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Histórico da Fixação Externa
Os fixadores externos são definidos com um grupo de aparelhos, na grande maioria
metálicos, que permitem manter a rigidez ou a estabilidade da estrutura óssea ligada a eles por
meio de fios e ou pinos que são aplicados percutaneamente.
Os fixadores podem ser configurados de diferentes maneiras e são classificados como:
ABCDEF-

Unilaterais
Bilaterais
Quadrilaterais
Delta
Semi-circular
Circular

Chao E.Y.S., Aro H., Lewallen D.G.: The effect of rigidity on fracture headline in external fixation. Clin Orthop 241: 24-35, 1989.
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Em relação aos planos frontal e sagital os fixadores são definidos como uniplanares e
biplanares.

Behrens F., Johnson W.: Unilateral external fixation: methods to increaseand reduce frame stiffness. Clin Orthop 241: 48-56, 1984.

Os primeiros relatos referentes à fixação externa remontam à época de Hipócrates o
qual descreveu um método de imobilização de fraturas de tíbia que permitia a inspeção da
ferida. Tiras de couro eram colocadas acima do tornozelo e abaixo do joelho sendo conectadas
por barras de madeira.

(ROCKWOOD & GREEN'S FRACTURES IN ADULTS 7º edição 2009)

Aproximadamente 12 anos antes da introdução de imobilizações gessadas para tratar
fraturas Jean Francoise Malgaigne (1843) utilizou um clamp metálico para estabilizar uma
fratura de patela.
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Chassin em 1852 modificou o clamp idealizado por Malgaigne para fixar uma fratura de
clavícula com desvio.

Keetley em 1893 desenvolveu um dispositivo para estabilizar fraturas do fêmur.

Clayton Parkhill em 1897 apresentou o resultado do tratamento com fixação externa
efetuado em 9 pacientes. Considerado pela literatura americana como o pai da fixação externa
apresentou em 1894 o que seria efetivamente o primeiro modelo de fixador externo que
utilizava 2 pinos proximais e 2 pinos distais à fratura, inseridos em apenas uma cortical óssea e
conectados entre sí por um sistema de grampos.
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Em 1902 Albin Lambotte (Belgica), reconheceu que os pinos metálicos que penetravam
o osso e exteriorizavam pela pele eram bem tolerados e podiam ser conectados a uma
montagem externa que promovia estabilidade aos pinos e consequentemente ao osso. Este
fixador consistia em dois pinos rosqueados proximais e dois distais à fratura fixados a uma
cortical apenas e conectados através de parafusos a uma barra metálica.

Crile, em 1919 desenvolveu um aparelho para fixação do fêmur.
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Em 1934 Roger Anderson idealizou um aparelho fixador externo que utilizava pinos lisos
conectados a clamps externos.

Em 1937 Otto Stader desenvolveu um fixador externo inicialmente para uso veterinário que
também utilizava pinos lisos conectando o tecido ósseo ao fixador externo.
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Em 1938 Raoul Hoffman desenvolveu um fixador externo que incorporava juntas universais
permitindo a redução das fraturas além de compressão e eventual alongamento do mesmo.

Charnley em 1948 apresentou um aparelho fixador externo que era utilizado na compressão para
artrodese de joelho.
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Em 1972 Heinz Wagner apresentou um aparelho desenhado para efetuar alongamento ósseo.

Alongador de Wagner

Em 1975 Volkov & Oganesian apresentaram um tipo de fixador que constituía a primeira articulação
artificial externa, um distrator articulado para joelho e cotovelo.
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Em 1981 foi apresentado no XXII Congresso AO do Clube Italiano pelo Prof Graviil Abramovich
Ilizarov, o fixador circular que estava sendo utilizado pelo mesmo desde 1951, que consistia em anéis
conectados ao osso exclusivamente por fios de kirschner, com e sem olivas. Este tipo fixador permite a
fixação, alongamento e correção de deformidades complexas dos ossos sendo que foi aprimorado e é
utilizado até os nossos dias.

