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LLaa  cchhiirruurrggiiaa  oorrttooppeeddiiccaa  

  
AAnnddrreeaa  CCaammppii,,  SSiimmoonnee  RRiippaannttii  

UU..OO..  CC..  OOrrttooppeeddiiaa  ee  TTrraauummaattoollooggiiaa    IIII  
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DDiirreettttoorree::  PPrrooff..  AA..  CCaammppii    

  

  
    QQuuaannddoo  ssii  aaffffrroonnttaa  iinn  cchhiirruurrggiiaa  oorrttooppeeddiiccaa  iill  pprroobblleemmaa  ddeell  

ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo,,  ssii  ddeevvee  ppaarrllaarree  ssoopprraattttuuttttoo  ddii  pprrooffiillaassssii,,  ccoossìì  

cchhee  ii  pprroottooccoollllii  ssoonnoo  iinnddiirriizzzzaattii,,  ttrraammiittee  lliinneeee  gguuiiddaa  oorraammaaii  ccoonnddiivviissee  ddaa  

nnuummeerroossee  aassssoocciiaazziioonnii  sscciieennttiiffiicchhee  ppoolliissppeecciiaalliissttiicchhee,,  aa  rreennddeerree  llaa  

pprreevveennzziioonnee  ffaacciillee  ddaa  iimmppoossttaarree  ee  sseemmpprree  rriipprroodduucciibbiillee..  

    IIll  ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo  rraapppprreesseennttaa  uunn  pprroobblleemmaa  eessttrreemmaammeennttee  

rriilleevvaannttee  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  cclliinniiccoo,,  ssoocciiaallee,,  mmaa  aanncchhee  mmeeddiiccoo  lleeggaallee..  

    NNeellllaa  nnoossttrraa  cchhiirruurrggiiaa,,  llee  pprreeooccccuuppaazziioonnii  ddooppoo  uunn  iinntteerrvveennttoo  cchhiirruurrggiiccoo  

ssoonnoo  pprriinncciippaallmmeennttee::  llee  eemmbboolliiee  ppoollmmoonnaarrii  ffaattaallii,,  llee  ffoorrmmee  ssiinnttoommaattiicchhee  ddii  

ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo  eedd  iill  ssaanngguuiinnaammeennttoo..  TTaallii  ccoommpplliiccaannzzee,,  oollttrree  aadd  

eesssseerree  eessttrreemmaammeennttee  ggrraavvii  ppeerr  iill  qquuaaddrroo  cclliinniiccoo  ggeenneerraallee  ddeell  ppaazziieennttee,,  

ppoossssoonnoo  iinnfflluueennzzaarree  nneeggaattiivvaammeennttee  iill  rriissuullttaattoo  ddii  uunn  iinntteerrvveennttoo,,  

ssoopprraattttuuttttoo  nneell  ccaassoo  ddeellllaa  cchhiirruurrggiiaa  ddii  eelleezziioonnee..    

    AA  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo,,  pprriimmaa  ddii  aaddddeennttrraarrccii  nneell  ddeettttaagglliioo  ddeellllaa  pprrooffiillaassssii  

ddeell  ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo  iinn  cchhiirruurrggiiaa  oorrttooppeeddiiccaa,,  èè  ooppppoorrttuunnoo  

ssuuddddiivviiddeerree  llaa  nnoossttrraa  cchhiirruurrggiiaa  iinn  mmaaggggiioorree  ee  mmiinnoorree,,  rriiccoorrddaannddoo  cchhee  

ppaarrlliiaammoo  ccoommuunnqquuee  ddii  ppaattoollooggiiee  ee  ttiippoollooggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo  cchhee  hhaannnnoo  uunn  

rriisscchhiioo  eelleevvaattoo  ddii  ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo..  LLaa  cchhiirruurrggiiaa  oorrttooppeeddiiccaa  

mmaaggggiioorree  ccoommpprreennddee  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  aarrttrroopprrootteessii  ddii  aannccaa  ee  ggiinnoocccchhiioo,,  iill  

ttrraattttaammeennttoo  cchhiirruurrggiiccoo  ddeellllee  ffrraattttuurree  ddeell  ccoolllloo  ddeell  ffeemmoorree  eedd  iill  

ppoolliittrraauummaattiizzzzaattoo,,  mmeennttrree  llaa  cchhiirruurrggiiaa  oorrttooppeeddiiccaa  mmiinnoorree  iinncclluuddee  

iinntteerrvveennttii  qquuaallii  ll’’aarrttrroossccooppiiaa  ddeell  ggiinnoocccchhiioo..  CCoonnssiiddeerraannddoo  llaa  rriilleevvaannzzaa  

