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Disse 0 fl16sofo Se queres plantar e colher em um
ana, planta cereals Se que res plantar e colher em dez anos,
planta arvores, mas se queres colher pela vida toda, planta
amlgos

Dedlco este trabalho a ortopedla e ao futebol, que foram
as sementes das mlnhas amlzades A ortopedla me concedeu a
ventura e alegna de aprender a tratar lesoes 6sseas e artlculares e
o futebol, a conhecer 0 lazer e 0 divertimento, nesta mlnha breve
passagem pelo mundo dos homens

Acredlto que no campo dos sonhos, em mlnha
eternldade, havera um destaque especial para a arte de tratar e
conhecer ossos e artlculac;oes e para a habilidade e cannho no
trato de uma bola para que ela role com grac;a e elegancla, nas
gramas verdes e maclas dos campos do Senhor
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ResulTIo

Neste estudo trabalhou-se com 21 paclentes portadores de fratura
multlfragmentC:ma de femur, tratados pela tecnlca da fixa9ao blOloglca por melo da
placa em ponte, com ou sem 0 enxerto osseo 0 metodo dlspensa equlpamentos
especlals, como Intenslflcador de Imagem e mesa ortopedlca A flxa9ao fOI felta
atraves de uma unlca Incisao em 15 paclentes e de duas Incisoes em 6 paclentes
Em ambos os grupos e em todos os paclentes, usou-se 0 dlstrator da AO como
elemento auxillar de redu9ao, em 10 paclentes colocou-se enxerto osseo dentro
do canal medular 0 obJetlvo do estudo fOI demonstrar que a tecnlca da flxa9ao
blologlca para tratamento das fraturas femorals resulta em consollda9ao os sea
mals raplda Um caso nao teve segulmento completo por oblto em consequencla
de compllca90es SIStemlCaS(polltraumatlzado) Nos 20 paclentes restantes houve
forma~o de calo perrostal e entre os fragmentos osseos, na & seman a pos-Glrurgla,
2 casos, pelo poslclonamento Inadequado da placa no femur, delxaram duvldas na
avalla9ao da consollda9ao Como compllca9ao foram anotados 1 caso com
Infec9ao, 1 caso com soltura do materral de osteossfntese e um caso com retardo
de consollda9ao Em 16 casos, sem compllca9ao na tecnlca, houve consollda9ao
em 129 dlas em media, com varra9ao de 90 a 224 dlas Observou-se melhor
resultado em casos cUJasfraturas foram flxadas na 1S! semana, com uma unlca
Incisao e com coloca9ao de enxerto osseo dentro do canal medular

FIXa9Qo BlO16g1ca das Fraturas NJultifragmentanas do Femur
Analise do fratamento de 21 Casos



Abstract

The biological fixation, uSing the bndglng-plate, was used In the
treatment of 21 patients with multlfragmentary femur fractures This technique do not
need the Image Intensifier and orthopaedic table In 15 patients uSing one approach
and In the 6 remaining patients through two approaches In all patlentsAO distractor
was used to help the reduction, and In 10 patients had used bone graft Into the medular
canal This study Intend to show that biological fixation results In fast bone healing
and showed a) In 20 patients the final result was bone healing, but one patient died
after slstemlC complications In 20 patients the penostal callus and bone formation
between the bone fragments were seen In the 6th week after surgery, b) In 2 patients,
It was difficult to evaluate bone healing due to mal positioning of the plate There
were some complications 1 patient with bone Infection and 2 patients with failure of
the matenal, one loosening of the plate fixation from the bone and other one with a
broken plate, after treatment of these complications the fractures healed In the 16
patients without complications the fractures healed In 129 days In average, ranging
from 90 to 224 days The best result were seen In the patients who had their fractures
fixed In the first week, through one approach and uSing bone graft Into the medular
canal
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1 Introdu~ao

o tratamento de escolha atual para as fraturas da dlaflse do femur, em
paclentes adultos, e a redu<;aoanatomlca com fixa<;aoclrurglca rfglda e moblllza<;ao
articular precoce (MULLER, 1979) As fraturas da dlafise do femur, quando tratadas
por melos conservadores, nem sempre alcanc;am um allnhamento correto, tendo
como consequencla dlflculdade para a deambulac;ao (ANDERSON, 1967) Os
objetlvos do tratamento clrurglco das fraturas, propostos pela AO -
Arbeltsgemelnschaft fur Osteosynthesefragen (ALLGOWER, 1979) sao. reduc;ao
anatomlca dos fragmentos, flxac;ao rfglda dos fragmentos fraturanos, tecnlca
atraumatlca e moblllzac;ao articular precoce Esta teona no entanto apresenta na
pratlca algumas dlflculdades A reduc;ao anatomlca da fratura dlaflsana,
pnnclpalmente a fratura multlfragmentana (MULLER-1990), alem de ser
tecnlcamente dlffcli, representa um desaflo ao desempenho da hablildade do
clrurglao e delxa como sequela Imedlata a lesao vascular no osso pelo trauma
clrurglco (PERREN, 1979), constatada pela lesao penostal e de partes moles em
tome do osso em reparac;ao Amanlpulac;ao predlspoe a malor sangramento e ao
aumento dos nscos de Infecc;ao p6s-operat6na, alem de provocar alterac;oes na
clcatnzac;ao 6ssea (MEYER, 1975) A flxac;ao rfglda com Implantes metallcos,
tambem traz Inconvenlentes a fratura, seja pela ngldez do Implante, que e mUlto
malor que a ngldez 6ssea (PERREN, 1989), seja pela lesao vascular causada no
pr6pno osso Imedlatamente abalxo da placa, uma vez que esta, em toda superffcle
Infenor, e compnmlda de encontro ao osso Amoblhza<;ao precoce das artlculac;6es,
pr6xlmas a fratura, pode estar prejudlcada pOlSa manlpulac;ao operat6na, para a
reduc;ao da fratura, causa edema muscular, prejudlca a func;ao muscular e causa
dor ao paclente

As fraturas dlaflsanas do femur podem ser tratadas atraves da
osteossfntese Intramedular, dando-se preferencla a reduc;ao pela tecnlca a ceu
fechado Nas fraturas simples de femur (MULLER, 1990) da-se preferencla a haste
sem bloquelo (KUNTSCHER, 1965) e nas fraturas multlfragmentanas, usam-se

Flxayiio BlOloglca das Fraturas lvIultlfragmentanas do Femur
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hastes bloqueadas (KEMPF, 1985) A tecnlca da osteossintese Intramedular tambem
apresenta Inconvenlentes a fresagem do canal medular traz danG vascular pela
les80 da clrculag80 endostal e, ao aumentar a press80 no canal medular, concorre
para a embolla gordurosa (LEVY, 1989) e a Infecg80 local (MELCHER, 1994)

o modo de eVltar todos estes Inconvenlentes e aglr 0 menos possivel na
area de fratura E 0 metoda da flxag80 blologlca, CUjOpnmelro relato data de ha
mals de vlnte anos sob a rubnca de "placa blologlca" (PERREN, 1991), continua
com 0 desenvolvliTlento da redu<;ao indireta (MAST, 1989), da placa em onda
(BRUNNER e WEBER 1982) e final mente com a da placa em ponte (HEITEMEYER,
1987) Tambem se consldera como flxag80 blologlca 0 emprego das hastes
bloqueadas em fraturas multlfragmentanas de femur (KEMPF, 1985), quando
colocadas a ceu fechado e preservando a clrculag80 penostal e demals partes
moles ao redor do osso A flxag80 blologlca tem como objetlvo a preservag80 da
vasculanzag80 dos vanos fragmentos osseos, sem precisar dlmlnulr 0 espago
entre os mesmos (redug80 anatomlca) E uma tecnlca que facillta e favorece a
formag80 do calo osseo (O'SULLIVAN, 1989) A flxag80 blologlca com placa em
ponte ellmlna a desvantagem de fresagem do canal medular e permlte establllzar a
fratura sem les80 da blologla ao nivel do foco de fratura

o presente estudo objetlva anallsar os resultados do tratamento de 21
fraturas multlfragmentanas do femur, tratadas pela tecnlca da flxag80 blologlca,
usando a placa em ponte, com e sem enxerto osseo adlclonal, avallando a tecnlca
clrurglca, 0 tempo para a consolldag80 e as compllcagoes

Flxa~iio BlO16g1ca das Fraturas A'Jultlfragmentanas do Femur
Analise do Tratamento de 21 Casos
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2 Revisao da Literatura

Cada vez mals os clrurgl<5es ortopedlcos aceltam e defendem 0

tratamento clrUrglco das fraturas do femur baseados nos resultados oferecldos pelas
publlcag6es clentiflcas 0 pnmelra metodo de tratamento para as fraturas de femur
fOI0 conservador e, entre varios metodos conservadores, a tragao fOI0 mals usado
No entanto, 0 usa da tragao nao tem resolvldo 0 problema da fratura 0 femur e 0

malor osso do organlsmo humano, envolto por uma potente e bem desenvolvlda
massa muscular que sera durante 0 tratamento conservador um fator de dlficuldade
para 0 contrale dos fragmentos e cUJaconsequencla e um elevado numera de
consol1dag6es vlclosas

2.1 Tratamento Conservador

RUSSEL (1924), no estudo sobre fraturas de femur tratadas por tragao,
encontrau um grande numera de paclentes portadores de consolldagao vlclosa e
Julgou responsavels os musculos blartlculares da coxa, razao de ter Ideal1zado um
tlpO de tragao que traz os musculos ate 0 correto allnhamento e Junto com eles os
fragmentos 6sseos fraturados Reconhece porem, ser uma redugao apenas aceltavel
mas nao anatomlca, mesmo porque a obtengao da redugao vana mUlto conforme
a altura e 0 trago de fratura

MCKEEVER (1945), usando a tragao Ideallzada por RUSSELL (1924)
afirmou ser um metodo de tratamento seguro, com menor InCldenClade consolldac;ao
VIClosa e sUJelto ao menor tempo de hospltallzagao, apesar deste perfodo ser
longo, entre 45 a 60 dlas

BROWN (1958), em sua obra sobre tratamento das fraturas, Indica,
quando escolhldo 0 tratamento conservador, a tragao tlpO RUSSEL (1924) Apesar

Flxal(;iio BlOloglca das Fraturas }v/ultifragmentanas do Femur
4nalzse do Tratamento de 21 Casos
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deste tlpO de trac;ao ser efetlva, BROWN acrescenta mals um fator compllcador,
alem da consohdac;ao VIClosa, a parallsla do nervo fibular

NICHOLS (1963), em revisao de 181 casos tratados por dlferentes
metodos de trac;ao, constatou 41 % dos paclentes com amplitude de movlmento
do joelho menor que 900

, em 30% das fraturas houve consolldac;ao com mals de 6
meses de tratamento Procurava um metoda de tratamento que perm ItIsse
mobilidade precoce da artlculac;ao do joelho e que compensasse a consolldac;ao
VIClosaobtlda pelo tratamento conservadOi

ANDERSON (1967), em revisao de 56 casos tratados pelo metodo
conservador com tra<;aotlpO RUSSELL (1924), notou que a redu<;aoera Inadequada,
eXlgla longo tempo de hospltallzac;ao e volta lenta a deambulac;ao Conslderou 0

resultado satlsfat6no, apesar de apenas 34 paclentes (65%) apresentarem mals
de 1200 de flexao do joelho e 3 paclentes necessltarem clrurgla corretlva da pseudo-
artrose

MOONEY (1970), atraves do pnndplo de deambula<;ao e suporte precoce
do peso, advogado por CHAMPIONNIERE (1910) e bem demonstrado por
SARMIENTO (1967) no tratamento de fraturas de tibia, demonstrou em 150 casos
consolldac;ao no perfodo de 14,5 semanas e observou a InexlstEmcla de casos de
pseudo-artrose ou refratura, 70% das fraturas se apresentaram no terc;o distal e
30% eram dlaflsanas, contudo, sem nenhuma dlferenc;a de comportamento entre
uma e outra A comparac;ao da mobilidade com outro grupo, tratado por trac;ao e
gesso peIVICO-pedlco, mostrou melhora da mobilldade, em paclentes que usaram
gesso artlculado no perfodo de 6 meses ap6s a retlrada da Imoblllza<;ao Nao avallou
os desvlos ap6s consolldac;ao da fratura

DELEE (1979) relatou em 15 casos com fratura de femur e de tibia do
mesmo lado, tratados por reduc;ao Imedlata da tibia e trac;ao na tibia com um flo
Incorporado ao gesso, por um perfodo entre um dla a 6 semanas e, depols,
colocados em gesso artlculado quadnlatero Relatou boa mobilidade, em media
com 1110 de flexao de Joelho, observou no femur de 8 paclentes uma deformldade
em varo, entre 120 a 200 e pequenos desvlos no sentldo antero-postenor, nao houve
desvlos residualS na tibia, apesar de 4 casos apresentarem sfndrome
compartlmental e necessltarem de fasclotomla A revisao da hteratura e favoravel a
flxac;ao clrurglca, quando ha esta assocla<;ao de fraturas 0 gesso artlculado e um
metoda aceltavel e uma opc;ao de tratamento para este tlpO de trauma

Sobre este aspecto, e relevante ressaltar que ha concordancla na
Iiteratura atual que ap6s a escolha do tratamento pelo metoda conservador, este
deve ser precedldo por um perfodo de trac;ao e, postenormente, a apllcac;ao de
gesso artlculado, a flm de se obter melhor fun<;ao

Flxar;ilo Blo/6g1ca das Fraturas Nlultlfragmentimas do Femur
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BUXTON (1981) parte do pnncfplo que 0 tratamento conservador produz
retardo de consolldac;ao e ngldez de joelho Para tanto, usa a trac;ao tlpO PERKINS
(1953), que permlte a moblllzac;ao do joelho conslderando que 0 movlmento atlvo
dos musculos causa compressao no foco de fratura, ajuda a clcatnzac;ao da fratura
e Impede a ngldez do joelho Dos 50 casos tratados por esta teCnlCa, observou,
mals de 120° de flexao do joelho e que a moblllzac;ao precoce fOI favoravel a
consolldac;ao 47 casos apresentaram consolldac;ao clfnlca e radlol6glca, 12
semanas ap6s a fratura A Infec;ao no trajeto do flo de trac;ao, e a pnnclpal
cornphcaC;8o desta sene, ela pode ser eVltada pelo uso do curative cebnnde e flo
ou pela troca de poslc;ao do flo para a tuberosldade da tfbla Acredlta que 15° a 20°
de varo e 10° a 20° de antecurvatum nao constltuem deformldades detectavels
cllnlcamente Ap6s 4 semanas, as fraturas apresentavam SlnalS de consolldac;ao
eo joelho apresentava-se com mals de 90 ° de flexao, pod endo ser colocado em
gesso artlculado, dlmlnulndo 0 tempo de trac;ao e de hospltallzac;ao

GROSS (1983) relata 72 casos de adolescentes, entre 5 e 19 anos,
tratados desde 0 Infclo com gesso artlculado e com deambulac;ao precoce, ap6s 0

3Q dla, desde que nao houvesse lesao assoclada que Impedlsse a deambulac;ao
Antes porem, submetla os pacientes a anestesla e colocava um plnO de Stelmann
no terc;o distal do femur, englobado-o no gesso, com adaptac;ao a artlculac;ao, 0

resto do gesso era colocado na perna 0 paclente, em trac;ao por argolas presas
ao gesso da perna, era submetldo a tratamento flsloteraplco, dlanamente, e
encorajado a deambular. Depols voltava a trac;ao Semanalmente, submetla-o a
radlograflas, ap6s 6 meses da fratura houve recuperac;ao completa do paclente 0
autor relatou dlflculdade de tratamento em paclentes do sexo mascullno em fase
final de crescI mento, com fraturas dlaflsimas Nestes casos, recomendou a fixac;ao
com haste Intramedular

