º melhor entre 126 

bairros da cidade, sendo considerado alto. Com taxa de alfabetização de adultos de 97,58%, e 

uma taxa bruta de frequência escolar de 99,24% (PREFEITURA DO RIO, 2018). 

Encontramos na análise dos prontuários mais de 50 tipos de profissões e/ou ocupações 

registradas nas folhas de identificação.  
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Neste levantamento percebemos que dentro das profissões/ocupações mais frequentes, 

os aposentados representavam 15,34%, seguido por 7,67% das donas de casa, também 

denominadas “do lar”. Esse resultado ocorreu por dois motivos: um deles, pelo perfil de faixa 

etária de usuários cadastrados na unidade, em torno de 60% deles tinham mais de 51 anos, além 

do fato de que nessa faixa etária as patologias degenerativas são mais prevalentes e a procura 

por atendimento torna-se maior; o segundo, seria pelo percentual elevado de mulheres da 

população da pesquisa, o que reflete a profissão dona de casa informada pelo usuário como a 

segunda mais prevalente. 

A profissão dona de casa (do lar), no Brasil, é regulamentada pela Lei 8.212, de 24 de 

julho de 1991; para fins de previdência social e aposentadoria, encontra-se inserida na Tabela 

de Códigos da Natureza da Ocupações — código 61. 

Com relação ao motivo que levou o usuário a procurar a unidade, encontramos em nosso 

estudo as queixas: “dor na coluna lombar”, em 50 pacientes (29,41%); “dor no joelho”, em 45 

pacientes (26,47%); “dor no ombro”, em 30 pacientes (17,64%); e 15 pacientes com queixa de 

“dor no quadril” (8,82%).  

A dor lombar e a cefaleia constituem as principais causas de morbidade e incapacidade. 

Sendo as causas mais prevalentes de dor crônica na APS. Em nosso estudo, a lombalgia (dor 

na coluna lombar) foi a queixa mais frequente (25,29%) e este dado está de acordo com a 

literatura analisada, que afirma ser a lombalgia uma das queixas mais comuns da atualidade e 

o principal motivo de consultas em clínica geral (13,80%) (PIMENTEL et al., 2011). 

Quanto à localização da dor, aproximadamente 46% dos pacientes apresentavam 

queixas relacionadas à coluna vertebral. Considerando-se o perfil populacional estudado e idade 

mais avançada do que a média, já se esperava um predomínio de doenças degenerativas que 

têm nas grandes articulações e na coluna sua sede mais frequente. Em nosso estudo, a 

localização anatômica de dor na região lombar foi responsável pela maioria dos casos com 

queixas relacionadas à coluna. Dados do estudo de Moretto et al. (2009), que pesquisaram a 

prevalência da utilização de serviços de fisioterapia, constataram, também, que a coluna é um 

dos locais de maior acometimento das queixas dos pacientes (25,58%). 

Em nosso estudo, a articulação do joelho foi o segundo local de maior prevalência de 

queixas álgicas (26,47%). Esta região é frequentemente acometida de processos degenerativos, 

diretamente relacionados à idade do paciente. Os dados do estudo de Karloh, Silvestre e Santos 

(2015), que pesquisaram a prevalência de distúrbios traumato-ortopédicos atendidos na 

fisioterapia, constataram que o local mais acometido foi o joelho (17,60%), diverso do resultado 

obtido na nossa amostra. 
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A terceira articulação com maior frequência de envolvimento neste estudo foi o ombro 

(17,65%). Em relação às doenças de ombros, deve-se lembrar a alta prevalência de lesões de 

partes moles, como a bursite e a síndrome do manguito rotador, observando-se de forma similar 

em outros estudos: 16,70% (KARLOH; SILVESTRE; SANTOS, 2015). 

A hipótese diagnóstica foi registrada em 73 prontuários, utilizando o Código 

Internacional de Doenças (CID10) devido à obrigatoriedade do seu preenchimento ao inserir 

no SisReg ou na marcação de consulta na Policlínica Ronaldo Gazolla. Isso representou 43% 

dos prontuários analisados. Os outros 97 prontuários (57%) não apresentavam hipótese 

diagnóstica, apenas relatos do atendimento com ênfase na queixa do paciente e conduta adotada 

para a demanda apresentada. Esses dados são discordantes dos encontrados no estudo de 

Martinez et al. (2018), em que 76% dos pacientes não apresentavam hipótese diagnóstica, 

provavelmente devido à constituição da equipe do CSE Lapa, formada por professores de 

medicina que, ao contrário de uma equipe tradicional, apresentam maior estabilidade do 

emprego e qualificação. 