cclliinniiccaa  ddeell  pprroobblleemmaa  nneellllaa  nnoossttrraa  ddiisscciipplliinnaa,,  ggllii  oorrttooppeeddiiccii  ssoonnoo  qquuiinnddii  ii  

mmaaggggiioorrii  pprreessccrriittttoorrii  ddii  ffaarrmmaaccii  qquuaallii  ll’’eeppaarriinnaa  aa  bbaassssoo  ppeessoo  mmoolleeccoollaarree..  II  

ccoossttii  ppeerr  ooggnnii  rriiccoovveerroo  ((ddaattii  ddeeggllii  UUSSAA))  ppeerr  eemmbboolliiaa  ppoollmmoonnaarree  ee  

ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo  ssoonnoo  mmaaggggiioorrii  ddii  qquueellllii  ppeerr  ppaattoollooggiiee  vvaassccoollaarrii  

cceerreebbrraallii  ee  ppaattoollooggiiee  ccaarrddiiaacchhee  sseevveerree  ((11,,22))  LL’’iinncciiddeennzzaa  ddii  

ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo  iinn  cchhiirruurrggiiaa  oorrttooppeeddiiccaa  ssii  aatttteessttaa  aa  vvaalloorrii  



iinnttoorrnnoo  aa  4455--7700%%  ccoonn  uunn’’iinncciiddeennzzaa  ddii  eemmbboolliiaa  ppoollmmoonnaarree  iinnttoorrnnoo  aall  44%%  

((ddaattoo  ssttaabbiillee  nneeggllii  uullttiimmii  ddiieeccii  aannnnii))  ,,  qquuiinnddii  nneettttaammeennttee  ssuuppeerriioorrii  rriissppeettttoo  

aadd  aallttrree  cchhiirruurrggiiee..  QQuueessttii  ddaattii  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aallll’’eevveennttoo  ttrroommbboo  eemmbboolliiccoo  

ddooppoo  iinntteerrvveennttii  ddii  pprrootteessii  ddii  aannccaa,,  ddii  ggiinnoocccchhiioo  oo  ddooppoo  ttrraattttaammeennttoo  ddeellllee  

ffrraattttuurree  ddeell  ccoolllloo  ddeell  ffeemmoorree;;  ttaallee  iinncciiddeennzzaa  èè  nneettttaammeennttee  iinnffeerriioorree  nneell  

ccaassoo  ddeellllaa  ccoossiiddddeettttaa  cchhiirruurrggiiaa  oorrttooppeeddiiccaa  mmiinnoorree  ((  vvaalloorrii  iinnffeerriioorrii  aallll’’11%%  

iinn  cchhiirruurrggiiaa  aarrttrroossccooppiiaa  ddeell  ggiinnoocccchhiioo))  ((33,,44,,55))..  

      NNeellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  ii  nnoossttrrii  oobbiieettttiivvii  ssoonnoo::  llaa  mmaassssiimmaa  

rriidduuzziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  ddeell  ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  ee  mmiinniimmiizzzzaarree  ii  rriisscchhii  lleeggaattii  

aallllaa  pprrooffiillaassssii  ttrroommbboo  eemmbboolliiccaa..  NNeell  ddeettttaagglliioo  ppoossssiiaammoo  iiddeennttiiffiiccaarree  

ppaazziieennttii  aadd  aallttoo  rriisscchhiioo  ddii  ccoonnttrraarrrree  uunnaa  mmaallaattttiiaa  ttrroommbbooeemmbboolliiccaa,,  cchhee  

ssoonnoo  ppooii  ttuuttttii  qquueellllii  ssoottttooppoossttii  aadd  iinntteerrvveennttii  ddii  cchhiirruurrggiiaa  oorrttooppeeddiiccaa  

mmaaggggiioorree,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  aanncchhee  ddeellll’’eevveennttuuaallee  ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  

pprrooffiillaassssii  iinn  ccaassoo  ddii  uunnaa  ssttoorriiaa  cclliinniiccaa  ddii  ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  oodd  eemmbboolliiaa  

ppoollmmoonnaarree..  UUnn’’aallttrraa  ccaatteeggoorriiaa  èè  rraapppprreesseennttaattaa  ddaa  qquueeii  ppaazziieennttii  ccoonn  aallttoo  

rriisscchhiioo  ddii  ssaanngguuiinnaammeennttoo  ((PPTT  pprroolluunnggaattoo,,  ppiiaassttrriinnooppeenniiaa,,  eeppaattooppaattiiee,,  