GATES (1985), em trabalho similar ao de GROSS, adaptou 0 metodo
do gesso artlculado para 0 tratamento de adultos, em paclentes do Tercelro Mundo
Fez uma adaptac;ao do sistema de NEUFELD (1974), para tratamento de fraturas
de femur em paclentes com recursos mediCOSIlmltados, onde a flxac;ao clrurglca
com 0 uso de Instrumentos Inadequados e um fator de aumento de InCldenCla de
Infecc;oes, pseudo-artroses, deformldades e ngldez de joelho 0 tratamento
conservador nestes locals, apenas pela simples trac;ao esqueletlca e postenor
gesso pelvlco pedlco, resulta em deformldades e ocupac;ao de lelto hospltalar por
tempo prolongado 0 metoda do gesso artlculado eVlta a clrurgla e permlte
moblllzac;ao precoce, eVlta consolldac;ao VIClosa e pseudo-artrose, alem de trazer
conforto ao paclente Pelo usa do gesso artlculado e suspenso, permlte 0 usa do
membro prontamente e sem desconforto para 0 paclente, a consolldac;ao se torna
proporclonal a quantldade de exercfclos Nos 121 casos com fratura de femur asslm
tratados, exceto em um paclente, observou consolldac;ao das fraturas, sem
compllcac;oes ou encurtamento slgnlficatlvo. ap6s breve perfodo de hospltallzac;ao
Contudo, a avallac;ao dos numeros mostra 0 tempo de usa do gesso entre 4 a 5

FIXar;CioBlO16g/ca das Fraturas A1ultifragmentanas do Femur
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meses, 80 % dos paclentes apresentaram deformldade angulatona no sentldo
antero-postenor, entre 10° e 20°,2 paclentes apresentaram deformldade rotatona
supenor a 20°, encurtamento entre 1,5 e 2,5 cm em 52% dos paclentes, e 18% dos
paclentes apresentaram mals de 2,5 cm de encurtamento Em apenas 17% dos
paclentes 0 Joelho apresentava mals de 130° de flexao

SCHATZKER (1987), em capftulo de sua obra, relatou as comphcac;6es
onundas do tratamento conservador nas fraturas de femur e observa 0 tempo
proiongado em ira<;ao; ulcera por decublto, alterac;6es no habito intestinal e vesica!
em paclentes mantldos no lelto, trombose venosa profunda, osteoporose, atrofla
muscular, encurtamentos, deformldades angulares com desvlos capazes de
produzlr altera<;ao blomecanlca no Joelho, ngldez de Joelho e, em regra, 90° de
flexao como resultado final, apos um prolongado perfodo de horas de trabalho
flsloteraplco. 0 apareclmento do gesso artlculado trouxe algum alento, embora
mUitas compllca<;oes, como encurtamento e angula<;ao, ocorram pnnclpalmente
em fraturas do ter<;o medlo e supenor de femur

2.2 Tratamento Cirurgico

2.2.1 Fixa~ao Intramedular

KUNTSCHER (1940) descreveu a tecnlca de flxa<;ao Intramedular dos
ossos longos, atraves de uma haste com a forma de trevo, usada durante a Segunda
Guerra Mundlal, pnnclpalmente em fraturas de femur, usou controle per-operatono
com fluoroscospla, sem abertura do foco de fratura

CAVE (1961), durante encontro daAcademla Amencana de Ortopedla,
relatou a grande evolu<;ao da Ortopedla, durante a Pnmelra e Segunda Guerras
Mundlals no tratamento de fendos, mas que na pratlca CIVil, esta atlvldade era
reallzada por clrurgloes gerais que atendem e tratam os paclentes traumatlzados
Sugenu 0 emprego e a pratlca destas tecnlcas Ideallzadas por ortopedlstas, para
o tratamento de fraturas pelos propnos ortopedlstas e as lesoes traumatlcas dos
membros, tambem de competencla desta especlalldade, a ortopedla Aflrmou seu
deseJo de Incentlvo as pesquisas com matenals de sfntese, ao melhor trelnamento
de Jovens clrurgloes com tecnlcas e pnncfplos clrurglcos, ao melhor conhecimento
sobre clcatnza<;ao dos tecldos, sobre tratamento do choque, ao papel dos
hormonlos, balan<;o hfdnco e melhor cUldado pre e pos-operatono E prevlu, alnda,
uma nova epoca para tratamento clrurglco de fraturas em traumatlzados, apesar de
ele ser adepto do tratamento conservador das fraturas

KUNTSCHER (1965), durante 20 anos, em avalla<;ao da haste
Intramedular Ideallzada por ele mesmo, relatou excelentes resultados em grande
numero de paclentes Confere as segUintes vantagens desta tecnlca a) eVlta 0 use
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de gesso e talas, a flm de dlmlnUir 0 apareclmento de ngldez articular, atrofla
muscular e trombose venosa, b) permlte moblllza<;ao articular e apolo precoce, c) 0

paclente pode ser relntegrado as suas atlvldades, d) com 0 bom usa da tecnlca, a
consollda<;ao e a regra, sendo rara a pseudo-artrose, e) 0 nsco de osteomlellte e
men or Com rela<;ao aos pnncfplos tecnlcos a) 0 procedlmento deve ser a ceu
fechado, sem abnr 0 foco de fratura, b) a haste deve serforte suficlente, para reslstlr
ao stress causado pela contra<;ao muscular, movlmento articular e suporte do peso
corporal, c) para Introdu<;ao, a haste deve ser elastica suflclente, favorecendo a
compressao e a sua Introduc;ao, para prender firmemente os fragmentos e eVltar a
rotagao A vantagem da tecnlca a ceu fechado reside no fato de pratlcamente ellmlnar
a osteomlellte Inclusive consldera grande avan<;o0 alargamento do canal medular,
reallzado a ceu fechado sobre fio-gula permltlndo a colocagao de hastes mals rfgldas
e mals reslstentes porem reconhece que ha destrUl<;ao da clrcula<;ao endostal
Contudo, 0 usa da fresagem, por mals de dez anos, em centenas de paclentes,
ofereceu bons resultados e tornou este aspecto secundano pOlS, em casos de
pseudo-artrose e Infec<;ao, a fresagem do canal medular favorece 0 prognostlco
Alnda preve, com aperfel<;oamento do seu metodo, 0 bloquelo da haste em fraturas
mals complexas

ROTHWELL (1978) relatou 102 fraturas de femur, em 100 paclentes todos
tratados com 0 usa da haste de Kuntscher As fraturas reduzldas em mesa ortopedlca,
em decublto lateral, atraves da tecnlca a ceu fechado Relata poucas compllca<;6es
quando usa 0 matenal e equlpamento corretos Dentro do grupo venflcou 18% de
fraturas patologlcas sem altera<;ao no resultado final, 12 paclentes com
encurtamento, mas apenas um deles apresentou a dlferen<;a de 2,5 cm Em 5
paclentes observou pequenas deformldades rotaclonalS e em 2 paclentes, desvlo
rotatono de 400

, sem altera<;ao da marcha Em 3 paclentes, houve retardo de
consollda<;ao e em 2 paclentes houve evolu<;ao para pseudo-artrose, que foram
tratados com enxerto osseo

KING (1981) reportou uma sene de 112 casos de fratura de femur.
tratados com haste de Kuntscher, a ceu fechado, com 0 paclente em decublto lateral,
em mesa de tra<;ao, sob tra<;ao com 4,5 Kg, submetldos a clrurgla, apos 3 ou 4
semanas do trauma Naquelas clrurglas usou tragao efetlva e pesada com vana<;ao
entre 45,4 a 68 Kg (100 a 150 Ilbras), sem qualquer danG adlclonal ao paclente
Nesta sene Inclulu fraturas multlfragmentanas e do ter<;o distal de femur Apos a
flxagao com a haste usou plno de Stelmann no furo proximal e outro no furo distal da
haste, para eVltar encurtamento e rota<;ao, observou que para a coloca<;ao dos
pinos, poslclonou-se 0 paclente em decublto dorsal Houve consollda<;ao de todas
as fraturas, as vezes assocladas a mUitas compllca<;oes em 15 paclentes com
embolla gordurosa, em 7 paclentes com embolla pulmonar e em 24 paclentes com
algum grau de encurtamento, rota<;ao ou ngldez de Joelho

HARPER (1985) relatou 119 fraturas de femurtratadas atraves de haste
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maclc;a e estnada Comparou a tecnlca a ceu aberto, em 39 paclentes, com a ceu
fechado em 80 paclentes Reallzou as flxac;6es 5 dlas pos-trauma, em media,
mesmo em paclentes polltraumatlzados As fraturas multlfragmentanas foram de
Indlcac;ao de reduc;ao a ceu aberto e flxac;ao com haste e cerclagem Em 10
paclentes, tratados a ceu fechado, houve necessldade do usa de suporte externo
Observou a media de 13 semanas para consolldac;ao em 100% dos casos A
consolldac;ao e representada pelo calo penostal com trabeculado, alem da
capacldade de suportar peso Em apenas 6% dos casos observou problemas
rotatorlos, com necessidade de correc;ao posterior Atnbulu as estnas da haste 0

aumento da estabilidade Conclulu que as reduc;6es a ceu fechado ofereceram uma
malor posslbilidade de compllcac;ao Intra-operatona.

KEMPF (1985) relatou que 0 tratamento a ceu fechado de fraturas
multlfragmentanas de femur nao controla a rotac;ao dos fragmentos nem 0

encurtamento e sugenu 0 usa de hastes bloqueadas a ceu fechado Estas hastes
sac bloqueadas por parafusos colocados transversalmente ao osso Este metodo
permlte melhor controle de rotac;ao e encurtamento dos fragmentos e estende a
Indlcac;ao de osteossfntese Intramedular para fraturas multlfragmentanas, fraturas
oblfquas, fraturas transversas mals proxlmas a metafise femural, fraturas hellcoldals
e fraturas compllcadas com perda ossea Descreve 52 fraturas complexas de femur,
tratadas por este metodo, com clcatnzac;ao ossea, em torno do 5Qmes 90% dos
paclentes tlnham mobilidade normal de Joelho e quadnl, outros 4 paclentes
apresentaram pseudo-artrose e 1 paclente apenas apresentou Infecc;ao Conclulu
que 0 usa deste metodo, para fraturas complexas, oferece baiXOnsco de Infecc;ao
e de pseudo-artrose, quase nao ha pOSSlbllldade de consolldac;ao VIClosa, permlte
menor tempo de hospltallzac;ao, alem de permltlr mobilidade precoce para 0

paclente, mesmo para polltraumatlzados

THORENSEN (1985) relatou 48 casos tratados com haste bloqueada,
com clcatnzac;ao ossea com 16 semanas, em media, conslderou uma fratura
consolldada quando havla presenc;a de calo osseo em torno da clrcunferenCla do
foco de fratura, com densldade similar ao osso cortical adJacente Conslderou
tambem como bom resultado a presenc;a de encurtamentos de ate 2,0 cm e
angulac;6es em valgo e varo de r e 10°, respectlvamente Sugenu, para melhor
controle da reduc;ao e da rotac;ao, a poslc;ao do paclente em decublto dorsal

WHITE (1986) descreveu 0 tratamento das fraturas usando a haste de
BROKER-WILLS, na tentatlva de dlmlnulr a dlficuldade do bloquelo distal das hastes
Este bloquelo distal fOlldeallzado par CAMARGO (1952), em haste de Kuntscher
modlflcada na qual foram Incorparadas asas que se abrem na parte distal 0 paclente
colocado em decublto lateral favorece a reduc;ao da fratura mUlto embara torne
mals diffcil a visuallzac;ao do terc;o proximal do femur, que e melhor visuallzado com
o paclente em decublto dorsal e chama atenc;ao sobre 0 ponto exato para colocac;ao
da haste na fossa plnforme (HARPER, 1987) Nesta sene, as deformldades
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angulares alcan<;aram ate 10° e 0 maXimo de encurtamento fOI de 2,0 cm Nao
houve nenhuma deformldade rotaclonal e 0 autor atnbUiu este resultado a pOSI<;80
do paclente em decublto dorsal

BRUMBACK (1988), na pnmelra parte de um estudo sobre a flxa<;ao
Intramedular a ceu fechado, relata a dependemcla da flxa<;ao a conflgura<;ao da
fratura e relata que as radlograflas tomadas logo apos 0 trauma podem delxar de
mostrar todas as Iinhas de fratura Ele relata que e posslvel eVltar 0 encurtamento
se hauver cantata cortical dos fragmentos pnnclpals pOrE3mde!xa de refeqr sabre a
quantldade de contato necessana a esta estabilidade 0 controle rotaclonal se obtem
pela Interdlglta<;8o dos pnnclpals fragmentos da fratura e pela quantldade de contato
entre a haste e a superflcle endostal, passlvel de aumento, pela fresagem do canal
medular, com a desvantagem da destrul<;ao do osso cortical da face endostal A
duvlda sobre a estabilidade da fratura, apos a flxa<;ao Intramedular, sugere 0
bloquelo da haste com parafusos, a flm de eVltar futuros desvlos da fratura Alnda
relata que 10% das fraturas com bom contato cortical entre os fragmentos perdem
a redu<;8o durante a evolu<;ao

BRUMBACK (1988), na segunda parte de seu estudo, relata 98% das
fraturas evoluem para a clcatnza<;8o, em media apos 19 semanas (vanando entre 5
e 51 semanas) Sobre os cntenos de consollda<;ao conslderou a presen<;a de calo
osseo ponteando a fratura, em uma ou mals radlograflas, e a ausencla de slntomas,
como dor e c1audlca<;8o,ao fazer suporte do peso corporal Os fatores que Influem
na consollda<;ao das fraturas por este metodo sac pnmelro, a nao-Iesao do
hematoma fraturano, segundo, a mobJildade no foco de fratura, que atlva a forma<;8o
do calo local e, tercelro, os fragmentos 6sseos soltos sac traclonados para sua
posl<;ao correta pelas partes moles em tome do foco de fratura, em fun<;ao da
mobilidade precoce

MOEHRING (1988) relatou 47 casos com 50 fraturas de femur tratados
com hastes Intramedulares flexlvels, que podem ser colocadas de proximal para
distal por acesso trocantenco ou de distal para proximal Relata poucas compllca<;6es
mesmo em fraturas multlfragmentarlas, houve allnhamento satlsfatorlo e
consollda<;ao em 16 semanas 0 autor defende este metodo tambem em fraturas
multlfragmentanas pOlSa curvatura das hastes permlte um bom contato entre haste
e osso cortical e Impede 0 encurtamento, alem de eVltar as dlflculdades tecnlcas
do parafuso distal das hastes bloqueadas

CHRISTIE (1988) relatou 120 fraturas tratadas atraves de haste
bloqueada Havla 46 paclentes polltraumatlzados graves, com traumas multlplos,
inclusive 17 paclentes com traumatlsmo cranlano que necessltaram de
descompressao ou monltonza<;8o Intracranlana, as fraturas foram fixadas com haste
Intramedular dentro das pnmelras 14 horas pas-trauma Sugenu a flxa<;8o Imedlata
das fraturas para eVltar embolla gordurosa e slndrome da angustla resplratona

F/xar;ao BlOlog/ca das Fraturas A1ult/fragmentanas do Femur
Analzse do Tratamento de 21 Casos



2 Rev/sao da L/teratura

Chamou a atenc;ao para pnmelro, a dlflculdade tecnlca para a bloquelo distal da
haste, expondo a clrurglao a doses exageradas de radlac;ao e, segundo, a
eventuahdade de fratura do cola Femural que ele atnbUi a um ponto Inadequado de
colocac;ao proximal da haste Conclulu que a clrurgla e complexa e requer um
clrurglao expenente, a estabilidade da flxac;ao e a mobilldade precoce sao
vantagens do metoda