Mais recentemente os fixadores circulares originais fabricados em aço, são também fabricados em
alumínio e fibra de carbono.
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Várias modificações, principalmente no que se refere a correção de deformidades, foram desenvolvidas
visando a facilitar o acompanhamento do tratamento do paciente por meio de softwares que dão a
orientação precisa para as manipulações necessárias do aparelho obtendo-se assim a correção apurada
no final do tratamento. Dentre estes aparelhos encontramos o Hexapod e o Taylor Spatial Frame.

Hexapod

Taylor Spatial Frame

Os fixadores monolaterais também evoluíram e atualmente o sistema LRS (Limb Reconstruction
System) apresenta estabilidade e rigidez muito superior quando comparado aos fixadores do passado,
sendo indicados em fixação de fraturas, correção de deformidades e alongamentos ósseos.
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LRS- Limb Reconstruction System

LRS Advanced
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Biomecânica da Fixação Externa

Ensaios realizados em laboratório permitem que se estabeleçam vários parâmetros relacionados à
rigidez e estabilidade do fixador considerando a sua resistência às forças deformantes de flexão, torção e
compressão.
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Considerando-se um fixador externo unilateral e uniplanar quanto mais próxima a barra de conexão
estiver do eixo ósseo, mais estável é a montagem.

Mais estável

Menos estável

Quanto a disposição dos pinos inseridos em cada segmento ósseo, estes devem ser inseridos iniciandose pelos mais distais à fratura, depois dois pinos mais próximos ao foco da fratura e o terceiro pinos do
segmento equidistante dos anteriores.

Maior rigidez

---------------------------------------------------------

menor rigidez
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A utilização de pinos cônicos proporciona uma pré carga radial e ótima fixação no tecido ósseo pelo
fato de apresentarem um diâmetro de 6 mm na base e 5 mm na extremidade. O revestimento dos pinos
com hidroxiapatita aumenta a sua fixação no osso.

Nos fixadores circulares a carga está centralizada próxima ao eixo ósseo (princípio da cama elástica).

Cama Elástica

Nos fixadores monolaterais o sistema funciona como um “cantilever” – semelhante ao trampolim.
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Viga em balanço- trampolim

Neste caso a carga está mais concentrada na cortical de entrada do pino (cortical “Cis”).

Local de maior “stress” na fixação monolateral: cortical Cis

Tipos de pinos:

A- CÔNICOS
B- AUTO PERFURANTES CILÍNDRICOS
C- COM PASSO DE ROSCA MAIOR (OSSO ESPONJOSO)
D- PASSO DE ROSCA ESTREITO (OSSO CORTICAL)
E- REVESTIDOS COM HIDROXIAPATITA
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Característica da rosca:
DR= DIÂMETRO DA ROSCA
DA= DIÂMETRO DA ALMA
P= PASSO
ER= ESPESSURA DO FIO DA ROSCA
AP= ÂNGULO PROXIMAL DO FIO DA ROSCA
AD= ÂNGULO DISTAL DO FIO DA ROSCA
RP= RAIO PROXIMAL DO FIO DA ROSCA
RD= RAIO DISTAL DO FIO DA ROSCA
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Inserção correta do pino: deve ser realizada perfuração no centro do osso

CORRETA

INCORRETA

Inserção dos pinos: a 4 cm das articulações e a 2 cm do foco da fratura, sendo que a distância entre os
pinos no mesmo segmento deve ser a maior possível.
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Resistência do conjunto osso-fixador às forças deformantes
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RESISTÊNCIA DOS PINOS A TRAÇÃO Koranyi ET AL 1970
Há uma relação linear entre a espessura da cortical óssea e a resistência à tração
Pinos fixados as duas corticais são significantemente mais resistentes à tração que aqueles fixados pela
ponta apenas à cortical de entrada.
A resistência é 17% menor nos corticais e 24% menor nos esponjosos.

Menor resistência à tração

Maior resistência à tração

Hughes & Jordan 1972
Estudaram parafusos fixados a blocos de resina sintética.
A resistência à tensão é maior nos parafusos com alma de maior diâmetro sendo que a resistência é
maior nos parafusos de aço, seguidos por Co-Cr-Mo e titânio com menor resistência.
Resistência à torção: fixados a blocos de alumínio e apertados até a sua quebra: os mais resistentes são
os de maior alma.