O principal motivo de encaminhamento ao especialista foram patologias da coluna 

vertebral (39,73%). Entre os 10 principais diagnósticos de patologias da coluna vertebral, 

destacamos a dor lombar baixa. Que sozinha representou 41,37%. A manifestação clínica da 

dor lombar é a lombalgia, que apesar de ser uma das morbidades mais frequentes na atenção 

básica, apenas 15% delas terão um diagnóstico específico (DEYO; PHILLIPS, 1996). Isso em 

virtude da grande dificuldade na abordagem das lombalgias, entre elas, a inexistência de uma 

fidedigna correlação entre a clínica apresentada pelo paciente e os achados de imagem, entre 

outras (HEBERT et al., 2016), o que justificaria, provavelmente, o resultado encontrado em 

nosso trabalho.  

Neste trabalho, o segundo principal motivo de encaminhamento foram patologias 

relacionadas à articulação do ombro (23,28%), entre elas, a síndrome do manguito rotador 

(41,18%) e a bursite do ombro (41,18%). Encaminhamentos provavelmente apoiados em laudos 

de imagens, pois não evidenciamos qualquer manobra semiológica que fosse usada na 

identificação dessas patologias. A síndrome do manguito rotador é um processo degenerativo 

de determinados grupos musculares, mais evidentes em dois picos modais: o adulto jovem e o 

paciente idoso. No primeiro, devido a esforços repetidos e sobrecarga muscular, e no segundo, 

devido ao processo de envelhecimento (HEBERT et al., 2016). Os resultados foram 

perfeitamente compatíveis com as faixas etárias da população do nosso estudo. 

Encontramos em nosso estudo patologias comprometendo a articulação do joelho 

(20,54%), sendo o terceiro motivo de encaminhamento ao especialista. Destacando-se a artrose 
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do joelho (gonartrose) em mais de 50% dos diagnósticos. A osteoartrite (OA) é um distúrbio 

progressivo e lento. É o distúrbio articular mais comum em pessoas com mais de 65 anos de 

idade (FELLET; FELLET; FELLET, 2007). 

O quadril foi referenciado ao especialista em apenas um caso, com diagnóstico de 

artrose do quadril (coxartrose). Nesse prontuário, o diagnóstico do clínico da ESF foi embasado 

pelo laudo de estudo radiológico, o qual sugeria processo degenerativo articular. 

Durante a análise dos prontuários que foram referenciados, observamos que a maioria 

dos pacientes se encontrava em tratamento por período igual ou superior a seis meses. Portanto 

observamos patologias de perfil crônico e com mais de três consultas pelo mesmo motivo. 

Observamos também a presença, na grande maioria dos prontuários, de laudos de exames de 

imagens solicitados pelos médicos da ESF ou pelo especialista. Entre eles: a radiografia 

convencional, ultrassonografia e ressonância da região em estudo. Os laudos descreviam 

processos degenerativos, lesões ligamentares ou meniscais, desvios angulares da coluna e 

articulações, assim como processos inflamatórios osteoarticulares. Isso pode ter auxiliado no 

encaminhamento e na hipótese diagnóstica mais precisa. Porém, certamente, aumenta o custo 

do processo de diagnóstico. 

Em nosso estudo, quase 59% dos prontuários encaminhados apresentavam concordância 

de diagnósticos entre o médico solicitante (médico da ESF) e o médico executante (ortopedista). 

Os resultados encontrados neste estudo diferem dos 17% de concordância, publicado no 

trabalho de Martinez et al. (2008), quando avaliava o “Perfil de Pacientes com Queixa de Dor 

Musculoesquelética em Unidade Básica em Sorocaba”. A possível diferença pode ser devido à 

presença de profissionais mais qualificados nas equipes do CSE Lapa, por ser considerado um 

serviço-escola no qual há profissionais docentes e alunos de graduação. 

Não houve qualquer alusão ou modificação do CID10 durante a consulta por parte do 

especialista. O diagnóstico foi confirmado, ou não, durante a leitura do parecer de 

contrarreferência que se encontrava no prontuário. E nele podemos perceber a concordância de 

diagnóstico em doenças, como: gonartrose, cervicalgia, geno varo e valgo, síndrome 

cervicobraquial, capsulite adesiva e fraturas, todas com percentual de 100% de diagnóstico 

concordantes. Acreditamos que isso tenha ocorrido em alguns casos devido a laudos de imagens 

e que foram transcritos ao serem inseridos na referência, correlacionando-os com o CID10.  

Em relação à dor lombar baixa, causa mais frequente de encaminhamento ao 

especialista, houve uma discordância de 50% dos diagnósticos, que foram modificados por 

quadros específicos de diagnósticos pelo especialista, como: espondiloartrose e 

espondilolistese. Situação totalmente diferente foi vista no caso do diagnóstico de “dor 
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articular” (M255), que em nosso estudo houve uma discordância de 100%. Isso provavelmente 

ocorreu ao ser definido o diagnóstico pelo especialista durante a avaliação do paciente. 

Encontramos ainda, nos prontuários, a conduta sugerida pelo especialista, como: manutenção 

do tratamento clínico ou a indicação para o tratamento cirúrgico.  