HANKS (1988) relatou a usa da haste bloqueada de Brooker-Wills, em
50 paClentes, tendo tido problemas teCnlCOS em 13 paclentes (26%), e!'Tl 10
paclentes a problema estava relaclonado a abertura das asas dlstals Apesar da
consolldac;ao de 99% das fraturas em 12 semanas, houve necessldade do usa de
suporte externo, em 9 paclentes (3 trac;6es, 5 gessos artlculados e em 1 paclente
tala gessada ate a coxa) Conslderou a consolldac;ao da fratura quando houve
presenc;a de calo penostal, ausemcla de dor no local da fratura, apolo completo do
membra e deambulac;ao sem dor As fraturas foram flxadas em torno do 7Q dla pos-
trauma Defende a poslclonamento do paclente em decublto lateral porque dlminul
a tempo de clrurgla e a perda sangufnea 0 decublto dorsal deve ser usado apenas
em polltraumatlzados que apresentem trauma toraclco

FRANKLIN (1988) relata uma sene de 60 paclentes, com quebra da
haste Intramedular, em todos as casas a dlficuldade conslstlu na extrac;ao da porc;ao
da haste do centro do fragmento distal Todos as paclentes foram submetldos a
procedlmento Inlclal a ceu fechado, as hastes solldas apresentaram dlflculdade
malor para a retlrada e as hastes mals finas POSslblhdademalar de quebra Observou
que as hastes se quebram, em media, 12 meses apos a clrurgla e, em 50% das
fraturas havla SlnalS de consolldac;ao ossea ao exame radlologlco Apos a clrurgla
de troca da haste, 95% dos casas evolufram para a consolldac;ao

S0JBJERG (1990) relatou 40 fraturas multlfragmentanas da dlaflse
femural au do terc;o distal e proximal tratadas pela haste bloqueada Houve
consohdac;ao de todas as fraturas porem em longo espac;o de tempo, cUJavanac;ao
estava entre 12 e 30 meses Observou poucas compllcac;6es, refenu que eXlste a
posslbilldade de eVltar a alongamento au a encurtamento gUlando-se pela tensao
da pele e pela poslc;ao da patela pos-reduc;ao, defende a colocac;ao de hastes
mals flnas para eVltar malor lesao do canal medular

MORAN (1990) relatou 24 fraturas de femur em paclentes com Idade
supenor a 60 anos Todos refenam trauma de balxa velocldade, embora as fraturas
fossem de multlplos fragmentos, devldo a ma qualldade do ossa Houve alta taxa
de comphcac;6es pos-operatonas (54%), que fOIexphcada pela Idade dos paclentes,
cUJataxa era proxima a das compllcac;6es das fraturas do cola do femur A malar
dlflculdade encontrada fOI a poslclonamento dos paclentes com alterac;6es da
artlculac;ao coxa-femoral Conclulu que as vantagens sao as mesmas que as
oferecldas para paclentes mals Jovens
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WALTERS (1990) descreve 106 fraturas de femur, tratadas pela fixar;ao
Intramedular flexfvel, com hastes de Ender 96,6% das fraturas consolJdaram, mas,
em 10% das fraturas houve angulac;ao slgnrflcatlva, rotac;ao e encurtamento 0
autor defende a colocar;ao da haste de proximal para distal, pela reglao trocantenana,
para eVltar problemas pr6xlmos a artlculac;ao do Joelho 0 autor nao mostra quais
os tipOSdas fraturas flxadas, refere-se a encurtamento de ate 4,5 cm

WISS(1990) relata 33 fraturas segmentares de femur tratadas por haste
lntramedulai bloqueada As fraturas segmentares representaram entre 6% a 8 %,
de todas as fraturas de femur e foram de dlffcli tratamento nao apenas pela
complexldade do trac;o, mas tambem pelas les6es assocladas que os paclentes
apresentaram 0 usa de placas nestas fraturas pode ser felta apenas a ceu aberto,
com lesao de partes moles, grande sangramento e, mUltas vezes alnda, com
necessldade de enxerto 6sseo, fatores de aumento do potencial compllcador do
tratamento 0 usa apenas da haste nas fraturas multlfragmentanas nao eVlta 0

encurtamento, tomando necessano 0 usa de cerclagens, necessltando abertura do
foco de fratura, perdendo a vantagem da clrurgla a ceu fechado 0 autor defendeu
o usa da haste bloqueada e relatou que 0 fragmento Intermedlano nao roda Junto
com a fresagem devldo as fortes Inserc;6es musculares na IJnhaaspera Nesta sene
de 33 fraturas, apenas uma fratura nao consolldou

2.2.2 Fixador Externo

DABEZIES (1984) relatou 0 usa de um flxador externo, tlpO Wagner, no
tratamento de 20 fraturas complexas de femur, com usa da mesa ortopedlca e do
Intenslflcador de Imagem, para acompanhar a redur;ao A consolJdar;ao das fraturas
ocorreu, em 95% dos casos, com 0 flxador permanecendo, em media, 3,3 meses
o autor defendeu 0 usa deste tlpO de tratamento em paclentes com lesao artenal
assoclada e defendeu a colocac;ao do flxador ap6s 0 reparo artenal A grande
compllcar;ao fOI0 encurtamento de mals de 3,5 cm, em 15% dos paclentes, e grande
dlmlnulc;ao da moblildade do Joelho em 30% dos paclentes

2.2.3 Haste Intramedular Medular + Placa e Parafuso

BURWELL (1971) relatou 0 resultado de tratamento de 84 fraturas de
femur, tratadas com osteossfntese Intramedular, das quais 63 fraturas foram flxadas
por placas, alem da haste Intramedular 0 autor usou uma placa adlclonal nas fraturas
fixadas com haste Intramedular, cUJotrac;o se aproxlmava do terc;o proximal ou distal
e, tambem, em casos de fraturas multlfragmentanas 0 autor defendeu tambem 0

usa de duas placas nas fraturas complexas e chamou a atenc;ao para eVltar
desvasculanzar;ao 6ssea pOlS acredltava ser fundamental a adlr;ao desta flxac;ao
para eVltar 0 encurtamento da fratura e porque aumentava a establlJdade da redur;ao
e permltla movlmentac;ao mals precoce do membro
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WU (1993) relatou 0 tratamento de fraturas segmentares do femur,
atraves da haste e placas para a flxagao destas fraturas Relatou dlficuldade para a
redugao do foco distal a ceu fechado sendo necessana uma pequena Incisao para
Introduzlr 0 flo-gula Conslderava como elementos favoravels a consolldac;;ao a
presenc;;ade um pequeno espac;;oentre os fragmentos, a establllzac;;ao mecanlca
da fratura e a um fragmento osseo vasculanzado Mas desaconselhava 0 uso de
placas devldo a reduc;;aoser a ceu aberto, aumentando os nscos de Infecgao, com
destrUlc;;aoda clrculac;;ao penostal e nao permltlndo suporte do peso corporal A
piaca mantern a estabd,dade mecanica e a cifculac;ao endostal, mas ao co!oc8-la
provoca-se uma lesao de partes moles, em tome do osso No caso de haste a ceu
fechado a clrculac;;ao endostal e lesada, mas a clrculac;;ao penostal e mantlda As
hastes a ceu aberto sac desaconselhavels, pOlS lesam a clrculac;;ao endostal e
penostal, e sac mals favoravels a Jnfecc;;aoossea devldo a lesao local no ate
clrlJrglco

2.2.4 Placa e Parafuso

ROBERTS (1977) revisou 19 fraturas de femur e 14 compllcac;;oes de
tratamento das fraturas de femur, tratadas com placa e parafuso Relatou 20% de
compllcac;;oes e observou que as placas nao sac 0 procedlmento de escolha para
a flxac;;aodas fraturas da dlaflse femural As desvantagens, segundo 0 autor, se
referem a grande exposlc;;ao clrurglca, a desvasculanzac;;ao 6ssea e ao nsco de
Infecc;;aoTambem relatou dlflculdade para avallar a consolldagao das fraturas, que
ocorreu entre a 122 e a 162 semanas Refere que as Indlcac;;oes para uso de placas
em fraturas de femur sac as fraturas multlfragmentanas, as fraturas obliquas e as
fraturas dlaflsanas proxlmals e dlstals, mas a clrurgla deve ser reallzada par um
clrurglao expenente Outras desvantagens senam 1) Imposslbilidade de apolo
precoce pelo paclente, 2) a retlrada da placa eXlge uma segunda clrurgla de grande
porte, e 3) ha nscos de nova fratura 0 autor conclulu que a Indlcac;;aoe precisa e
necesslta de clrurglao expenente e enfatlza que a pnmelra opc;;aopara a flxac;;ao
das fraturas de femur e a haste Intramedular

MAGERL (1979) relata 86 casos com fratura da dlaflsefemural, tratados
pela osteossfntese com placa e parafusos Relatou 0 usa de hastes apenas para
fraturas transversas ou obliquas curtas De sua sene, 60% dos paclentes
apresentaram lesoes assocladas e 32% dos paclentes, compllcac;;oes SIStemlCaS
ou localS, sendo que as compllcac;;oes slstemlcas foram as mals frequentes em
paclentes com lesoes assocladas, e as compllcac;;oes localS nao apresentam
dlferenc;;asentre paclentes relatados apenas com a fratura e aqueles portadores de
fratura mals lesoes assocladas Os paclentes, com placas entortadas, foram aqueles
que apresentaram fraturas multlfragmentanas, alias, 0 mesmo ocorre com paclentes
que apresentam as placas quebradas Os paclentes, com Infeccao, evoluiram para
a consolldac;;ao e melhoraram ap6s a retlrada do matenal 0 autar relata, alnda,
sobre 0 obJetlvo do tratamento preservar 0 compnmento do femur, em fraturas
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complexas a tentatlva de redu9ao anatomlca pode levar a desvasculanza9ao do
fragmento osseo e sugere 0 usa de uma placa ponteando 0 segmento
multlfragmentano (tala Interna), contudo, acredlta ser este tlpO de establllza9ao
suscetfvel a ocorrenCia de falha do matenal e a plora da clcatnza~o da fratura As
grandes vantagens do usa da placa, defendldas pelo autor, estao no fato de nao
ocorrer dlscrepancla de compnmento dos membros, desvlo do allnhamento do
membro e perda da mobilidade articular, mesmo em fraturas com compllca9ao 0
autor aconselha 0 usa de enxerto osseo para preencher defeltos COrtlcalS,comglr
flxa90es InstavelS e para 0 casu de as fragmentos serem desvascu!anzados

RUEDI (1979) relata em uma sene de 131 casos, com fraturas
multlfragmentanas da dlatlse do femur 53% dos paclentes apresentaram
polltraumatlsmos, na malona dos casos (85%) as farturas foram foram flxadas nas
pnmelras 24 horas Flxaram as fraturas dlaflsanas com placas longas e com placas
anguladas as fraturas mals proxlmals ou dlstals, obedecendo cntenos de redu9ao
anatomlca, flxa9ao rfglda e mobilidade precoce do membro e do paclente Julga
ser Impenoso 0 emprego de enxerto osseo na reglao medial a placa pOlSauxilia na
consollda~o Teve poucas comphca90es 4 obltos em paclentes polltraumatlzados
graves, 6 paclentes com Infec9ao e 9 com quebra ou falha do matenal Em todos os
casos de Infec~o houve cura durante a evolu~o sem soltura do matenal A defesa
do usa de placas basela-se na preserva9ao do supnmento vascular da medula
ossea, em fun9ao de a placa ser colocada excentnca no osso, comparada com a
haste Intramedular que e colocada central Por este motlvo a placa e mals suscetfvel
a quebra, fato que ocorre entre 0 4Qe 6Qmes de pos-operatono Em casos de
Infec9ao ocorreu a clcatnza~o ossea, houve um caso de InfeC9ao um ana e melo
apos 0 trauma

LOOMER (1980) relata que de 46 casos com fraturas dlafisanas de femur
tratadas com placa houve 24% de compllca90es De um modo geral, no entanto
obteve 88% de bons resultados e 100% de consollda9ao Usou apenas placas
retas Todas as fraturas eram dlaflsanas puras sendo 52% multlfragmentanas
Apllcou enxerto osseo em 14 fraturas e em 18 paclentes, usou um suporte externo,
apos a clrurgla A compllca9ao mals comum fOI a quebra ou falha do matenal,
nenhuma soltura do matenal de sfntese Aconsollda~o ocorreu em 7 meses, mas
o autor nao estabeleceu cntenos de consollda9ao Atnbulu as falhas do matenal ao
apolo precoce

O'BEIRNE (1986) relatou em 56 casos de fraturas da dlaflse femoral,
flxadas pelo acesso antero-Iateral, 66% de bons resultados Houve um grande
numero de paclentes com problemas relatlvos a mobilidade do Joelho, atnbulndo-
se ao perfodo de tra9ao e a falta de tratamento flsloteraplco, no centro de
atendlmento de trauma, em zona rural, mals do que ao acesso antero-Iateral A
presen9a de fratura de femur em outro nfvel, a assocla~o com fraturas da tibia ou
com fratura exposta representaram fatores de plora do prognostlco nesta sene
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HEITEMEYER (1987) relatou sobre 71 paclentes com fraturas
multlfragmentanas de femur flxadas atraves de dOls metodos 0 pnmelro atraves
da colocac;ao de placa apos reduc;ao anatomlca da fratura e, 0 segundo, por placa
fazendo ponte sobre a zona fraturana Para 0 usa do segundo metodo, 0 autor
reallzou acesso postero-Iateral, sem manuselo do musculo vasto-lateral ao nivel da
area fraturada, e a placa fOIflxada em um dos fragmentos pnnclpals Ato continuo,
cornglu 0 allnhamento e 0 compnmento do membro e entao a outra extremldade
da placa fOIfixada no outro fragmento pnnclpal Usou 4 parafusos em cada fragmento
e nao usou enxerto osseo Obteve consolldac;ao das fraturas com redu<;ao anatom!Ga
em 36 semanas e consolldac;ao das fraturas nas quais utllizou p/aca em ponte em
23 semanas 0 autor conslderou como consolldac;ao da fratura a formac;ao do calo
osseo em volta da fratura e a capacldade de apolo sem auxillo de muletas

RIEMER (1994) escreveu sobre 0 usa de placas nas fraturas dofemur e
aflrmou ser procedlmento rapldo, reallzavel em decublto dorsal, Independente de
equlpamentos e de tecnlcas radlologlcas, inclusive de mesas ortopedlcas 0 autor
prefenu flxar todas as fraturas, expostas ou fechadas, no pnmelro atendlmento,
pOlS permlte 0 controle da dor do paclente e sua moblllzac;ao permlte poslclonar 0

torax em pOSIc;aOvertical Relatou alnda que 1/3 das fraturas da dlaflse do femur se
assoclaram as fraturas ao nive/ do quadnl, pelvIs ou colo do femur As les6es artenals
foram mals comuns em traumas penetrantes e aconselhou que a fratura deve ser
flxada antes do reparo artenal A colocac;ao de uma placa Impllca na manlpu/ac;ao
do fragmento osseo provocando lesao vascular, 0 que sera eVltado com 0 usa da
reduc;ao Indlreta atraves da Incisao longa e colocac;ao da placa e parafusos apenas
nos fragmentos pnnclpals (proximal e distal) Para 0 autor e Impenoso 0 usa de 5
parafusos aClm e 5 abalxo do foco de fratura, mals enxerto osseo retlrado do terc;o
supenor da tibia Em 10 Imp/antes houve falha mas nao notou so/tura do matenal
Venflcou tambem a consolldac;ao completa com calo penosta/ ponteando os
fragmentos em 18 semanas

OSORIO (1994) relatou 0 estudo em 10 paclentes portadores de fratura
comlnutlva do femur, que foram tratados por osteossintese com placa em ponte,
sem abertura do foco de fratura Ao reduzlr a fratura usou trac;ao manual e nao usou
enxerto osseo, reallzou enxerto osseo em um caso de retardo de consolldac;ao 0
calo osseo apareceu entre 8~e 2¥ semana, em media, 13 semanas Usou placas
retas e /ongas com onficlos apenas em seus extremos