Maior diâmetro do pino concede maior resistência às forças de tensão e torção
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Técnica de inserção dos pinos:
A perfuração prévia à baixa rotação, para evitar a necrose térmica do tecido ósseo, deve ser sempre
efetuada e os pinos devem ser inseridos manualmente.

Na ausência de perfuração prévia o pino vai encontrar maior resistência à sua progressão quando atingir
a segunda cortical (trans). Esta progressão será dada pelo passo da rosca já existente na primeira cortical
(Cis). A maior resistência à progressão do pino pode provocar fratura na cortical trans ou a perda da
interferência do pino na primeira cortical (Cis).

Necrose óssea- danos aos osteócitos podem ocorrer após a exposição do osso a temperaturas de 55 graus
por um minuto ou mais.
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As propriedades mecânicas do osso cortical mudam quando exposto a temperaturas maiores que 50
graus
A melhor maneira de prevenir o aumento do aquecimento é realizar a perfuração prévia com broca
afiada, resfriada com irrigação contínua seguida pela inserção manual do pino.
Cada pino é uma porta de entrada para bactérias no osso e a necrose térmica facilita o foco de infecção
muito mais que o osso normal
(Browner: skeletal trauma, 4th ed.Chapter 11 – principles and complications of external fixation Stuart
a. Green, m.d.)

Schatzker ET AL -1975
Realizaram uma análise histológica na região de fixação de parafusos ou pinos. Os estudos mostraram
que quando existe movimento na interface osso-parafuso: há intensa atividade osteoclástica e
proliferação de tecido conjuntivo ao redor do parafuso onde não ocorre movimento há atividade
osteoblástica com deposição de osso novo ao entorno do parafuso.

Com movimentos osso parafuso

Sem movimentação osso parafuso
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Chao at AL 1982
Mostraram que o aumento do diâmetro e do número de pinos promove aumento da rigidez global e
menor estresse sobre os pinos.

Chao at AL 1982
A maior separação das barras promove: diminuição da rigidez à compressão axial, aumento à flexão
lateral no plano do fixador não causa efeito às forças torcionais ou de flexão perpendiculares ao fixador.
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Chao at AL 1982
A maior separação entre os pinos de um mesmo lado da fratura promove maior rigidez às forças de
flexão e torção mas não causam efeito a resistência à compressão axial.

Chao at AL 1982
A adição de um pino perpendicular (90º) ao plano do fixador aumenta a rigidez da montagem
especialmente às forças de flexão ântero-posterior.
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Chao at AL 1982
O contato entre os fragmentos ósseos pode diminuir o estresse sobre os pinos em 97%.

Sem contato ósseo maior stress sobre os pinos

Selingson ET AL 1984 (Estudo com unicorticais com talo liso)
Concluíram que a rigidez dos pinos de Schanz de 5mm é praticamente o dobro quando comparado aos
pinos de 4 mm. Foram usados pinos bicorticais (roscas) e unicorticais com talo liso apoiado na cortical
cis ( de entrada). O unicorticais são significantemente mais rígidos que os bicorticais devido ao fato de
apoiarem o talo liso na cortical Cis. A rigidez é determinada pela alma do pino nos pinos com rosca e no
caso dos unicorticais a rigidez é determinada pelo diâmetro (talo).

Huiskes et al. 1985
O stress entre o osso e o pino é 100% maior em montagens unilaterais que bilaterais, com pinos
transfixantes.
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Huiskes et al. 1985
Em comparação com montagens bilaterais o stress é 30% menor em montagens triangulares e em
montagens quadriláteras 50% menor.

Stress 30% menor

Stress 50% menor

Pinos de titânio aumentam o stress pino osso em 20 a 25% comparados aos pinos de aço inoxidável.
Mais importante que o material do pino é o seu diâmetro. A diminuição do diâmetro do pino acarreta
um aumento significativo do stress pino osso devido ao aumento da flexibilidade (relação à quarta
potência).

