TRATAMENTO DA NEUROARTROPATIA DE CHARCOT:
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INTRODUÇÃO
A Neuroartropatia de Charcot (NAC) é uma deformidade osteoarticular do pé neuropático causada predominantemente por um quadro de diabetes
mellitus. A fase aguda da doença é frequentemente diagnosticada incorretamente e pode levar rapidamente a deformidades e amputações.
O protocolo de tratamento ideal é tema de debate na literatura, sendo um dos problemas mais controversos na ortopedia.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tratamento da NAC.

MÉTODOS E MATERIAIS
.
Realizou-se pesquisa sistematizada nas bases de dados Pubmed, Scielo e Medline com o uso dos descritores “Neuroartropatia de Charcot”; “Pé de
Charcot”; “Diabetes mellitos”. Foram selecionados artigos - em língua portuguesa e inglesa publicados entre 2010 e 2020 - sobre o tratamento da
NAC..

RESULTADOS
Segundo pesquisa da American Orthopedic Foot and Ankle Society o protocolo de tratamento ideal da NAC é um dos problemas mais controversos
da área ortopédica. O objetivo das medidas terapêuticas é a obtenção de pés plantígrados e estáveis. No estágio inicial os pacientes respondem bem ao
uso de gesso de contato total ou órtese moldada. A decisão pela intervenção cirúrgica é influenciada pelas morbidades do paciente, localização e
severidade da deformidade, presença de infecção, dor e instabilidade.
No tratamento cirúrgico também há controvérsias em relação a melhor técnica a ser adotada, dentre as mais utilizadas estão o fixador externo;
placas de compressão dinâmica; parafusos corticais e parafusos intramedulares. Os parafusos intramedulares para estabilização da coluna medial e
lateral do pé apresentaram-se como opção mais promissora. A amputação do pé e do tornozelo é indicada para pacientes com comprometimento
vascular grave e irreversível, sendo realizada no local o mais distal possível que a vascularização permita.
. CONCLUSÃO

O tratamento da NAC é atualmente um dos assuntos mais controversos da ortopedia, não existindo um consenso na literatura quanto a isso.
Inicialmente, a intervenção mais utilizada é o uso de órtese moldada. Já no tratamento cirúrgico, os parafusos intramedulares são a opção mais
promissora. A amputação do pé e do tornozelo é indicada para pacientes com comprometimento vascular grave e irreversível.
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