2.2.5 Generalidades

CHARNLEY (1961) fez a defesa da flxac;ao tardla das fraturas da dlaflse
do femur e comparou 24 fraturas flxadas na pnmelra semana, com 14 fixadas apos
a segunda semana 0 resultado final apontou 25% de pseudo-artrose nos paclentes
submetldos a flxac;ao precoce e 10% na flxac;ao tardla Tambem mostrou que os
pacientes com fixac;ao tardla tem formac;ao de calo osseo malor e mals exuberante

F/xa~ilo Blo/6glca das Fraturas Multlfragmentimas do Femur
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do que aqueles com fixac;ao precoce Atnbulu as dlferen<;as a melhor vasculanzac;ao
ao nlvel do foco de fratura Os paclentes submetldos a fixa~ao tardla apresentaram
extremldades osseas roseas ou marrom-claras, devldo ao alargamento dos canals
de Havers, enquanto que os paclentes tratados precocemente apresentavam
extremldades osseas claras como a cor marflm Os cntenos de consollda~ao
radlologlca foram a formac;ao de ponte ossea, ao nlvel do foco de fratura, vlslvel em
qualquer Incldencla radlologlca , comblnada com a ausencla de esclerose

LAM (1964) relatou 130 casos de fraturas de femur 64 com flxac;ao
clrLJrglcana pnmelra semana e 66 tardlamente Ele obteve 9,4% de pseudo-art roses
e consollda~ao em 20 semanas, no grupo de flxa~ao precoce, e 1,5% de pseudo-
artrose e consolldac;ao em 14 semanas no grupo de flxa~ao tardla 0 autor atnbUiu
seus resultados a dOls fatores pnmelro, que a flxa~ao precoce destrol 0 hematoma
Inlclal e nao permlte a sua organrzac;ao, segundo, a destrulc;ao da clrculac;ao penostal
durante a clrurgla, somada a lesao ja ocornda durante 0 trauma

MEYER (1975) relatou sobre 0 tratamento de pseudo-artrose Infectada
dos ossos longos e 0 apareclmento de consolldac;ao ossea na presen<;a de Infecc;ao
o desbndamento e elemento fundamental para cura do processo InfecCIOSO 0
apareclmento da Infec~ao ocorreu em perlodo de tempo vanavel, fOI posslvel a
reallzac;ao de sequestrectomla apos a consolldac;ao ossea A presen<;ade elementos
establ hzadores do foco fraturano ajuda no processo de reparac;ao local e aconselhou
o usa de enxerto osseo quando havla perda de substancla ossea

KARLSTROM (1977) conslderou a assocla~ao da fratura de tibia e de
femur com grande potencial de comphcac;ao e relatou que os paclentes com fraturas
fixadas evoluem melhor desde que sem lesao dos Ilgamentos do joelho e aconselhou
o usa de um mesmo tlpO de matenal de slntese nos dOlsossos Relatou a Incldencla
de 7% de osteomlellte em paclentes tratados clrurglcamente Apesar da alta
Incldencla de Infec~ao, desaconselhou 0 tratamento conservador, pela grande
dlflculdade em controlar as duas fraturas ao mesmo tempo Refenu que os paclentes
tratados por este metodo estao sUjeltos a malor sobrecarga das artlcula~6es do
joelho e do tornozelo

RISKA (1977) estudou 47 paclentes, com multlplos traumas, que
necessltaram de terapla Intenslva e apresentaram, pelo menos, dOls ossos longos
fraturados A fratura dos ossos longos e um Importante fator etlologlco para 0

desenvolvlmento da embolla gordurosa A flxa~ao dessas fraturas dlminul a
Incldencla da embolla gordurosa por Interromper a continua embohzac;ao de matenal
medular A flxa~ao precoce permlte tambem a mob"lza~ao e dlmlnUi 0 Indlce de
compllca~6es de um modo geral Isto fOIeVldenclado pela raplda volta ao trabalho
dos paclentes polltraumatlzados cUJasfraturas foram flxadas precocemente

LADUCA (1980) relatou flxa~ao precoce em 50 paclentes

F/xar;lio BlO16g/ca das Fraruras Nfultljragmentanas do Femur
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polltraumatlzados com fraturas expostas A flxac;ao rfglda precoce da fratura eVltou
a Imobllizagao gessada, permltlu melhor controle da fenda e moblllzagao precoce
do polltraumatlzado, eVltando os problemas cardlopulmonares e metabollcos do
paclente

RISKA (1982) estudou paclentes polltraumatlzados com fraturas de ossos
longos, fraturas da pelvIs e coluna vertebral e observou que 22% dos paclentes
tratados conservadoramente desenvolveram sfndrome da embolla gordurosa,
enquanto 4,5% dos paCientes tratados com flxagao clrurglca das fraturas
desenvolveram sfndrome da embolla gordurosa Relata alnda que paclentes com
P02 abalxo de 60 mmHg resplrando em amblente normal, com alteragao da
COnSClenClae taqulpnela necessltam de aSSIStenClaresplratona Inslste que a fratura
de um osso longo e 0 mars Importante fator etlologlco da sfndrome da embolla
gordurosa e que a frxac;ao precoce das fraturas pode aJudar a eVltar a sfndrome da
embolla gordurosa

MOORE (1988) relatou uma taxa de 5,3% de lesoes IIgamentares graves,
na serie de 320 fraturas de draflse de femur, as quais eram lesoes grosselras e de
facrl dlagnostlco Todos os paclentes com fratura frxada e IIgamentos reparados
apresentaram melhor evolUl;ao Houve grande dlficuldade em dlagnostlcar a lesao
do Ilgamento cruzado antenor Esta lesao pode alcangar uma InCldenCla de ate
48% dos Joelhos, em paclentes com fratura da dlaflse de femur °autor sugenu a
usa de artroscopla do Joelho apos a flxac;ao da fratura de femur

BONE (1989), em estudo prospectlvo randomlzado, comparou a fixagao
precoce com flxagao tardla das fraturas de femur e depols separou os paclentes
portadores apenas da fratura de femur dos paclentes polltraumatlzados com fraturas
de femur A flxagao precoce das fraturas nas 24 horas apos 0 trauma dlmlnulu as
compllcagoes pulmonares, a InCldenCla da sfndrome da angustla resplratona, a
embolla gordurosa com dlsfungao pulmonar e outras compllcagoes pulmonares
cronlcas, como a embolla pulmonare a pneumonia Enfatlzou 0 alto custo hospltalar
dos paclentes submetldos a terapla Intenslva Os paclentes eram controlados usando
a P02 como referencla, quando 0 seu valor flcava abalxo de 60 mmHg, Indlcava
que 0 paclente necessltava de suporte ventllatono

LEVY (1990) fez revisao dos casas de embolla gordurosa, conslderando
que a hlpoxla (P02 < 60 mmHg) e a depressao do Sistema Nervoso Central (SNC)
sac os melhores cntenos para 0 dlagnostlco da sfndrome da embolla gordurosa
Houve embolla gordurosa em 90% dos paclentes traumatlzados A InCldenCla
contudo de sfndrome da embolla gordurosa fOIde 1 a 3% dos paclentes com fratura
de femur ou tfbla, podendo alcangar de 5 a 10% em paclentes com fraturas multlplas
e fratura bilateral A mortalldade dos paclentes que desenvolvem a sindrome da
embolla gordurosa esta entre 10% e 20% A sfndrome da embolla gordurosa pode
ocorrer em qualquer Idade, porem e mals comum em paclentes entre a segunda e
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a tercelra decadas de vida, quando assoclada a uma fratura de os so longo A
sindrome se manlfesta, cIInicamente, no periodo entre 12 e 72 horas pas-trauma
mas pode se manlfestar ate uma semana mals tarde A flxac;ao Intramedular das
fraturas nao causa embolla gordurosa e a fixayao tardla das fraturas apresenta alto
indlce de sindrome da embolla gordurosa

COURT-BROWN (1990) ao estudar a uso de antlblotlcoS em clrurgla
ortopedlca relatou que 0 usa de antlblotlco em fratura exposta e bem deflnldo e
vana de acordo com 0 grau de iesao de tecldos moles e da lesao ossea, mas
contesta 0 emprego da expressao "profllatlco" posto que uma fratura exposta
pressup6e contamlnayao e a antlblotlco e usado como terapeutlco e nao profilatlco
o uso de antlblotlco em fraturas fechadas e polemlco, ha dlscord~mcla quanta ao
seu usa ou n80 Fazendo uma comparac;ao entre fratura fechada com colocac;ao
do matenal de sintese e a colocaC;80 de proteses artlculares, se nesta ultima se
usa antlblotlco por tratar-se da colocac;ao de um corpo estranho, a flxac;ao das
fraturas com matenal de sintese tambem deve ser precedldo por uso de antlblotlcoS
A diSCUSS80Inclde sobre qual 0 antlblotlco a ser usado, por quanta tempo e qual a
via de admlnlstraC;80. Tudo ISSOalnda merece um estudo melhor Se houver
necessldade de use, 0 antlblotlco deve ser de largo espectro, com preferencla
pela cefalosponna

MULLER (1990), em obra sobre classlflcac;ao de fraturas, eVlta 0 usa do
termo "comlnutlva" e sugere a express80 "multlfragmentana" para deslgnar uma
fratura com multlplos fragmentos e expressar a dlflculdade de seu tratamento
Estabelece a regra dos quadrados na regl80 metaflsoeplfisana, para separar este
segmento da dlafise Utlllza alnda um sistema alfanumenco para Indlcar as fraturas
de acordo com 0 osso lesado, a locallzaC;80 do trac;o de fratura e 0 seu grau de
complexldade

2.2.6 Biologia 6ssea

McKIBBIN (1978), estudando a blologla da consolldaC;80 das fraturas
em ossos longos, chamou atenC;80sobre a Importancla do calo penostal e venficou
que houve necrose da extremldade do osso cortical na regl80 do foco de fratura 0
penosteo tem Importancla fundamental para manter a vasculanzac;ao local A
presenc;a de calo penostal demonstra a presenc;a de vasculanzac;ao nos tecldos
em volta do osso 0 tamanho do calo penostal e proporclonal a quantldade de
movlmento no foco de fratura Asslm as placas metallcas representam Importantes
elementos para establllzayao das fraturas porem, deve-se observar a POSSlbllldade
de leS80 do penosteo local, quando da sua colocaC;80

MULLER (1979) na segunda edlC;80 do Manual de FlxaC;80 Interna
determlnou a concelto de reduc;ao anatomlca com flxac;ao riglda e moblllzac;ao
precoce para bom resultado do tratamento clrurglco das fraturas MULLER entende

Fzxar;iio BlOlogzca das Fraturas lvJultzfragmen£anas do Femur
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que a redu<;aoanatomlca dlminul 0 espa<;oentre os fragmentos e ao se acrescentar
a compressao entre os fragmentos a consolJda<;ao acontece dlretamente de um
fragmento a outro, sem forma<;ao de calo penostal

RHINELANDER (1987), em estudo sobre a clrcula<;ao ossea, relatou
que a pnnclpal fonte de supnmento artenal para a cortical da dlafise e a clrcula<;ao
medular, sendo Importante elemento para a repara<;ao da fratura A fresagem do
canal medular pode levar a necrose da cortical, alem de que a presen<;a de um
elemento intramedular dificulta ao organismo a revasculanzagao naquele local Os
dOls elementos contudo mals Importantes para a clcatnza<;ao ossea sac a
establllza<;ao da fratura, e a devlda preserva<;ao do supnmento sanguineo local

HEITEMEYER (1990) estudou 0 significado da estabilidade pos-
operatona, na consollda<;ao das fraturas Atraves do mesmo modelo de fratura
comparou quatro tipOSde montagem 1) redu<;ao anatomlca mals flxa<;ao riglda, 2)
placa em ponte, 3) fixador externo e 4) haste bloqueada Mostrou que a establllza<;ao
pela flxa<;ao blologlca ao fazer ponte sobre os fragmentos osseos Induz a
consollda<;ao, produzlndo uma boa clcatnza<;ao ossea A tecnlca de redu<;ao
anatomlca e flxa<;ao riglda leva a manlpula<;ao ossea da zona fraturana, lesando os
tecldos moles clfcunvlzlnhos e afetando a vasculanza<;aoossea As fraturas reduzldas
anatomlcamente e flxadas com ngldez pela compressao Interfragmentana alteram
a vasculanza<;ao ossea e Interferem no mecanlsmo blOloglco da repara<;ao ossea,
a estabilidade mecimlca produzlda por esta montagem e a Ideal, mas sem garantla
da consollda<;ao ossea As tecnlcas que produzem menor lesao na reglao do foco
de fratura mostram Instabilidade mecanlca, mas a prote<;ao blologlca local permlte
melhor clcatnza<;ao ossea

F/xar;ao BlOlog/ca das Fraturas Mu/tifragmentanas do Femur
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3 Material e Metodo

Entre Junho de 1991 e dezembro de 1994, foram tratados 21 paclentes
adultos, de ambos os sexos, por trauma de natureza vanada, portadores de fraturas
multlfragmentanas da dlafise de femur, atraves da tecnlca da fixac;ao blOl6glca com
placas em ponte, assoclada ou nao a colocac;ao de enxerto 6sseo Conslderaram-
se como fraturas multlfragmentanas aquelas sem contato entre os fragmentas
6sseos pnnclpals ou quando 0 contato 6sseo se apresentava Infenor a 25%
(WINQUIST, 1984 e MULLER, 1990), com 0 trac;o de fratura supenor localrzado
abalxo do pequeno trocanter, e com 0 tra~ de fratura Infenor respeltando 0 limite
da regra dos quadrados (MULLER, 1990) As fraturas nao apresentavam trac;o
articular

As fraturas foram c1asslflcadas conforme Winquist (WINQUIST, 1984) e
AO (MULLER, 1990), ap6s 0 exame da radlografla Inlclal, reallzado em duas
InCldenClaS(frente e perfil) Estas duas radlograflas devem abranger a artlculac;ao
do Joelho nas fraturas dlaflsanas balxas e devlam ser complementadas par
radlograflas da pelvIs Os paclentes foram tratados clrurglcamente pela tecnlca da
flxac;ao blol6glca Os paclentes nao submetldos a clrurgla no mesmo dla do trauma
foram submetldas a trac;ao transesqueletlca tibial tuberosltana provIs6na com 5 Kg
de peso

Cada paclente fOI avallado quanta a consolldac;ao da fratura
Observaram-se os cntenos cllnlcos conforme a presenc;a au ausencla de dor na
reglao da fratura e mobilidade Indolor do quadnl e do Joelho, Independente da
amplitude articular, flxaram-se cntenos radlol6glcos de acordo com a formac;ao de
calo penostal, slmultaneamente a formac;ao de calo entre os fragmentos 6sseos
Procederam-se os controles radlol6glcos p6s-operat6nos Imedlatos, com 6
semanas de evoluc;ao, com 12 semanas de evoluc;ao, com 3 meses ap6s esta
ultima radlografla e com um ana ap6s 0 trauma Ap6s 2 anos do trauma, com a
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fratura consolldada e 0 canal medular refelto retlrou-se 0 matenal de slntese 0
tempo mlnlmo de evoluc;ao p6s-operat6na fOI de um ana