Chao ET al 1989
Configurações bilaterais são 50% mais rígidas que unilaterais. A fixação externa menos rígida apresenta
maior absorção óssea e menor formação de osso intracortical. Seis pinos são melhor que 4 pinos.
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Behrens 1989
O aumento do número de componentes (pinos, fios, hastes e outros elementos) é menos eficiente que o
aumento de suas dimensões. O aumento das dimensões pode elevar a resistência à flexão a quarta
potência e a resistência à torção à terceira potência. Afirma que apoiar o talo liso do pino na cortical de
entrada (cis) duplica a resistência do pino, diminui a irritação de partes moles e diminui o stress na
interface pino-osso.
Evans ET al 1990
Afirmam que no fixador monolateral estabilizando um osso submetido a carga axial os pinos sofrem 2
tipos de forças:
AXIAL- responsável pelo arrancamento do pinoFLEXÃO- responsável por microfraturas nos ossos, principalmente na cortical cis ( de entrada).
A diminuição do passo de rosca aumenta a resistência às forças axiais. O aumento da alma não promove
alterações significativas na resistência às forças axiais mas causa aumento expressivo na resistência às
forças de flexão.
Micromovimentos entre o pino e o osso fazem com que as células que migram entre os fios de roscas se
diferenciem em osteoclastos, fibroblastos e condrócitos causando reabsorção do osso recém formado e
soltura dos pinos.

Halsey ET al 1992
A interface pino osso é o local de maior concentração de stress de um fixador externo sendo também o
componente mais fraco do sistema.Os pinos de menor diâmetro interno são significante mais resistentes
às forças de tração.Não há diferença significativa quando se compara o passo ou o perfil dos fios da
rosca.Os pinos de maior interferência (diferença entre o diâmetro externo e o orifício da broca) são mais
resistentes à tração.
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Aro ET al 1993
A perfuração prévia é a melhor maneira de evitar necrose durante a inserção dos pinos.

Magyar ET al 1997
Realizaram fixação biplanar em osteotomia de tíbia. Utilizaram pinos comuns e revestidos de
hidroxiapatita que foram comparados quanto ao torque de inserção e retirada.
Fixadores são mantidos em média por 101 dias com 2 pinos metafisários e 2 diafisários de 6,5 mm. Não
há diferença no torque de inserção entre os dois modelos. Todos os pinos metafisários convencionais
apresentaram soltura clínica.

Pinos revestidos com hidroxiapatita apresentam torque de extração aumentado quando comparado ao
torque de inserção.
Entre os pinos diafisários convencionais um apresentou soltura clínica e os restantes apresentaram uma
redução média de 50% no torque de extração quando comparado ao torque de inserção. Entre os pinos
recobertos metafisários 19 de 20 pinos apresentaram torque de extração maior que o torque de inserção.
Entre os pinos recobertos diafisários 18 de 20 pinos apresentaram torque de extração aumentado.
30

Mercadante ET al 2005
Estudo com fixadores externos monolaterais:
A resistência às forças axiais aumenta com a separação maior entre os pinos de schanz num mesmo
fragmento da fratura e com a adição de uma segunda barra. A resistência as forças de torção ou torque
não aumenta com a adição de uma segunda barra, sendo dependente exclusivamente da resistência dos
pinos de Schanz. O diâmetro da alma do pino é que determina a sua resistência à flexão.
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Large External Fixator— Basic Modular Frame

Technique Overview

1
Insert Schanz screws into the first fragment

1

2
Build first module
Connect one combination clamp to each Schanz screw in
the first fragment. Connect a short carbon fiber rod to the
clamps. Tighten nuts.

2

3
Insert Schanz screws into the second fragment

5

1

4
Build second module
Connect one combination clamp to each Schanz screw in
the second fragment. Connect a short carbon fiber rod to
the clamps. Tighten nuts.

