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APLICAÇÃO DO ESTIMULO ELÉTRICO EM PSEUDOARTROSIS
CONGÊNITA DE TIBIA. A.E. Rodriguez Fuentes.
Faculdade de Medicina^de Ribeirão Preto - Depto.
de Ortopedia - Ribeirão Preto - SP.

A literatura sobre a estimularão elétrica no cres_
cimento ósseo e na consolidação de fraturas tem""
aumentado nos últimos dez anos. No presente tra-
balho mostramos o resultado obtido em um pacien-
te portador de Pseudoartrose Congênita de Tíbia D
que, anterior à estimulação elétrica, fora subme
tido a diversos tipos de cirurgia sem conseguirr
se £. cura. Utilizamos 2 catodos, através dos quais
passava-se uma corrente continua de 8uA em total,
estes foram colocados ou deixados frente a frente
na ãrea de lesão.' Apôs estimulação inicial por 6
meses sem nenhum resultado, foi deixado por 4 me-
ses sem estimulação, para logo a seguir serem^re-
colocados os eletrodos por mais 8 meses, ao térird
no do qual tínhamos obtido consolidação da pseu-
doartrose congênita.

TÉCNICA DE TRATAMENTO RADIOTERÃPICO NOS TUMORES
MALIGNOS DE ESÔFAGO CONFORME SUA LOCALIZAÇÃO.
Alexandre S. Agostini, Euripedes R. Barra, José
A^ Muller, Paulo M. Craveiro, Homero L. Martins.
São Paulo - SP.

Em razão das diferentes profundidades que o esô-
fago se encontra» quardando estreita relação com
órgãos e estruturas de diferentes sensibilidade
à irradiação, especifica-se neste trabalho as têc
nicas de tratamento em função da localização to
pografica do tumor. Para efeito de planejamento"
radioterãpico as lesões são classificadas como
do esôfago cervical, terço médio e terço distai.



27

Com esse agrupamento os campos de tratamento são
compostos de forma a permitir a irradiação com do
se e fe t iva no tumor, sem riscos para a medula e
órgãos cor rei atos. Com um posicionamento em decu
bi to ventral constata-se, através de exames radio
lógicos e cortes tomogrãficos, sensível afastamen
to do esôfago toracico, quando comparado à posi-~
çáo de decubito dorsal. Estes cuidados no plano
e planejamento de tratamento baseiam-se em 136 ca
sos de tumores de esôfago tratados no Centro de""
Oncologia e Radioterapia da Real e Benemérita So
ciedade Portuguesa de Beneficência, ~~