3.1 Tecnica Cirurgica

As clrurglas foram reallzadas com 0 paclente em decublto dorsal, em
mesa operat6na comum e com pequeno coxlm sob a reglao sacra-glutea, a flm de
se obter melhor contrale do allnhamento rataclonal do membra Infenor Pracedeu-
se a antlssepsla de modo habitual 0 acesso clrurglco fOI reallzado atraves de
Incisao reta na reglao p6stera-lateral da coxa sobre 0 foco de fratura em um grupo
de paclentes Ap6s abertura do fascia lata, descolou-se 0 vasto lateral da expansao
medial do fascia lata (HOPPENFELD, 1984) Atlngldo 0 foco de fratura, pracurau-
se nao tocar na musculatura, ao redor do femur Em outra grupo 0 acesso fOI felto
atraves de duas Incisoes sobre os fragmentos 6sseos pnnclpals Ap6s a abertura
do fascia lata e descolamento do vasto lateral, colocou-se a placa, no elxo do osso,
por baixo da musculatura (FIGURA 1) Utllizou-se 0 dlstrator AO (MULLER, 1979)
para auxillar na reduc;ao da fratura, a segUir se pracedeu a checagem da reduc;ao
atraves de radlograflas ou de Intenslflcador de Imagem, em dOls pianos (frente e
perfil) 0 modele usado (pnmelra versao do dlstrator AO) permlte a correc;ao do
allnhamento apenas em um plano Antes da colocac;ao do dlstrator tentou-se a
correc;ao do ahnhamento e do encurtamento, com trac;ao manual Obtlda a reduc;ao
procedeu-se ao controle clfnlco da ratac;ao do membra Infenor, 0 compnmento fOI
avallado pelo controle radlol6glco Entao pracedeu-se a colocac;ao em ponte da
placa eVltando-se 0 uso de plnc;as para osso e, em segulda, procedeu-se a flxac;ao
com parafusos (FIGURA 2)

FIGURA I - Flxarrfio atraves de duas znclsoes e 0 usa do dlstrator A 0

Flxar;fio BlOloglca das Fraturas Multzfragmentanas do Femur
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FIGURA 2 - Flxar;do da plaea eom 0 usa do dlstrator AO e sem 0 usa
de pmr;a 6sseas

As placas foram flxadas com parafuso cortical em todos os paclentes
As placas eram retas ou anguladas (MULLER, 1979) Em nenhum caso foram
colocados parafusos no foco de fratura Colocou-se a placa na face lateral da dlafise
do femur e no elxo longitudinal do osso, paralela a Iinha aspera Nos casos em que
foram utllizadas placas anguladas, elas foram colocadas paralelamente a Iinha
aspera As placas anguladas eram colocadas no fragmento metaflsano e depols
reduzldas ao fragmento dlaflsano Adaptou-se 0 dlstrator no pnmelro furo da placa
proximo da lamina e na extremldade distal da placa (MAST, 1989) Podena ser
usado enxerto osseo, colocado dentro do foco de fratura, entre os fragmentos
osseos Convenclonou-se pela nao coloca<;ao do enxerto osseo ao redor do femur
Antes de fechar a fenda operatona colocaram-se drenos de suc<;ao, para serem
mantldos por 48 horas Quando necessarro indlcou-se 0 use de antlblotlco no pos-
operatono por 24 horas, salvo quando havla alguma condlc;ao clfnlca que Justlficasse
o use por tempo mals prolongado Usou-se cefalosponna de segunda gera<;ao A
movlmenta<;ao das artlculac;6es proxlmas a fratura fOI Inlclada no dla segulnte ao
ate operatorro, sob supervlsao do clrurglao, e a segulr pelo fisloterapeuta Aanestesla
fOIdetermlnada pelo anesteslsta de acordo com as condl<;6es c1[nlcas do paclente

Flxar;do BlO16g1ea das Fraturas l\llultlfragmen tcmas do Femur
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Os 21 paclentes Incluldos neste trabalho preencheram todos os requlsltos
para este estudo 18 eram do sexo mascullno, e 3 do sexofemlnlno 0 lado dlrelto
estava iesado em 12 paclentes e 0 lade esquerdo em 9 A Idade dos paclentes
vanou entre 16 e 67 anos, com uma media de Idade de 29 anos Ap6s a alta
hospltalar, os paclentes foram observados durante um perlodo mlnlmo de
segulmento de 12 meses e maXImo de 42 meses, com uma media de segulmento
de 24 meses

Com rela<;ao a causa das fraturas, sete (34%) paclentes eram vltlmas
de atropelamento, 6 paclentes (28%) eram vltlmas de collsao carro X carro, 4
paclentes (19%) sofreram aCldente com moto e 4 paclentes (19%) apresentaram
fraturas causadas por arma de fogo Todos os paclentes sofreram traumas de alta
energla e alta velocldade Em 6 paclentes passagelros de velculo automotor e que
sofreram collsao, nao fOI posslvel determlnar a locallza<;ao dos paclentes dentro
dos carros Sete paclentes foram VItimas de atropelamento, sendo 4 em vias publlcas
e 3 em rodovlas que atravessam a cldade 0 trauma das vltlmas por atropelamento
em rodovlas fOIde malor Intensldade, com lesoes mals graves, devldo a velocldade
dos velculos, dos 3 paclentes Vitimas de atropelamento, em rodovlas, 1 fOIa 6blto e
outro fez 0 unlco quadro de Infec<;ao desta sene Os paclentes vltlmas de aCldente
com mota foram em numero de 4 e todos apresentaram traumatlsmo Cr2ln10-
encefallco, nao fOI posslvel saber se usavam capacete ou nao 2 paclentes dos
aCldentes com mota apresentaram mals de duas lesoes assocladas As fraturas
causadas por armas de fogo de balxa velocldade (menos de 554 m/s) foram
conslderadas fraturas expostas, por haver comunlca<;ao do foco de fratura com 0
melo extenor Como os projetels nao estao estenllzados, todos os fenmentos por
arma de fogo devem ser conslderados como contamlnados e potencial mente
Infectados (WOLOSZYN, 1988) Os 4 paclentes com fraturas causadas por arma
de fogo tlveram suas fendas submetldas a IImpeza clrurglca, desbndamento e s6
entao foram colocados em tra<;ao Somente quando a fenda estava seca e sem
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slnals de Infec<;ao, os paclentes foram submetldos a clrurgla Um paclente
apresentou lesao da artena femoral que fOI submetlda a anastomose termlno-
terminal 0 clrurglao vascular levantou a hlpotese de a lesao ter sldo causada por
um fragmento osseo, por apresentar uma fenda InClsa, quase transversal e sem
lacera<;ao das bordas, 0 que nao e a caracterfstlca da lesao causada por arma de
fogo Reallzou-se a flxa<;ao da fratura duas seman as apos 0 trauma InlClal

Onze paclentes (55%) foram conduzldos ao hospital pelo SlATE (Sistema
Integrado deAtendlmento ao Trauma e Emergencia) Este e um sistema Integrado
para 0 resgate e transporte de paclentes traumatlzados Esta condl<;ao fOIfavoravel
aos paClentes, pnnclpalmente aos que apresentaram malor numero de les6es
assocladas 0 atendlmento pelo SlATE e um comportamento que revela a
consclentlza<;ao da popula<;ao para nao mover nem tentar transportar paclentes
vftlmas de aCldentes de translto Os 4 paclentes vftlmas de arma de fogo foram
transportados, por populares, ao hospital

As fraturas foram c1asslflcadas segundo a c1asslflca<;ao de Winquist
(WINQUIST, 1984) e a classlficac;aoAO (MULLER, 1990) (TABELA 1)

TA8ELA 1
Classificafao das Fraturas

Classifica~ao de Winquist

Tipo III: 13 casos
Tipo IV: 08 casos

Classifica~ao AO

32.8.22 - 01 caso
32.8.31 - 02 casos
32.8.32 - 11 casos
32.C.21 - 01 caso
32.C.31 - 01 caso
32.C.32 - 02 casos
32.C.33 - 03 casos

A classlfica<;ao de Winquist e mals simples por avallar apenas 0 grau de
fragmenta<;ao da fratura e pode ser dlvldlda em quatro tipOS nos tipOS I ell, ha
fraturas com grande contato entre os fragmentos, mas com controle rotatono e do
encurtamento Nos tipOS III e IV, ha pouco ou quase nenhum contato entre os
fragmentos, dlflcultando 0 controle da rota<;ao e do encurtamento da fratura, fator
que Invalldou 0 metoda convenclonal de osteossfntese Intramedular sem bloquelo
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Nesta sene houve 13 paclentes com fraturas dlaflsanas do tlpO III e 8 do tlpO IV

A classlflca~ao pela AO separa as fraturas dlaflsanas em 27 tlpOS,
baseando-se na locallza~ao (proximal, medlo e distal). na anatomla do tra~o
(transverso, obliquo ou com tercelro fragmento) e na quantldade de fragmentos
Esta classlflca~ao permlte malor compara~ao e separa~ao das fraturas,
c1asslflcando as fraturas Iguals em um mesmo grupo, facrlltando a onenta~ao do
tratamento e do prognostlco A desvantagem da classlfica~o e ser complexa, devldo
ao grande numeiO de possibilidades e agrupamentas passfvelS Na nossa caSU!st!ca,
houve predominlo das fraturas com fragmenta~o do tercelro fragmento (grupo 3) e
no ter~o-medlo do femur (subgrupo 2) Quatorze fraturas comprometlam apenas
uma reglao do osso (12 no ter~o-medlo e 2 em reglao subtrocantenca) Em 7 fraturas
a complexldade do tra~o de fratura comprometla mals de uma reglao do osso

A fratura do femur fOI uma lesao Isolada em 4 paclentes (19%), nos
demals paclentes havla les6es associadas, sendo que em 5 paclentes (24%) havla
apenas uma lesao assocI ada, 6 paclentes (28%) com 2 les6es assocladas, 3
paclentes (14%) com 31es6es assocladas, e, 4 paclentes (19%), com 4 ou mals
les6es assocladas (TABELA 2)

TABELA 2
Les6es Associadas = 17pacientes (81%)

Fefidas contusas de cranio e face
Traumatlsmo cranlo-encefallco

Les5es do anel pelvlco
Altera~6es cllnlcas cronlcas

Contusao abdominal com lesao visceral
Fratura de mandibula

Fratura do umero
Fratura de escapula

Fratura ossos do antebra90
Fratura do planalto tibial

Fratura dos assos da perna
Fratura ossos do tornozelo
lesao Iigamentar do joeJho

Lesao artenal
Ferimento de balsa escrotal

12 casos
10 casos
02 casos
02 casos
02 casos
01 caso
02 casos
01 caso
01 caso
01 caso
04 casos
01 caso
02 casas
01 caso
01 caso

As fendas contusas, em cranlo e face, foram suturadas no mesmo dla
do trauma Os traumatlsmos cranlo-encefallCOS foram acompanhados por
neuroclrurglao e todos os paclentes foram submetldos a tomografla
computadonzada 2 paclentes tlnham les6es ao nivel da pelve, com altera~6es do
anel pelvlco, do tlpO IIvro aberto Em ambos havla dlsJun~o da sinfise publca (TILE,
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1984), uma causada por atropelamento, fOIfixadajuntamente com a fratura do femur,
na prrmelra semana, a outra dlsjungao fOIflxada no mesmo dla do trauma e a fratura
do femur flxada na segunda semana 2 paclentes, com Idade de 54 e 67 anos,
apresentavam alterac;6es clfnlcas cronlcas e necessltaram acompanhamento do
clinlco geral 1 paclente apresentou InsuflClenCla coronarrana e outro apresentou
doenc;a pulmonar obstrutlva cronrca, sendo que em ambos verrflcou-se tambem
quadro cronlco de anemia 2 paclentes apresentaram quadro de contusao
abdominal com lesao visceral, ambos necessltaram de laparotomla exploradora 1
apresentou iesao extensa de mesentena e autro, lesao extensa de Intestine delgado
e lesao hepatica As laparotomlas foram reallzadas ao mesmo dla do trauma Um
paclente apresentou fratura de mandibula, a qual foi fixada clrurglcamente por outra
equlpe As fraturas do umero estavam locallzadas no terc;o superror e foram tratadas
conservadoramente com Velpeau e, posterrormente, com tlpola 0 mesmo
tratamento fOI usado para 0 paclente com fratura da escapula 1 paclente, com
fratura completa da dlaflse dos ossos do antebrac;o, fOI tratado com placa e
parafusos no prrmelro atendlmento Uma paclente apresentou fratura do planalto
tibial, tratada atraves de enxerto mals flxac;ao clrurglca com placa e parafusos, no
mesmo ate clrurglco de tratamento da fratura do femur 4 paclentes apresentavam
fraturas dos ossos da perna, tratadas no prrmelro atendlmento, com reduc;ao mals
flxac;ao com placa e parafusos, antes do tratamento da fratura do femur 1 paclente
apresentou fratura dos ossos do tornozelo, a qual fOI fixada na segunda semana
apos 0 trauma, no mesmo ate clrurglco, antes do tratamento da fratura do femur
Em 2 paclentes dlagnostlcou-se lesao Ilgamentar do joelho, somente apos 0 ate
clrurglco, um dos paclentes, segundo Informa<;ao, ja apresentava Instabilidade
Ilgamentar antes do trauma causador da fratura do femur Em 1 paclente com fratura
de femur, causada por arma de fogo houve lesao da arterra femoral, que, par ter
Sido dlagnostlcada cllnlcamente, nao se reahzou a artenografla, mas reallzou-se a
explorac;ao clrurglca, com anastomose termlno-termlnal, no mesmo dla, a fratura
de femur fOI flxada na segunda semana Um paclente, CUja bolsa escrotal fora
transflxada por um projetll de arma de fogo fOItratado no mesmo dla pelo clrurglao
geral (1Impeza e sutura), a fratura do femur fOIfixada uma semana depols

Houve nesta serre 5 fraturas expostas do femur, 4 delas causadas por
arma de fogo e 1 exposta grau III (GUSTILLO, 1990) em paclente vitlma de
atropelamento Das fraturas causadas por arma de fogo, uma, apresentando lesao
arterral fOIreparada no prrmelro atendlmento, a flxagao da fratura do femur reallzou-
se postenormente Afratura exposta, grau III, fOItratada com Ilmpeza, desbrrdamento
e fixagao, no prrmelro atendlmento

Quando mdlcada a reduc;ao mals flxac;ao clrurglca da fratura
multlfragmentarra do femur, em 5 casos, ela fOIreallzada no mesmo dla do trauma,
em 5 outros, na prrmelra semana, em 10 paclentes, na segunda semana apos 0

trauma, e em 1 caso na tercelra semana depols do trauma Nao houve preferencla
por um determlnado tlpO especiflco de anestesla, a qual fOI sempre apllcada por
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anesteslologlsta, apos a avallaC;EIOgeral do paclente e a dlscussao com 0
ortopedlsta eo clrurglao geral sobre os procedlmentos a serem reahzados Apllcou-
se anestesla geral em 6 paclentes, a raqueanestesla, em 9 paclentes, a pendural
em 5 paclentes e comblnac;ao de geral mals pendural em apenas um paclente

A placa reta fOI usada em 18 casos (85%), e a placa angulada de 950

em 3 casos (15%) A placa reta com doze furos em 2 casos, com quatorze furos em
11 casos, com dezessels furos em 4 casos e com vlnte furos, em apenas 1 caso
As piacas anguladas de 950

, com sete furas, em 1 paClente, doze furas em 2
paclentes A quantldade de parafusos para flxar as placas retas fOI sempre em
numero de OltO quatro aClma e quatro abalxo do foco de fratura Em 4 casos,
usaram-se parafusos de trac;ao, fora da placa, para compressao Interfragmentana
Estas fraturas nao apresentavam desvlos e a flxac;ao nao alterou a estabilidade do
foco pnnclpal