ppoolliittrraauummaattiizzzzaattii))..  IInn  uullttiimmoo  iiddeennttiiffiicchhiiaammoo  qquueeii  ppaazziieennttii  ddeeffeeddaattii  ccoonn  eettàà  

eessttrreemmaammeennttee  aavvaannzzaattaa  ee  ccoonn  aalltteerraazziioonnii  ddeellllee  ffuunnzziioonnaalliittàà  rreennaallii  ee//oo  

rreessppiirraattoorriiee  ccoommee  ppaazziieennttii  ccoossiiddddeettttii  ““ffrraaggiillii””..  OOllttrree  aa  ccllaassssiiffiiccaarree  ii  

ppaazziieennttii  ccoossiiddddeettttii  aa  rriisscchhiioo  ppoossssiiaammoo  iinnoollttrree  qquuaannttiiffiiccaarree  ii  ffaattttoorrii  ddii  

rriisscchhiioo  ppeerr  iill  ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo  iinn  aallttoo,,  iinntteerrmmeeddiioo  ee  bbaassssoo  ggrraaddoo,,  

ccoossìì  ddaa  ppootteerr  rreeaalliizzzzaarree  ddeellllee  sscchheeddee  ppeerr  uunnaa  ppiiùù  ccoorrrreettttaa  pprrooffiillaassssii  ((66))..  

      AA  ttaallee  ssccooppoo  èè  uuttiillee  iinnttrroodduurrrree  iill  ccoonncceettttoo  ddii  lliinneeee--gguuiiddaa  ppeerrcchhéé  

ll’’iimmppoossttaazziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  pprrooffiillaassssii  ttrroommbbooeemmbboolliiccaa  iinn  cchhiirruurrggiiaa  

oorrttooppeeddiiccaa  èè  ssoosstteennuuttaa  ddaa  nnuummeerroossee  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ee  ddaa  ccoonnsseennssii  ttrraa  

ssoocciieettàà  pplluurriissppeecciiaalliissttiicchhee  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ((66,,77,,88,,99))..  UUnnaa  lliinneeaa--gguuiiddaa  hhaa  ccoommee  

oobbiieettttiivvoo  qquueelllloo  ddii  mmiigglliioorraarree  llee  ccuurree  aappppoorrttaattee  aall  ppaazziieennttee,,  ppootteerr  

rriissppoonnddeerree  aa  ddoommaannddee--cchhiiaavvee,,  ddeeffiinniirree  uunnaa  eevviiddeennccee  bbaassee  mmeeddiicciinnee  eedd  

iinnddiivviidduuaarree  iill  ppiiùù  ccoorrrreettttoo  pprroottooccoolllloo  pprrooffiillaattttiiccoo//tteerraappeeuuttiiccoo  aattttrraavveerrssoo  

pprroocceessssii  ddii  ccoonnsseennssoo  ttrraa  mmeeddiiccii,,  ggeettttaannddoo  llee  bbaassii  ppeerr  uunnaa  rriicceerrccaa  mmiigglliioorree..  

UUnnaa  lliinneeaa  gguuiiddaa  ppeerròò  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  uunn  pprroottooccoolllloo  pprreeddeeffiinniittoo  ee  

ppeeddiisssseeqquuaammeennttee  aapppplliiccaattoo,,  uunnaa  pprrooffeessssiioonnee  ddii  ffeeddee  eessttrreemmaa  oodd  uunn  

iinnssiieemmee  ddii  ccuurree  cchhee  nnoonn  ssiiaa  ccrriittiiccaabbiillee  ee  ppaassssiibbiillee  ddii  ccaammbbiiaammeennttoo;;  

ccoonnssiiddeerraannddoo  iinnoollttrree  ii  tteemmppii  aattttuuaallii  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  uunnaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  

mmeeddiiccoo--lleeggaallee..      



  LLaa  nnoossttrraa  eessppeerriieennzzaa  iinn  tteemmaa  ddii  pprrooffiillaassssii  ttrroommbboo  eemmbboolliiccaa  iinn  cchhiirruurrggiiaa  

pprrootteessiiccaa  ddeellll’’aannccaa  ee  ddeell  ggiinnoocccchhiioo  ee  nneellllee  ffrraattttuurree  ddeell  ccoolllloo  ddeell  ffeemmoorree,,  

sseegguuee  llee  rraaccccoommaannddaazziioonnii  iinnddiiccaattee  ddaallll’’AAmmeerriiccaann  CCoolllleeggee  ooff  CChheesstt  
PPhhyyssiicciiaannss    eedd  iiddeennttiiffiiccaattee  ccoommee  ggrraaddoo  IIAA  ssuu  tteemmppii  ee  mmooddaalliittàà  ddii  

ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllaa  pprrooffiillaassssii  ((55))..  