4
3

5
Connect modules
Connect the two rods with one rod and two
combination clamps.

3

6
Reduce the fracture
Use the rods of the first and second modules
as “handles” for reduction. Tighten nuts.

6

7

7
Increase stiffness
To increase stiffness and rotational stability, add a fourth
bar to the frame configuration. The fourth bar should
span the length of the frame, connecting the first and
second modules.

Large External Fixator—Basic Modular Frame

Surgical Technique

DePuy Synthes

4

Recommended Components for Basic Frame

Product
Number

Item

494.7xx

5.0 mm Titanium
Self-Drilling Schanz Screw

4

390.005

Large Combination Clamp,
MR Conditional

6

394.8x

11.0 mm Carbon
Fiber Rod, MR Conditional

3

394.97

Protective Cap,
for 11.0 mm rods

6

394.993

Protective Cap,
for 5.0 mm Fixation Pins

4

5

Quantity
Needed
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Large External Fixator— Basic Modular Frame

Relevant tibia anatomy
The frame illustrated below is for the tibia: Schanz screws
should be inserted in the safe zone as illustrated.1, 2

220°

60°
70°
140°

40°

Schanz screws should be placed in the AP plane for
maximum stability, as shown in the illustrated frame.
Alternatively, they may be placed anteromedially to avoid
drilling along the crest.

100°

50°

Reduction with the modular technique
Fracture reduction can be adjusted intra- and
postoperatively by following three basic steps.

20°
90°

1

140°

30°

Loosen combination clamp nuts on connecting
rod clamps only
Legend

2

40°

Optimal zones for
Schanz Screw insertion

Use rods as handles to reduce the fracture

120°
60°

Safe zones for
Schanz Screw insertion

3

20°

Retighten all nuts

Tibial Safe Zones 2

2
1

1. F. Behrens and K. Searls. “External Fixation of the Tibia.”
Journal of Bone and Joint Surgery. 1986;68-B. 246–254.
2. A. Fernández. “External Fixation.” AO Principles of Fracture Management.
T. Rüedi and W. Murphy, ed. Dübendorf, Switzerland; AO Publishing. 2000. 239.
Illustration modified and used with permission.

1

2

Additional reading
Fernández, A. Modular External Fixation in Emergency using the
A.O. Tubular System. Montevideo, Uruguay; Editorial Mar Adentro. 1991.
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Optional Frame Configurations

The modular technique can be used
to construct frames for any long bone
fractures or to bridge a joint.
For larger patients, or when high weight
bearing is expected, additional stability
can be achieved by adding a carbon
fiber rod between the most distal and
the most proximal Schanz screw.

Elbow bridge

Humerus frame

Femur frame

Knee bridge

Frames built with multi-pin clamps
allow the same adjustability as
modular technique frames. See the
Tibial Shaft Frame Technique Guide
for more information.
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Fixator stiffnes
The creation of an external fixator assembly, or construct, of the required stiffness is possible only with a thorough understanding of the factors determining
the stiffness.
The stiffness of any fixator system depends on:
• The distance of the longitudinal linkages (tubes, body, rings) from the bone

The nearer the longitudinal linkage to the bone, the shorter the working distance of the pins (from bone to tube) and the stiffer the construct.

The stiffness of any fixator system depends on:
• The distance of the longitudinal linkages (tubes, body, rings) from the bone
• The number of tubes

Adding another tube will stiffen the construct.

The stiffness of any fixator system depends on:
• The distance of the longitudinal linkages (tubes, body, rings) from the bone
• The number of tubes
• The separation of the tubes from each other

eLearning modules for the AO Principles Courses—External Fixation
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The further the tubes are from each other, the stiffer the construct.

The stiffness of any fixator system depends on:
• The distance of the longitudinal linkages (tubes, body, rings) from the bone
• The number of tubes
• The separation of the tubes from each other
• The number of pins (wires) and their relationship to the fracture and each
other

Increasing the number of pins increases the stiffness of the construct.