Usou-se enxerto osseo, sempre colocado dentro do foco de fratura, em
11 casos (55%) Retlrou-se 0 enxerto osseo, durante 0 mesmo ate clrurglco, da
tabua Interna do ,lIaco em todos os casos Em todos os paclentes foram usados
drenos de succ;ao, menos em um paclente que teve seu dreno retlrado,
Inadvertldamente no pos-operatono Imediato, 0 dreno fOImantldo por 48 horas nos
demals paclentes Em 13 casos 0 volume da drenagem fOI em media de 310 ml
nas 48 horas Usou-se antlblotlco no pos-operatono, em 18 paclentes, cefalosponna
de segunda gerac;ao (cefazollna e cefazolldlna) Usou-se em 9 paclentes a
medlcac;ao antlblotlca, durante 24 horas, em 3 paclentes, durante 48 horas, durante
tres dlas em 2 paclentes, quatro dlas, em 1 paclente, e em 3 paclentes, durante
cinco dlas

as casos foram seguldos no minlmo por 12 meses e, no maXimo, por
quatro anos, com uma media de segulmento pos-operatono de 24 meses Todos
os casos foram acompanhados ate consolldarem, exceto 1 paclente, que fOI a
obltO, por falencla de multlplos orgaos, todos os demals apresentaram formac;ao
de calo penostal e formac;ao de tecldo osseo entre os fragmentos fraturados com
sels semanas de evoluc;ao Em 16 casos houve consolldac;ao ossea, em 129 dlas
em media, vanando entre 0 minlmo de 90 dlas e 0 maximo de 224 dlas (FIGURA 3)
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FIGURA 3 - PaClente com consolIda9iio 6ssea
NOTA radlOgrafia lnIclQl, p6s operat6rlO ImedIQto e resultado final

Uma paclente, com fratura do terc;o distal do femur (AO 32 C 32 ou
Winquist tlpO IV), mostrou soltura do matenal de sfntese ao ser radlografada na
sexta semana, J8 havla formac;ao do calo penostal e entre os fragmentos 6sseos 0
matenal de sfntese fOItrocado ap6s 0 59 mes, quando havla grande calo penostal,
com aspecto de consolldac;ao 6ssea, porem cllnlcamente, apresentava mobilidade
no foco de fratura Ap6s a troca simples do matenal de sfntese houve consolldac;ao
em 60 dlas (FIGURA 4) Urn paclente, com fratura do terc;o supenor (AO 32 C 31
ou WinqUist tlpO IV), fOI tratado com placa angulada e enxerto 6sseo Embora
conslderada a fratura como consolldada e estar 0 paclente cllnlcamente sem quelxas,
o mesmo apresentou
quebra do matenal de
sfntese aos 11 meses
ap6s a clrurgla, trocada (

/
I
..:l

FIGURA 4 - Soltura do matenal de smtese
NOTA radlOgrafia com soltura do matenal e resultado final
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a placa, mostrou consollda<;ao ossea apos 2 meses Nas radlograflas finals com
consolJda<;ao ossea, havla calo de malor tamanho e malor densldade os sea

Ama coloca<;ao da placa, em dOls casos, (a placa nao estava paralela
a i1nhaaspera) causou desnlvelamento dos fragmentos pnnclpals, distal e proximal
A radlografla com 6 semanas mostrou calo osseo penostal e entre os fragmentos,
apesar dlsto Julgou-se ser este calo Incapaz de evolulr Em um dos casos (AO
32 B 32 ou Winquist tlpO III) sem nenhum procedlmento adlclonal, a fratura apresentou
caio osseo, apos urn ana de evoiuc;ao (FIGURA 5) No outro caso (AO 32 C 21 au
Winquist tlpO IV), aos 7 meses de evolu<;ao, dlagnostlcou-se pseudo-artrose no
foco fraturano distal e em fun<;ao de 0 foco supenor haver consolJdado em 90 dlas,
Indlcou-se clrurgia para a colocac;ao de enxerto osseo, sem troca do matenal, por
nao haver SlnalS de soltura da placa e dos parafusos Durante 0 ate clrurglco,
observou-se a consollda<;ao ossea, mas mesmo asslm colocou-se enxerto osseo
para produ<;ao de malor calo osseo

FIGURA 5 - M6 colocar;iio da placa
NOTA radlOgrafia In/cIGI, radlOgrajia pos-operatono ImedIGto
mostrando m6 colocar;iio da placa e radlOgrajia com resultado jinal
(sem enxerto osseo)

Nos casos em que a flxa<;ao com placa em ponte fOI assoclada a
colocac;ao de enxerto osseo (grupo 1) houve consolldac;ao da fratura em um periodo
de tempo de ate 115 dlas e nos paclentes sem enxerto osseo (grupo 2), houve
consollda<;ao em 145 dlas (TABELA 3) 0 tempo medlo da sene toda fOI de 129
dlas Radlologrcamente 0 calo osseo dos casos , sem enxerto, se apresentou mals
regular e mars denso, contrastando com os casos, com enxerto osseo, que
apresentam calo osseo de grandes propor<;oes
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TABELA 3
Tempo Medio de Consolida~ao e Uso de Enxerto Osseo

flxac;ao 1!!semana
flxac;ao 2!! semana
flxa<;ao 3~semana
flxac;ao 4!! semana

com enxerto osseo
(grupo 1)

2 casos
7 casos

1 caso

sem enxerto osseo
(gropo 2J

3 casos
3 casos
1 caso

4 casos

Consalida~ao(tempo media) 115 dias 145 dias

Nos 5 casos com fratura flxada no mesmo dla do trauma, houve grande
numero de compllca<;oes 1 fOI a 6blto por compllca<;oes slstemicas, 1 apresentou
soltura do matenal, 1 apresentava ma coloca<;ao da placa, 1 apresentou Infecc;ao,
ap6s 11 meses do trauma Estes paclentes tlveram lesoes assocladas, 3
apresentavam mals de 4 lesoes assocladas, 2 com duas lesoes assocI adas No
paclente, com boa evoluc;ao, havla mals de 4 lesoes assocladas As fraturas flxadas
na 1;'!seman a obtlveram tempo medlo para a consollda<;ao de 108 dlas, e as flxadas
na 2;'!semana, 0 tempo medlo de 135 dlas Na fratura fixada na ~ semana observou-
se a placa colocada em ma pOSIc;aOrazao de se conslderar como nao consohda<;ao
6ssea, porem, no 7Qmes, havla forma<;ao de calo 6sseo

o acesso clrurglco atraves de uma unlca Incisao longa fOI reallzado em
15 (70%) casos e atraves de duas Incisoes em 6 (30%) casos Os casos cUJafixac;ao
fOIfelta atraves de uma Incisao (grupo 3) tlveram consollda<;ao da fratura em 125
dlas em media, e com 0 uso de duas Incisoes (grupo 4), em 145 dlas em media
(TABELA4) Permltlu-se a marcha com aJuda de muletas, sem apolar 0 membro
lesado, tao logo 0 estado geral do paclente e suas lesoes assocladas 0 permltlram
o apolo sobre 0 membro lesado s6 se permltlu ap6s a consolldac;ao da fratura Um
paclente sofreu uma queda durante a deambula<;ao com muletas, porem, sem
comprometlmento da consolldac;ao

TABELA 4
Consolida~ao em Rela~ao ao Numero de Incis6es

Uma Incisao (grupo 3) 125 dias para consolida<;ao
(15 casos)

Duas Incisoes (grupo 4) 145 dias para consofida<;ao
(6 casos)
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4.1 Complicacoes

As compllca<;6es foram dlvldldas em pre-operatonas, quando ocorndas
no momenta do trauma e antes do ato ClnJrglco, em per-operatonas, quando
observadas ou causadas durante 0 ato ClnJrglco, e pos-operatonas, quando
decorrentes do ato clrlJrglco ou do estado c1inlco do paclente (TABELA5).

TABELA 5
Complica~6es = 17 pacientes (81%)

Pre-operat6ria
embolra gordurosa

edema de coxa
lesao artenal

Per..operat6ria
ma posl<;ao da placa

fragmento desvasculanzado
quebra da broca

fasclotomla (perna)

P6s..operat6ria
Instabilidade do Joelho

Infecgao unnana
trombose (TVPA)

soltura do matenal
falha do matenal

retardo de consollda<;ao
flxa<;ao em rota<;ao Interna

encurtamento (3 cm)
Infecgao do femur
Infec<;ao da tibia

6blto

02 casos
04 casos
01 caso

02 casos
01 caso
01 caso
01 caso

02 casos
01 caso
01 caso
01 caso
01 caso
02 casos
01 caso
01 caso
01 caso
01 caso
01 caso

Dais paclentes apresentaram um quadro de aglta<;ao pSlcomotora 36
horas apos 0 trauma, que fOI dlagnostlcado como embolla gordurosa Reallzou-se
gasometna mostrando uma P02 de 71 mmHg em 1 paclente e no outro 79 mmHg,
todavla, nos 2 casos a PC02 esteve abalxo de 40 mmHg, nenhum dos 2 paclentes
tlnha a fratura flxada ate aquele momenta foram apenas colocados em amblente
saturado com 100% de 02 (BONE, 1989 e LEVY, 1990) e controlados atraves de
gasometna de controle A flxagao das fraturas fOIrealrzada 2 semanas ap6s 0 trauma
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Em 4 casos tratados provisoriamente sob tra9ao, observou-se grande
edema de coxa, que se atribUlU a pouca tra9ao usada no pn3-operatorlo (5 Kg),
resultando em pequeno encurtamento Em todos procedeu-se ao exame da
Integndade vascular, tendo se observado completa normalldade Em 1 paclente
houve edema da coxa com expansao ate a reglao escrotal e penis Este paclente
era portador de dlsjunc;;aoda sfnfise publca a qual fOIfixada, 0 que pede ter contnbufdo
para aquele edema Exceto contra9ao Isometrlca dos musculos da coxa, nao se
InstltulU tratamento, em nenhum caso

Um paclente apresentava lesao artenal assocI ada, a qual fOIconslderada
como compllca9ao pre-operatorla Este fato se Justlflca por ser lesao arterial do
tlpO InClsa provavelmente causada pelo fragmento osseo e nao pelo projetll de arma
de fogo.

Em do IS casos caracterlzou-se compllca9ao per-operatorla por que a
placa flxada no fragmento proximal nao estava paralela a Iinha aspera, a flxac;;aoda
placa no fragmento distal fOI preJudlcada resultando em desvlo anterior do mesmo
(FIGURA 5) Em um 1 caso com fratura segmentar houve esta mesma compllca9ao
por haver consollda9ao do foco superior e pequena forma9ao de calo entre os
fragmentos do foco Inferior Houve duvlda quanta a clcatnza9ao ossea neste local,
razao pela se optou pela coloca9ao de enxerto osseo entre os fragmentos no 5Q

mes, mUlto embora durante 0 ate clrurglco tlvesse sldo eVldenclada a consolldac;;ao,
colocou-se 0 enxerto osseo Em rela9ao ao segundo caso, aguardou-se a evoluc;;ao,
houve a forma9ao de calo entre os fragmentos porem, restou duvlda sobre se, ao
retlrar 0 matenal de sfntese, sena uma boa Indlcac;;aoa coloca9ao de enxerto osseo
para eVltar possfvel refratura, pOlShavla pouco contato entre os fragmentos

Em 1 paclente durante 0 acesso clrurglco, ao se visualizar 0 foco, havla
um grande fragmento que, durante a coloca9ao do dlstrator, observou-se estar
total mente desvasculanzado, razao pela qual 0 clrurglao optou pela retlrada do
fragmento e coloca9ao de enxerto osseo no local A fratura evolulu para a
consollda9ao, com grande calo osseo

Durante a clrurgla de 1 paclente, quando da perfura9ao ossea, quebrou-
se a broca, como a fratura estava reduzlda, 0 fragmento da broca nao fOI retlrado,
decldlu-se apenas perfurar em outra dlrec;;aoe se colocou 0 parafuso Neste paclente,
apos 2 anos, procedeu-se a retlrada do material de sfntese e do fragmento de
broca Em 1 caso, com fratura Ipsilateral do femur e da perna, pnmelro flxou-se a
perna, para melhor controle rotatono do membro, na Incisao da pele da reglao
antero-Iateral da perna, observou-se grande aumento de volume da musculatura
local, razao pela qual reallzou-se a flxa9ao e tambem uma fasclotomla, que
permaneceu aberta, uma semana depols fOIcolocado enxerto de pele e 0 paclente
evolulu sem apresentar problema
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2 paclentes, no pos-operatono apresentaram Instabilidade Ilgamentar
do joelho 1 paclente relatou que ja apresentava Instabilldade antes de sofrer 0

trauma causador da fratura do femur 0 outro paclente apresentou Instabilidade
antero-medlal, com Indlcac;ao de plastlca Ilgamentar mas a clrurgla fOI recusada
pelo paclente, embora tenha sldo alertado para problemas futuros em seu joelho,
em consequencla da Instabilidade Ilgamentar Uma paclente fez um quadro de
Infec<;ao unnana no pos-operatono Imedlato, com dor hlpogastnca, apresentava
uma dlsjunc;ao da sfnfise publca que fOIfixada Suspeltou-se de lesao vesical porem,
investigada radlologlcamente e por exames iaboratonals, conflrrnou-se ser apenas
Infec<;ao unnana qye fOI tratada c1inlcamente apenas (antlblotlcoterapla) havendo
regressao do quadro Infeccloso Apenas 1 paclente desenvolveu quadro de dor e
aumento de volume na panturrllha, 2 dlas apos a clrurgla, examlnado pelo
anglologlsta, este confirmou 0 dlagnostlco de trombose venosa profunda 0 paclente
fOI tratado com antlcoagulantes e flsloterapla, evolulndo, sem problemas A mals
Idosa paclente desta sene teve a flxa<;ao da fratura do femur, atraves da abertura
do foco e colocac;ao de enxerto Houve soltura do matenal de sfntese no fragmento
distal, dlagnostlcada radlologlcamente na 62semana, Indlcou-se troca do matenal,
mas a paclente nao acatou a onenta<;ao e contlnuou em tratamento ambulatonal e,
apos 5 meses, apresentou calo osseo, embora com mobilldade no foco Indlcada
novamente a clrurgla, houve acordo com a paclente e procedeu-se apenas a troca
da placa, evolUiu para a consollda<;ao ossea, mas com antecurvatum de 15° e
encurtamento de 3,0 cm. Apaclente deambula com usa de compensac;ao no calc;ado
(FIGURA 4) Um paclente com fratura na parte superior da dlaflse fixada com placa
angulada e enxerto osseo apresentou SlnalS radlol6glcos de consollda<;ao, era
alcoolatra e apos 11 meses da flxa<;ao sofreu queda e retornou com dor ao nfvel do
quadnl, fOI radlografado e constatou-se quebra do matenal de sfntese A placa
angulada fOI trocada por placa reta modelada, no ter<;o supenor do femur, com 6
semanas apresentou calo osseo mals denso, quando comparado ao calo antenor
a quebra da placa Um dos grandes problemas das fraturas multlfragmentanas de
femur esta no controle ratatono do membra fraturado que so pode ser avallado
c1inlcamente Um caso fOI flxado em rata<;ao Interna de 25° Durante a marcha, 0