No presente estudo, a modalidade terapêutica adotada pelo médico da ESF foi a 

prescrição de medicamentos (anti-inflamatórios não hormonais e analgésicos) registrada em 97 

prontuários, sendo que em 23 deles havia também a modalidade não farmacológica 

(fisioterapia). Características de abordagens terapêuticas similares foram encontradas no estudo 

de Martinez et al. (2008), em que fazem uma abordagem sobre condutas adotadas em usuários 

com perfil reumatológico.  

Em nossa pesquisa, 170 pacientes foram acompanhados pela ESF, e apesar da 

qualificação dos profissionais, o percentual de resolutividade foi de 57% referente às queixas 

ortopédicas, percentualmente abaixo dos 80% a 85% preconizados como capacidade de 

resolutividade da atenção básica (STARFIELD, 2002). Por se tratar de patologias que 

necessitam de uma avaliação clínica detalhada, manobras semiológicas apropriadas e estudo de 

imagens adequados, a grande maioria das doenças osteoarticulares são encaminhadas para o 

especialista, com o objetivo de solicitar avaliação e conduta.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados deste estudo constituem elementos iniciais para entender a saúde osteoarticular 

de uma população adscrita no Centro Saúde Escola Lapa. 

Eles sugerem que a dor e os distúrbios musculoesqueléticos são elementos pouco 

analisados na atenção básica à saúde, apesar de serem reflexo direto de saúde e de influenciarem 

nas atividades de vida diária e laborais dos indivíduos, afetando, assim, a sua qualidade de vida. 

Portanto espera-se que os serviços de saúde voltem suas ações para esses problemas, 

enfocando, sobretudo, as ações de promoção e prevenção para evitar um adoecimento maior 

desses indivíduos. 

Os gestores de saúde devem observar a prevalência da dor osteoarticular para planejar 

ações efetivas, em especial na porta de entrada do sistema de saúde brasileiro, que é a atenção 

básica. Os principais agravos encontrados em nosso estudo foram: a dor lombar, processos 

degenerativos do joelho, quadril e distúrbios musculoesqueléticos do ombro. 

Devido à alta prevalência das afecções osteomusculares, é fundamental que os 

profissionais esgotem os recursos diagnósticos e terapêuticos (acompanhamento fisioterápico, 

orientação nutricional, tratamento farmacológico) da atenção primária à saúde antes de 

encaminhar para serviços especializados. Lembrando que o tratamento clínico otimizado é 

definido como tratamento medicamentoso, exercícios e acompanhamento fisioterápico, 

adaptado às condições do paciente. 

Uma ferramenta de trabalho que pode ser implantada na atenção básica seria o apoio 

matricial, também chamado de matriciamento, plenamente incorporado à saúde mental, 

inserindo o especialista — ortopedista — na retaguarda de todo o processo do cuidado e visando 

a integralidade e a resolubilidade por meio do trabalho interdisciplinar. O apoiador matricial é 

um especialista com conhecimento distinto daquele dos profissionais de referência, mas que 

pode agregar saber e contribuir com intervenções que aumentem a capacidade de resolver 

problemas de saúde da equipe primariamente responsável pelo caso, além dos mecanismos já 

existentes, como: a referência e contrarreferência e protocolos de encaminhamentos.  
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APÊNDICE A — FORMULÁRIO 

Data do atendimento:_____/_____/______    

Nome do paciente: 

CNS: 

Idade: 

Sexo:  

 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

Estado Civil: 

 

(  ) Casado(a) 

(  ) Solteiro(a) 

(  ) Divorciado(a) 

(  ) Viúvo(a) 

(  ) União estável 

(  ) Não informado 

 

Escolaridade (IBGE): 

 

(  ) Não informado 

(  ) Não alfabetizado 

(  ) Alfabetizado  

(  ) Fundamental incompleto ou equivalente  

(  ) Fundamental completo ou equivalente  

(  ) Médio incompleto ou equivalente 

(  ) Médio completo ou equivalente 

(  ) Superior incompleto ou equivalente 

(  ) Superior completo ou equivalente 

 

Renda familiar / Faixa de salário mínimo em 2017 (IBGE): 

 

(  ) até 2 SM  

(  ) de 2 a 4 SM 

(  ) de 4 a 10 SM 

(  ) de 10 a 20 SM 

(  ) acima de 20 SM 

 

Atividade Profissional / Ocupação: 

Motivo da Consulta: 

Região Corporal Acometida: 

Diagnóstico (CID10): 

 

Conduta adotada: 

1. (  ) Medicado + orientação 

2. (  ) Medicado + fisioterapia 

3. (  ) Referenciado 
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APÊNDICE B — CARTA DE ANUÊNCIA CSE LAPA 
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APÊNDICE C — CARTA DE ANUÊNCIA (POLICLÍNICA RONALDO GAZOLLA) 

 