For a given number of pins, the wider the pins are separated in each main
fragment, the stiffer the construct.
Also, the nearer the inboard pins are to the fracture, the stiffer the construct.

eLearning modules for the AO Principles Courses—External Fixation
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The stiffness of any fixator system depends on:
• The distance of the longitudinal linkages (tubes, body, rings) from the bone
• The number of tubes
• The separation of the tubes from each other
• The number of pins (wires) and their relationship to the fracture and each
other
• The system configuration

A system configuration can be unilateral or bilateral, depending on whether the
frame is on one side of the bone or both sides of the bone.
It may also be uniplanar or biplanar.

A ring system is effectively multiplanar.

The use of a tensioned wire/ring assembly in the metaphyseal region, linked
to a standard assembly, comprises a hybrid frame.

eLearning modules for the AO Principles Courses—External Fixation
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Varying the stiffness

It will be evident from what we have considered already, that by manipulating
the factors that determine the stiffness of the assembly, we can control the
load transfer across the fracture locus. This may be valuable in stimulating bone
healing. The external fixator rarely, if ever, produces the level of rigidity that
leads to direct bone healing: bone healing occurs usually by callus formation.

A number of years ago, methods of “telescoping” the assembly to “dynamize” the frame, thereby stimulating bone healing, were popularized. It is now
realized that “titration” of the frame stiffness by modifying the mechanical attributes in the various ways already discussed, is more important. An initially
stiff frame can slowly be “down-built” as the soft tissues recover and callus
stimulation becomes a priority.

Some external fixation systems are truly modular, in that the surgeon can build
whatever configuration is deemed necessary.
Others are less adaptable, require pins to be inserted in predetermined clusters, and have longitudinal linkages in the form of articulated bodies which
impose a certain configuration.
One of the great problems with pin clusters is that if one pin becomes infected,
the whole cluster may need to be resited. With a modular assembly there is
usually the option to move only the troublesome pin.

eLearning modules for the AO Principles Courses—External Fixation
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FIXAÇÃO EXTERNA NA URGÊNCIA
Dr Raul Münch Cavalcanti