paclente nao t1nhaquelxas, mas observou que, ao sentar-se nao consegula colocar
o calcanhar do membra fraturado sobre 0 outra joelho Em um paclente, com fratura
Ipsilateral de ossos da perna e fratura exposta do femur (grau III) foram flxadas
ambas as fraturas no pnmelra atendlmento a fratura dos ossos da perna evolulu
com Infec<;aoe necessltou de Ilmpeza clrurglca, a fratura consolldou mas perslstlu
uma ffstula, na reglao da perna A fratura de femur fOI delxada aberta e a fenda
clcatnzou por segunda Inten<;ao, com 10 meses de evolu<;ao, apareceu uma ffstula
em reglao lateral da coxa, ao nfvel da clcatnz A fratura consohdou com um fragmento
de densldade malor embalxo da placa, sugenndo um sequestro osseo Com 11
meses de evolu<;ao, por nao haver cura da Infec<;ao, optou-se pela retlrada do
matenal de sfntese, quando confirmou-se a presenc;a de grande sequestra da cortical
lateral do femur, que fOIretlrado Por haver grande calo osseo na reglao, nao houve
necessldade da coloca<;ao de enxerto 0 paclente evolulu bem, com cessac;ao da
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secre<;ao da perna e da coxa Nesta sene um paclente fOI a ablto Portador de
polltraumatlsmo grave apresentando lesao abdominal (Iesao de Intestlno delgado
e do mesenteno), reparada no pnmelro atendlmento, a fratura de femur fOIflxada,
tambem no pnmelro atendlmento, apresentava grande descolamento da pele ao
nivel da coxa Aincisao fOIfelta no mesmo nivel, as fraturas dos ossos da perna e as
fraturas dos ossos do antebra<;o tambem foram flxadas, no pnmelro atendlmento
Com 5 dlas de evolu<;ao, fez quadro de dlstensao abdominal e fOI atendldo pela
terapla Intenslva, evolUindo com quadro de broncopneumonla, confusao mental,
aglta<;ao pSlcomotora, Ictericia e diarrela A pele sobre a regiao lateral da coxa
evolulu com necrose e secre<.;ao FOIcolhldo matenal, tendo-se Isolado dOls germes
Gram negatlvos (Pseudomonas e Escherrcla) e um Gram pOSltlVO(Estafilococo)
Procedeu-se a Ilmpeza clrlJrglca e desbndamento da lesao da coxa com grande
quantldade de secre<;ao no local desbndado, mas 0 paclente fOI a ablto durante 0

procedlmento 0 dlagnastlco deste paclente fOIde septicemia e falencla de multlplos
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5 Discussao

o pnmelro metodo de tratamento apllcado para as fraturas de femur fOI
o conservador, atraves de tragao Agrande dlficuldade de controle dos fragmentos
fraturados pelo metodo de tragao resultou em grande numero de compllcac;6es A
consolldagao VIClosafOIa mals comum das complicac;6es, Independentemente do
tlpO de tecnlca de trac;ao usada Anallsando as fotos de radlografias de trabalhos
publlcados, pelas quais se avalla 0 tratamento conservador das fraturas de femur,
chama a atengao 0 desvlo grosselro dos fragmentos; no entanto 0 resultado final se
deu quase sempre com um calo de grandes proporc;6es ANDERSON (1967) em
um estudo de 56 paclentes adultos refenu que apenas 3 paclentes (5%) evolu[ram
para a pseudo-artrose, os demals, apesar do longo tempo de hospltallzac;ao e da
IImltac;aofunclonal do Joelho, evolufram para consolldac;ao, nao obstante a poslc;ao
VIClosa

Devldo a falta de Instrumental clrurglco e de osteossfntese de boa
qualldade, procurou-se apenas aperfelc;oar 0 tratamento conservador 0 uso de
trac;ao, como a Ideallzada por RUSSEL (1924), permltla melhor allnhamento da
fratura, por ser trac;ao balanceada, a de PERKINS (1953), permltla a moblllzac;ao
do Joelho, e a de NEUFELD (1974) permltla a mobilidade e 0 apolo Em todos
estes metodos, procurou-se obter melhor resultado quanto a mobilldade e ao tempo
de consolldagao, conforme demonstram os trabalhos de BUXTON (1981) e GATES
(1981) Contudo perslstlu a dlflculdade para controlar 0 encurtamento e as
deformldades angulatonas comuns neste tlpO de fratura

SCHATZKER (1987) refenu com mUita propnedade que a haste descnta
por KUNTSCHER (1940) se apresentou como divisor de aguas para 0 tratamento
clrurglco das fraturas de femur, pOlSa haste Intramedular permlte melhor controle
dos fragmentos osseos, do encurtamento e dos desvlos angulatonos e rotatonos
Este tlpO de flxac;ao mostrou estabilidade suflclente para permltlr 0 apolo precoce
e a moblllzac;ao das artlculac;6es vlzlnhas a fratura KUNTSCHER (1965) defendla
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a colocac;ao da haste atraves de alargamento do canal medular, que permite fixac;ao
com hastes mals rlgldas e mals reslstentes. Alias, ele mesmo achou a destrull;ao
da clrculac;ao endostal passlvel de compensa9ao pela estabilldade da flxac;ao A
duvlda permanece na abertura ou nao do foco de fratura KUNTSCHER (1965),
ROTHWELL (1978) eKING (1981) mostraram melhor resultado com 0 usa da haste
a ceu fechado HARPER (1985), ao comparar os dOls metodos de flxa9ao (aberto
e fechado), nao encontrou dlferen~, pOlStodas as fraturas consolldaram com calo
penostal exuberante

o estudo da blologla da clcatnzac;ao 6ssea por McKIBBIN (1978) mostrou
a ImportElnCla do calo perlostal nas fraturas dos ossos longos, 0 apareclmento do
calo penostal depende da presen9a da vasculanza9ao local dos tecldos, em volta
do osso RHINELANDER (1987), no estudo da clrcula9ao 6ssea, relatou que a
pnnclpal fonte de nutn9ao da cortical 6ssea e a clrcula9ao medular e conclUlu ser
Importante a establllzac;ao da fratura para a clcatnza9ao 6ssea e a preserva9ao da
vasculanza9ao local Partlndo destas aflrma90es, poder-se-Ia dizer que nao eXlste
Indlcac;ao para flxa96es Intramedulares, com abertura do foco de fratura, devendo
a flxa~o ser reallzada a ceu fechado As fraturas tratadas conservadoramente
sempre consolldaram, mesmo em posl90es anomalas (no tratamento conservador
nao ha lesao da vasculanzac;ao 6ssea, exceto aquela lesao causada pelo trauma)

A grande IImlta9ao do metodo de flxa9ao intramedular Inclde sobre as
fraturas multlfragmentanas, polSa haste Intramedular controla os desvlos angulat6nos
mas nao control a os desvlos rotaclonalS nem 0 encurtamento A Introdu~o da haste
a ceu fechado permlte preservar a blologla 6ssea externa e a clcatnza9ao 6ssea
mesmo em fraturas multlfragmentanas, mas conserva a dlficuldade de contra Ie dos
desvlos rataclonalS e do encurtamento 0 advento da haste bloqueada, Ja cltada
por KUNTSCHER (1965) e dlvulgada por KEMPF (1985), extendeu a Indlca~o da
flxa9ao Intramedular para as fraturas multlfragmentanas Este tlpO de tratamento
tambem caractenza uma fixac;ao blol6glca mas apresenta algumas hmlta96es como
a dlficuldade do bloquelo distal, conforme relata WHITE (1986), que Inclusive clta 0

bloquelo dlstalldeallzado por CAMARGO (1952), sem necessitar de coloca~o do
parafuso distal. Este mesmo autor WHITE (1986) relata a dlficuldade em saber qual
o melhor poslclonamento do paclente sobre a mesa, se em decublto lateral ou
dorsal 0 bloquelo distal pode ser reallzado com a exposlc;ao da cortical lateral e
distal do femur e, atraves de uma Janela, bloquela-se a haste, sob visao dlreta,
conforme propos PACCOLA (1992)

A tecnlca da flxa9ao blol6glca Intramedular bloqueada mostrau bons
resultados, segundo relata BRUMBACK (1988), com 98% de consollda~o em 19
semanas em media e pode ser usada em paclentes polltraumatlzados, de acordo
com CHRISTIE (1988)
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A flxa~ao Intramedular a ceu fechado tem a vantagem de respeltar a
blologia extern a da vasculanza~ao do femur e permltlr uma boa clcatnza~ao mas
tambem apresenta alguns Inconvenlentes, como a lesao da pnnclpal clrcula~ao
ossea (a endostal), a necessldade de mesa ortopedlca e de Intenslflcador de
Imagem e necessltar de um clrurglao expenente e habilidoso, pnnclpalmente para
reallzar 0 bloquelo dIstal da haste

Com 0 advento da tecnlca AO relatada por ALLGOWER (1979), e de
matenai clrurglco e de sfntese de melhor quahdade pode 56 obter uma reduC(8o
anatomlca da fratura e uma fixa~o rfglda dos fragmentos, que pode ser acresclda
de compressao entre os fragmentos, a consollda~ao se dando dlretamente de um
fragmento a outro, sem forma~o do calo penostal Esta Idela, alias fOIapresentada
por MULLER (1979) Este procedlmento parece extremamente loglco, mas 0 custo
da redu~ao anatomlca e a lesao da vasculanza~ao ossea que pode provocar uma
pseudo-artrose com quebra ou soltura do matenal de sfntese, asslm como eXlste
posslbilidade de aumentar as chances de um processo InfecCIOSOlocal A placa
apresenta a vantagem, Independente do tra~o de fratura, de controlar a rota~o eo
encurtamento, pOlS a coloca~ao de parafusos atraves da placa bloquela estes
desvlos MAGERL (1979) e RUEDI (1979), em dois trabalhos dlstlntos, somaram
um total de 217 casos e recor1heceram os pengos da tecnlca de apllca~o de placa
e parafusos Apos a redu~ao anatomica dos fragmentos eles aconselharam a
coloca~ao de enxerto na reglao medial do osso, ou seJa no lade oposto a placa
Ambos defenderam esta tecnlca argumentando que este tlpO de flxa~ao preserva
a clrcula~ao endostal A grande diflculdade encontrada nesta redu~ao anatomlca
recal no fato da grande lesao vascular causada ao osso pela flxa~ao rfglda dos
fragmentos, delxando a fratura estavel mecanicamente, mas Instavel blologlcamente
As compllca~oes tambem ocorreram com 0 usa deste metodo de fixa~ao, conforme
mostra LOOMER (1980) com 24% de compllca~oes em uma sene de 46 casos,
sendo a compllca~o mals comum a quebra ou falha do matenal de osteossfntese,
e O'BEIRNE (1986), que relatou sobre paclentes com dlmlnul~ao da mobilidade do
Joelho

Nos servl~os de emergencla traumatologlca esta havendo um grande
aumento na Incldencla de fraturas multlfragmentanas de femur e 0 metodo de
tratamento prefendo tem Sido 0 clrurglco, com a flxa~ao rfglda apos a redu~ao
anatomlca dos fragmentos, segulda da coloca~o de enxerto osseo Este metoda
apresentou senas compllca~es que vanaram desde a falha ate soltura do matenal,
segulda ou nao de Infec~ao Estas compllca~oes foram razoes suflclentes para
motlvar uma pesquisa para melhorar a tecnlca, culmlnando com a flxa~o blologlca
com placa em ponte e parafusos dlvulgada por HEITEMEYER (1987) A pnmelra
vista a radlografia mostra que uma flxa~o blOloglca nao oferece mUlta seguran~,
pOlSconsegue apenas um allnhamento dos fragmentos fraturados, mas nao reallza
a redu~o anatomlca, no entanto esta tecnlca eVlta a lesao vascular do osso, como
ocorre com 0 tratamento conservador das fraturas, porem no tratamento com a
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flxac;ao blologlca ha vantagens a matenal de sfntese corrige as desvlos, eVltando a
consolldac;ao vlclosa dos fragmentos, nao necesslta manrpulac;ao excesslva dos
fragmentos, como acontece na reduc;ao anatomlca, eVlta a edema muscular e dimlnUI
a POSSlbllldade de um processo Infeccloso

o objetlvo do nosso trabalho se onentou no sentldo de apllcar uma tecnlca
menos traumatlca para 0 tratamento das fraturas multlfragmentanas do femur CUjO
tempo de clrurgla seja reduzldo, visando uma consolldac;ao mars raplda A razao
da escoiha da tecnlca de flxac;ao blologlca com placa ern ponte para 0 tratamento
se deve tambem ao fato de que ela presclnde do usa de mesa ortopedlca e do
emprego de Intenslflcador de Imagem Tlvemos duvldas quanta a c1asslflcac;ao de
algumas fraturas dos extremos do femur, se eram fraturas dlaflsanas au se fazlam
parte do segmento metafisano. A Identlficac;ao das fraturas dlaflsanas tornou-se
extremamente simples quando se conslderou a regra dos quadrados, conforme
mostrou MULLER (1990) Os termos "fratura comlnutlva" e "fratura complexa" sao
extremamente vag as pOlS delxam duvlda quanta a quantldade e tamanho dos
fragmentos, razao pela qual se optou pelo emprego do termo "multlfragmentana"
para a fratura com vanos fragmentos desde que apos a alinhamento as fragmentos
pnnclpals (proximal e distal) nao apresentassem estabilidade entre Sl Na falta de
conheclmentos mals amplos sabre a referida tecnlca, tratamos os casas do Infclo
desta sene como eletlvos, com a pratlca obtlda passaram a ser operadas no dla
do pnmelro atendlmento

Optou-se par colocar as paclentes em decUblto dorsal em razao de poder-
se obter melhor controle rotatono e de compnmento do membro Preparou-se
sempre a reglao da cnsta Ilfaca, para a possfvel necessldade de enxerto osseo
Deu-se preferencla ao acesso postero-Iateral HOPPENFELD (1984), pOlSa acesso
antero-Iateral pode resultar em IImltac;ao da mobilidade como mostrou O'BEIRNE
(1986) Nos pnmelros paclentes da sene se obedeceu a tecnlca de HEITEMEYER
(1987), com uma Incisao longa para visuallzac;ao do fragmento distal e proximal,
ao nfvel do foco de fratura, eVltou-se tocar na musculatura Neste ponto da clrurgla
fez-se uma trac;ao manual, para ganhar compnmento e se colocou 0 dlstrator AO
descnto par MOLLER (1979) nos fragmentos pnnclpals Este procedlmento permltlu
a trac;ao e, ao mesmo tempo, a manutenc;ao permanente da reduc;ao, permltlndo
fazer controles radlograficos au quando posslvel, a usa de Intensrficador de Imagem
A estabilidade ofereclda pelo dlstrator facilitou a colocac;ao do materral de
osteossfntese A colocac;ao de enxerto osseo fOIsempre dentro do canal medular e
entre as fragmentos e nunca ao redor do ossa, para eVltar dano vascular, fOIreallzada
apos a colocac;ao da placa A tecnlca de fixac;ao da fratura, atraves de Incisao unlca
longa, permlte a visuallzac;ao do foco de fratura e a colocac;ao do enxerto osseo
entre as fragmentos, se 0 clrurglao asslm a desejar A flxac;ao atraves de duas
Incisoes nos extremos osseos nao permrte a visuallzac;ao do foco, nem a opc;ao de
colocac;ao de enxerto osseo, mas respelta mals a vascularrzac;ao local
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o emprego da via de aces so atraves de uma unlca InCISaO, com
colocac;ao de enxerto osseo, mostrou-se mals traumatlca, no entanto os paclentes
asslm tratados obtlveram consolldac;ao em 115 dlas em media (TABELA 3)

o emprego de uma ou de duas Incisoes, anallsadas Isoladamente, nao
permltlu expllcar por que com a abertura do foco de fratura a consolldac;ao se faz
mals rapldamente, em 125 dlas em media, contra 145 dlas (TABELA 4), quando
se utlllzavam duas Incisoes Uma expllcac;ao, provavelmente se deve a visuallzac;ao
do foco ser assoclada a coiocac;ao de enxerto 6sseo e peimitii um melhor
allnhamento dos fragmentos

Outro fato relevante fOI que os paclentes cUjas fraturas foram flxadas
durante a pnmelra semana obtlveram menor tempo medlo para a consolldac;ao
(108 dlas) A defesa da flxac;ao retardada fOI feita por LAM (1964) e CHARNLEY
(1964), os quais observaram melhor resultado na consolldac;ao das fraturas quando
a flxac;ao e retardada, asslm como um menor numero de pseudo-artroses
Argumentaram que 0 retardamento permlte a recuperac;ao da vasculanzac;ao local
e a formac;ao de tecldo de granulac;ao Estes trabalhos, antlgos, contrastam com
trabalhos atuals, como os de RISKA (1977), LADUCA (1980), RISKA (1982) e BONE
(1989), que defendem a flxac;ao precoce das fraturas do femur por tratar-se de
paclentes polltraumatlzados com necessldade urgente de moblhzac;ao parra melhor
atendlmento resplratono Notaram alnda que os paclentes com fraturas flxadas
precocemente tlveram menor tempo de hospltallzac;ao, fator que reduz 0 custo
hospltalar Nenhum dos autores referidos encontrou malor numero de compllcac;oes
ao comparar com outras senes