      IIll  ffaarrmmaaccoo  ddaa  nnooii  uuttiilliizzzzaattoo  èè  llaa  nnaaddrrooppiinnaa  ccaallcciiccaa  ccoonn  ddoossaaggggiioo  ppeessoo  

ddiippeennddeennttee;;  iill  ttiimmiinngg  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  èè  iill  sseegguueennttee::  iinniizziioo  ttrraa  llee  sseeii  ee  

ddooddiiccii  oorree  ppoossttooppeerraattoorriiee,,  iinn  rraappppoorrttoo  aallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  aanneesstteessiiaa  eesseegguuiittaa,,  

ccoonn  llaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ffiinnoo  aa  cciinnqquuee  sseettttiimmaannee..  LLaa  pprrooffiillaassssii  mmeeccccaanniiccaa  ccoonn  

ccaallzzee  eellaassttiicchhee  èè  aaggggiiuunnttaa  iinn  ttuuttttii  ii  ppaazziieennttii..  

    NNeell  ccaassoo  ddeellllaa  cchhiirruurrggiiaa  aarrttrroossccooppiiaa  ddeell  ggiinnoocccchhiioo,,  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  

pprrooffiillaassssii  ssii  lliimmiittaa  aaii  pprriimmii  sseettttee  ggiioorrnnii  ddeell  ppoossttooppeerraattoorriioo,,  ccoonn  

pprroolluunnggaammeennttoo  iinn  ccaassoo  ddii  lliimmiittaattaa  mmoobbiilliizzzzaazziioonnee  oodd  aattttii  ooppeerraattoorrii  ppiiùù  

ccoommpplleessssii  ccoommee  llaa  cchhiirruurrggiiaa  ddii  rriiccoossttrruuzziioonnee  ccaappssuulloo--lleeggaammeennttoossaa..  

    CCoonnccoorrddeemmeennttee  ccoonn  llee  vvaarriiee  ssoocciieettàà  sscciieennttiiffiicchhee  ddii  aanneesstteessiiaa  ee  

rriiaanniimmaazziioonnee,,  ccooddiiffiicchhiiaammoo  uunn  ttiimmiinngg  ddeettttaagglliiaattoo  ppeerr  

ll’’iinnsseerriimmeennttoo//rriimmoozziioonnee  ddeell  ccaatteetteerriinnoo  ee  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellll’’eeppaarriinnaa  ((1100))..  

    IInn  ccoonncclluussiioonnee  iill  rriisscchhiioo  ddii  ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo  nneellllaa  cchhiirruurrggiiaa  

oorrttooppeeddiiccaa  èè  eessttrreemmaammeennttee  aallttoo,,  ee  nnoonn  cceessssaa  ccoonn  iill  rriiccoovveerroo,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  

ll’’aallttaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  eevveennttii  ddiiaaggnnoossttiiccaattaa  ddooppoo  llaa  ddiimmiissssiioonnee;;  èè  iimmppoorrttaannttee  

qquuiinnddii  cchhee  llaa  tteerraappiiaa  ccoonn  ll’’eeppaarriinnaa  aa  bbaassssoo  ppeessoo  mmoolleeccoollaarree,,  mmeezzzzoo  ddii  

pprreevveennzziioonnee  ppiiùù  eeffffiiccaaccee  ((1111)),,  aabbbbiiaa  uunn  ttiimmiinngg  ccoorrrreettttoo  ee  ssiiaa  aaddeegguuaattaa  aall  

lliivveelllloo  ddii  rriisscchhiioo  ddeell  ssiinnggoolloo  ppaazziieennttee  eedd  aall  ppeessoo..  

    II  pprroottooccoollllii,,  ccooddiiffiiccaattii  ddaa  lleetttteerraattuurraa  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  oollttrree  aa  rriidduurrrree  iill  

rriisscchhiioo  ddeell  ttrroommbbooeemmbboolliissmmoo  vveennoossoo,,  ffoorrnniissccoonnoo  aallll’’oorrttooppeeddiiccoo  mmaaggggiioorrii  

ggaarraannzziiee  mmeeddiiccoo  lleeggaallii  rriissppeettttoo  aadd  aallttrree  ssiittuuaazziioonnii  cclliinniicchhee..  
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