LUXAÇÃO CONGÊNITA DE JOELHO: RELATO DE CASO
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assim, a necessidade de intervenção cirúrgica.
O tratamento conservador se dá nos graus I e II,
enquanto no grau III, geralmente há indicação cirúrgica.
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INTRODUÇÃO

A luxação congênita do joelho (LCJ) é uma afecção rara,
com incidência de 1:100000. Seu tratamento pode ser
conservador ou cirúrgico, sendo importante a sua
identificação e manejo precoces.

CONCLUSÃO

A LCJ, apesar de incomum, merece atenção, visto que
o diagnóstico precoce possibilita bom prognóstico e
realização de tratamento adequado. Além disso, é
primordial a avaliação ortopédica completa, para
descartar outras anomalias.

DESCRIÇÃO DO CASO
Recém-nascido (RN), sexo feminino, termo, peso adequado
para idade gestacional, nascido de parto vaginal, em
14/10/2020, APGAR 9/10, apresentou, na sala de parto,
sinal de Ortolani positivo e malformação congênita em
joelho esquerdo, com deformidade de hiperextensão e
presença de pregas cutâneas transversais na superfície
anterior, sugestivo de LCJ unilateral grau III de Finder.
Evoluiu com taquipneia transitória do RN, sendo
encaminhada para o berçário, sob uso de Hood, para
monitorização clínica e extensão propedêutica. Realizou-se
radiografia de joelho esquerdo, confirmando a hipótese
diagnóstica. Paciente apresentou melhora do desconforto
respiratório, sendo encaminhada ao serviço de ortopedia.

DISCUSSÃO
A LCJ é uma afecção caracterizada pela hiperextensão do
joelho e deslocamento anterior da tíbia em
relação ao fêmur.

Figura 1 - luxação congênita de joelho unilateral, grau III de
Finder

É predominante no sexo feminino, e a apresentação
mais comum é a unilateral, podendo se manifestar de
forma isolada, bem como se apresentar associada a
outras anomalias musculoesqueléticas ou como parte
de uma síndrome. Seu diagnóstico se faz pelo exame
clínico detalhado, logo após o nascimento, sendo
confirmado por radiografia. É classificada em graus I
(hiperextensão simples), II (subluxação) e III (luxação)
de Finder. O diagnóstico precoce permite a
instituição de tratamento adequado, melhora o
prognóstico e diminui o agravamento do quadro,
garantindo
maior
estabilidade
ligamentar,
amplitude de movimentos e força muscular reduzindo
assim
a
necessidade
de
intervenção
cirúrgica. nascimento,
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