Algumas sltuac;6es chamaram a atenc;ao durante este estudo a fratura
provocada por projetll de arma de fogo e uma fratura que comunlca 0 foco de fratura
com 0 melo extenor, razao pela qual e conslderada fratura exposta Sobre este
assunto ha grande dlscussao BUCHOLZ (1991), em revisao sobre conceltos atuals
das fraturas da dlaflse de femur, relata que as fraturas produzldas por proJetl1de
arma de fogo de balxa velocldade podem ser tratadas como fraturas fechadas,
pOlSa lesao e claramente locallzada Em razao dlsto aconselha somente a IImpeza
do traJeto do projetll As lesoes causadas por projetil de alta velocldade provocam
fraturas expostas grau III, e a elas se deve dar tratamento com desbndamento da
lesao e colocac;ao de flxador externo Na nossa casufstlca houve 4 paclentes com
ferlmentos por arma de fogo tratados Inlclalmente com desbndamento e
postenormente com flxac;ao blologlca, com placa em ponte e parafusos Um dos
nossos paclentes apresentou como lesao assocI ada, a lesao artenal Deve-se
esclarecer que a lesao artenal e comum em traumas penetrantes e extremamente
rara em trauma fechado, segundo RIEMER (1994), 1 paclente de nossa casufstlca
apresentou lesao arterial e fratura produzlda por arma de fogo No pnmelro
atendlmento 0 clrurglao vascular, ao reparar a lesao artenal, notou ser a lesao
produzlda por um fragmento osseo e nao pelo projetil da arma de fogo, essa
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observagao se deveu ao fato da lesao artenal ser InClsae, provavelmente, provocada
por urn fragmento osseo, alnda ha a posslbilidade da lesao arterial ter ocorndo
durante 0 transporte do paclente, depols do reparo artenal colocou-se 0 membro
em tragao e, postenormente, a fratura fOI flxada Este caso tlnha Indlcagao de
Instalagao de fixador externo apos 0 reparo artenal, como preconlzou DABEZEIS
(1984), ao contrano de RIEMER (1994) que aconselhava a fixagao da fratura antes
do reparo artenal

Uma das compilcagoes das fraturas da dlaflse de femur e a embolla
gordurosa, em 90% dos paclentes, a qual, no entanto, se manlfesta c1inlcamente
em apenas 1% a 3% dos paclentes com fraturas Isoladas, e 5% a 10%, em paclentes
polltraumatlzados ou pohfraturados, segundo LEVY (1990) Sobre este aspecto, a
grande dlficuldade esta em quantlficar a manlfestagao cllnlca, extremamente vanavel,
desde que 0 principal sinai e a agltagao pSlcomotora Agasometna e um elemento
de auxflio ao clrurglao para acompanhar a evolugao e 0 prognostlco do paclente
Neste estudo, 2 pacientes( 10%) apresentaram alteragao de conduta e foram
acompanhados com gasometna de controle em amblente nco em O2, condlgao
que permlte avallar 0 paclente, eVltando sua remogao para a UTI e a necessldade
da flxagao Imedlata, observando apenas 0 aumento do CO2 e diminuigao do O2

o allnhamento Incorreto da placa em relagao ao elxo da dlaflse faz a
fratura apresentar um desvlo anterior ou posten or Observou-se em 2 casos este
tlpO de compllcagao, com dlflculdade de se avallar a formagao de calo osseo Em
1 paclente, com fratura segmentar e com 0 foco supenor consolldado, optou-se
pela colocagao de enxerto osseo no foco Infenor, embora com duvlda sobre a
formagao do calo, contudo, procedeu-se ao enxerto osseo mesmo com a
consohdagao do foco Infenor, para eVltar que, ao retlrar a placa, no futuro, houvesse
um ponto deb II no local Em outro caso, aguardou-se a evolugao e ao final do 7Q
mes, 0 que parecla pseudo-artrose hlpertrofica em realldade era um calo exuberante
Este retardo se deveu ao fato destes dOls paclentes terem a placa colocada atraves
de dOls acessos, fator de dlflculdade para 0 allnhamento da fratura Estes casos
foram conslderados como erros de tecnlca

o usa de antlblotlco e controverso Na sene obJeto deste estudo, 18
paclentes flzeram usa de antlblotlco, com tempo vanando de 1 dla ate 0 maXimo de
5 dlas COURT-BROWN (1990) aflrma que 0 usa de antlblotlcoS em fraturas
expostas se constitul em usa terapeutlco e nao mals profllatlco, eXlstlndo relagao
entre 0 usa de antlblotlco e 0 grau de lesao de partes moles e a lesao ossea Todas
as fraturas de femur apresentam lesao de partes moles e grande lesao ossea, entao
e de se crer que 0 tratamento destas fraturas deva ser coadJuvado com 0 usa de um
antlblotlco, pelo menos durante as pnmelras 24 horas Da sene estudada, 1 paclente
fez usa de antlblotlco mas fOIa oblto por falencla de multi pios orgaos causada por
septicemia Este mesmo paclente apresentou estado geral comprometldo desde 0

momenta do trauma e teve suas condlgoes gerais agravadas, provavelmente, por
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delscencla da sutura da les80 abdominal Outro paclente fez quadro de osteomlellte
pos-operatona traumatlca por terfratura Ipsilateral de femur e tibia, a defemur era
uma fratura exposta grau III, flxada no pnmelro atendlmento, cUJafenda, que se
delxou aberta, clcatnzou por segunda Intenc;ao Este paclente tambem teve a fratura
dos ossos da perna flxada no pnmelro atendlmento MEYER (1976), estudando
pseudo-artrose Infectada, relata evoluc;ao ate a consolldat;80, mesmo na present;a
de Infecc;ao, ate porque a present;a de elementos establlizantes aJuda no processo
de clcatnzat;80 local e a sequestrectomla deve ser reallzada apos a consolldat;80
da fratura Nesta sene, 0 paclente evoiulu com Infecyao na perna e urna vez reallzada
a IImpeza clrurglca, a fratura evolulu com fistula Mesmo asslm houve consolldat;80
ossea Apesar da fratura exposta n80 apresentou fistula no femur, porem, com 10
meses apresentou uma fistula na regl80 lateral da coxa Mesmo asslm houve
consolldac;ao da fratura com a present;a de um grande sequestro embalxo da placa
Ao se retlrar 0 matenal de slntese eo sequestro constatou-se um grande calo osseo,
sendo desnecessana a colOCat;80 de enxerto osseo Apesar diStO, este paclente
evolulu com 0 tempo mals longo para a consolldat;80 da fratura (7 meses e 14
dlas) A analise deste caso permltlu afirmar que a establllzat;80 efundamental para
a reparac;ao local, e 0 usa de fixac;ao blologlca permlte formac;ao de calo exuberante,
suflclente para establlizar 0 os so apos a retrrada do matenal de slntese

Devem ser feltas conslderat;oes sobre os 2 casos em que houve falha
do matenal de osteosslntese, um caso de soltura do matenal de sfntese e uma
quebra do matenal de slntese Apesar destas compllcat;oes, todas as fraturas
consolidaram apos troca do matenal, sem necessidade de enxerto osseo Em 1
caso com soltura da placa no fragmento distal, constatada em radlografia de controle,
apos a troca da placa houve evolut;80 raplda para a consolldat;80 e este caso
mostrou uma falha mecanlca no local, mUlto embora tenha sldo respeltada a blologla
local Com slnals c1fnlcos e radlologlcos de consolldat;80 ossea, 1 paclente sofreu
queda apos 11 meses de evoluc;ao, com quebra da placa, eVldenclando n80 haver
consolldat;80 no local e slm uma pseudo-artrose (5%) A compllCat;80 de 5% de
pseudo-artrose apos um tratamento crrurglco se assemelha ao relatado por
ANDERSON (1967), para 0 tratamento conservador, porem 0 tratamento clrurglco
permlte um melhor allnhamento da fratura A simples troca do matenal de slntese
permltlu a consolldat;80 da fratura, com calo mals dense A frequencla de quebra
da placa em nos sa casufstlca cOIncide com a de FRANKLIN (1988), que relata que
a quebra do matenal de sfntese ocorreu em torno de 12 meses apos a crrurgla e,
que, em 50% dos casos, as fraturas mostraram SlnalS de consolldat;80 ao exame
radlologlco

Tivemos mUlta dlficuldade para determlnar os parametros para avallac;ao
da consolldat;80 da fratura, tanto clfnlca como radlologlcamente THORENSEN
(1985) conslderou consolldac;ao radlologlca a format;80 de calo ao redor da fratura
e com densldade similar ao osso, HARPER (1985) relata como cnteno radlologlco
a formac;ao de calo penostal com osso trabeculado, BRUMBACK (1988) consldera
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como consolldac;ao radlol6glca a presenc;a de calo 6sseo fazendo ponte sobre a
fratura em qualquer Incldencla Aeste cntemo HEITEMEYER (1987) acrescenta a
ausencla de slntomas quando reallza 0 apolo Para HANKS (1988), as fraturas
estao consolldadas quando ha a presenc;a de calo penostal, ausencla de dor no
local da fratura, apolo completo do membro lesado e deambulac;ao sem dor Neste
estudo foram conslderados como critEmos de consol1dac;ao clinlca a ausencla de
dor ao nivel do foco de fratura ao apolo e mobilidade articular Indolor do quadnl e
do joelho e, como cntenos radlol6glcos, a formac;ao de calo penostal e calo entre
os fragmentos 6sseos da fratura, SinaiS indiletos de vitalldade 6ssea

Todos os paclentes, exceto 0 que fOI a 6bltO, apresentaram a formac;ao
de calo 6sseo ao serem radlografados na 62 semana Excluidos os 2 casos com
falhas de matenal, mals 2 casos com ma colocac;ao da placa e 1 caso que fOI a
6bltO, restaram 16 paclentes (75%) com consolldac;ao das fraturas, em 129 dlas
em media, vanando de 90 dlas ate 0 maximo de 224 dlas Todos apresentavam
mobilidade Indolor do quadnl e joelho

Sobre 0 tratamento conservador por melo de trac;ao para as fraturas do
femur cltamos como resultado final a consolldac;ao 6ssea em tome do 6Q mes,
conforme mostrou NICHOLS (1963) Este resultado melhora em relac;ao ao tempo
de consolldac;ao se acrescentarmos apolo do peso corporal, conforme mostrou
MOONEY (1970), dlmlnulndo 0 tempo de consolldac;ao para 102 dlas Acolocac;ao
de artlculac;ao no gesso permltlu uma melhorfunc;ao do joelho, no entanto perslstlu
a consolldac;ao VIClosa das fraturas 0 tratamento clrurglco dlminUIU 0 numero de
consolldac;6es VIClosas mas aumentou 0 tempo para a consol1dac;ao HARPER
(1985), atraves da haste Intramedular, mostrou tempo medlo de consolldac;ao de
169 dlas, e LOOMER (1980), atraves da placa e parafusos, mostrou tempo medlo
de consolldac;ao de 210 dlas 0 usa da flxac;ao blol6glca pela haste bloqueada ou
placa em ponte e parafusos permltlu melhor al1nhamento das fraturas e menor tempo
para a consolldac;ao ossea KEMPF (1985), THORENSEN (1985) e BRUMBACK
(1985) atraves da haste bloqueada obtlveram 0 tempo medlo para a consolldac;ao
de 131 dlas e HEITEMEYER (1985), OSORIO (1994) e FALAVINHA(1995) obtlveram
tempo medlo de consol1dac;ao de 127 dlas Estes dados comprovam que a
preservac;ao da vasculanzac;ao local assoclada a establllzac;ao da fratura necesslta
menor tempo para a consolldac;ao ossea, alem de poder InlClar a recuperac;ao
funclonal mals precocemente 0 Inconvenlente da utlilzac;ao da haste bloqueada e
a necessldade de aparelhos especlals, como mesa ortopedlca e Intenslflcador de
Imagem (QUADRO 1)
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QUADRO 1
Tempo de Consolida~ao + Tipo de Tratamento

Autor Tipo de'TrafaOlento Tempo de Consolida~ao

NICHOLS (1963) trac;ao + gesso 180 dlas
MONEY (1970) gesso + apolo 102 dlas
BUXTON (1981) gesso artlculado 84 dlas
GATES (1985) gesso artlcuiado 135 dlas

HARPER (1985) haste Intramedular 169 dlas
KEMPF (1985) *haste bloqueada 150 dlas
THORENSEN(1985) *haste bloqueada 112dias
BRUMBACK (1988) *haste bloqueada 133 dias

LOOMER (1980) placa + parafuso 210 dlas
HEITEMEYER (1987) *placa + parafuso 161 dlas
RIEMER *placa + parafuso 126 dias
OSORIO (1994) *placa + parafuso 91 dlas
FALAVINHA(1995) *placa+ parafuso 129 dlas

*.fixac;iio blOlogzca

o emprego do enxerto osseo, apesar de necessltar da abertura do foco
de fratura, provocou a formac;ao de calo osseo de contorno Irregular de grandes
proporc;oes, enquanto 0 nao emprego de enxerto osseo proplCIOUa formac;ao de
calo osseo mals regular e mals dense (FIGURA 3)

E de grande relevancla neste estudo cltar 0 alto numero de compllca96es
ocorndas nas fraturas submetldas a flxa~o no mesmo dla do trauma, contrastando
com 0 bom resultado obtldo com as fraturas flxadas durante a 1~semana Estas
fraturas tlveram menor tempo medlo para a consollda~o (105 dlas), e as fraturas
flxadas na segunda semana, 135 dlas em media

A deambulac;ao so fOI permltlda apos a consolldac;ao da fratura, porem
observou-se a necessldade de apolo precoce do peso corporal para acelerar 0

processo da consolldac;ao da fratura A visuallzac;ao da radlografla dos casos
submetldos a flxac;ao blol6glca nao transmlte seguranc;a Com a evoluc;ao deste
estudo, observou-se que esta Inseguranc;a e falsa e e provavel que 0 apolo precoce
seJaresponsavel pela mals raplda formac;ao do calo 6sseo
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6 Conclusoes

A flxa<;ao blologlca das fraturas multlfragmentanas de femur por placa
em ponte, com ou sem enxerto osseo, e uma op<;ao de tratamento para este dincil
t1pode fratura, pOlS preserva a clrcula<;ao penostal e nao lesa a clrcula<;ao endostal
por fresagem, permltlndo eVldenclar uma consollda<;ao ossea, em sltua<;6es sem
estabilldade mecanica, mas com prote<;ao blologlca ao osso Os melhores
resultados da flxa<;ao das fraturas multlfragmentanas da dlaflse de femur obtldos
pela tecnlca da placa em ponte foram

1 - FIxa<;aoda fratura durante a 1<! semana
2 - Uso de uma unIca Incisao longa, com visuallza<;ao do foco de fratura,

sem deslnserrr a musculatura local
3 - Uso do dlstrator da AO, para auxillar 0 allnhamento dos fragmentos

pnnclpals
4 - Coloca<;ao de enxerto osseo, dentro do canal medular
5 - Uso de placas e parafusos para a establllza<;ao da fratura
6 - Dispensa de equlpamentos especlals (mesa ortopedlca e Intenslficador

de Imagem) para a sua reallza<;ao

Esta tecnlca e simples e respelta a blologla da vasculanza<;ao ossea
ao redor do foco de fratura

Flxar;ao BlOloglca das Fraturas Niultlfragmentanas do Femur
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