Nas últimas décadas, a abordagem ao paciente politraumatizado tem evoluído e se
desenvolvido grandemente, com a sistematização do atendimento pré-hospitalar e em sala de
emergências, através de protocolos como o A.T.L.S., que diminuem a mortalidade desses
indivíduos.
Neste capítulo, trataremos sobre as lesões que acometem as extremidades, enfatizando a
necessidade de estabilização rápida e efetiva do membro em questão.
No tratamento de graves lesões das extremidades a fixação externa constitui uma
ferramenta poderosa e insubstituível, visto que não existe outro método de síntese com tamanha
agilidade e versatilidade para solucionar definitivamente ou provisoriamente as injúrias do
aparelho musculo-esquelético.
QUANDO ESTÁ INDICADA A FIXAÇÃO EXTERNA?
Existe uma infinidade de aplicações para ao fixador externo na urgência. Como conceito
básico, podemos dizer que "sempre que houver necessidade de estabilizar um segmento do
esqueleto na urgência, e sendo desaconselhável o uso de síntese interna, deve-se fazer uso do
fixador externo".
Em critérios práticos, podemos citar como exemplos:
Fraturas expostas com extensa lesão de partes moles (onde a menor
dissecção pode resultar em necrose e métodos de síntese interna podem levar a chance
elevada de infecção)
Fraturas associadas a lesões vasculares (onde uma estabilização cirúrgica
delongada pode levar a isquemia do membro e vias de acesso podem entrar em conflito
com a abordagem cirúrgica do reparo vascular)
Ligamentotaxia de fraturas articulares graves que não possuem condições
para acesso cirúrgico adequado no momento inicial e a não estabilização poderá
acarretar em necrose e sofrimento de pele (pilão tibial, radio distal, planalto tibial,
cotovelo)
Imobilização articular em fraturas periarticulares e/ou flutuantes
Estabilização de múltiplas fraturas em politraumatizados de alta
complexidade (facilitando movimentação do mesmo no leito, diminuindo dor e lesão
tecidual adicional que pode ocorrer pelos fragmentos ósseos de uma fratura não
estabilizada)
Estabilização de fraturas do anel pélvico (potencialmente graves devido
ao excessivo sangramento)
Apesar de normalmente as indicações da fixação externa estar bem definida no que rege
a conduta da maioria dos traumato-ortopedistas, muitas vezes a questão se dificulta por uma
falta de conceitos básicos no uso da fixação externa, tanto no que diz respeito ao planejamento
da fixação externa (onde entram os conceitos de "damage control" e "early total care") como
também à técnica cirúrgica de instalação do fixador.
COMO USAR A FIXAÇÃO EXTERNA NA URGÊNCIA? (CONCEITOS
BÁSICOS DE PLANEJAMENTO)
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Em seu livro "A Arte da Guerra", o autor Sun Tzu afirma "A estratégia prematura é
causa de sofrimento". Apesar de parecer um conceito antiquado e romanceado, muitas vezes
em nossa prática clínica encontramos diversos exemplos onde a fixação externa realizada
arbitrariamente, sem um planejamento do futuro tratamento, independentemente de boa técnica
para a instalação, resulta em dificuldades para tratamento definitivo da lesão ou até mesmo em
sequelas irreversíveis para o paciente.
Uma maneira simples e rápida de evitar essas complicações pode ser feita perguntandose ao planejar sua fixação as seguintes questões:
QUAL SERÁ A FUNÇÃO DO FIXADOR EXTERNO NA LESÃO
PRESENTE? (por mais redundante que pareça, é comum encontrar fraturas fixadas
externamente, onde fixação não era necessária, ou ainda, fixadores que não cumprem a
função para a qual eles foram indicados)
SUA UTILIZAÇÃO SERÁ TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA?
TEMPORÁRIA: Nesta modalidade, está aplicado o conceito de
"DAMAGE CONTROL" ou CONTROLE DE DANOS, onde o objetivo é
limitar a lesão somente à aquela que o paciente apresentava ao dar entrada no
setor de emergências. A fixação deve ser voltada a minimizar danos que podem
ocorrer à partir de fragmentos ósseos móveis, instabilidade de articulações ou
respostas metabólicas decorrentes do trauma. Mesmo nesse momento, não se
deve perder o foco do tratamento definitivo que se seguirá, a fim de não
prejudicar essa abordagem futura com seu tratamento inicial. também se deve
considerar o período de tempo estimado para realizar o tratamento definitivo, de
forma a realizar um controle de danos que perdure sem dificuldades por esse
período. Uma fixação que tenha técnica ou planejamento insuficiente pode
falhar antes do tratamento definitivo ocorrer e resultar em novas complicações
para o paciente.
Vale ainda acrescentar que muitas vezes os demais traumatismos podem
comprometer a possibilidade de novas abordagens cirúrgicas do paciente por
tempo prolongado, devido aos múltiplos riscos em conjunto com o ato
anestésico. Cabe ao traumato-ortopedista competente prever essa possibilidade e
eventualmente realizar a fixação de forma mais próxima à definitiva, visto que
muitas vezes o "DAMAGE CONTROL" acaba por se tornar o tratamento
definitivo.
DEFINITIVA: Nesta modalidade, está aplicado o conceito do "EARLY TOTAL CARE", ou
o TRATAMENTO DEFINITIVO PRECOCE, onde o objetivo é a completa resolução da
lesão diretamente no primeiro ato operatório, evitando procedimentos adicionais no decorrer do
tratamento. Isto pode apresentar grande importância para o paciente que se apresentar
excessivamente comprometido e debilitado pelas consequências do trauma conforme citado no
tópico acima. normalmente essa abordagem exige muito critério sobre a lesão em questão,
buscando boa redução e contato de fragmentos ósseos e articulações, reparos ligamentares e
tendinosos e adequada cobertura de partes moles. Normalmente, é necessário que a lesão
possua características que permitam o "EARLY TOTAL CARE". Lesões extensas e
complexas raramente podem seguir essa modalidade de tratamento. também é necessário
ponderar se a montagem realizada possuirá estabilidade e resistência para levar o tratamento até
o final, e também se poderá dificultar algum outro procedimento intermediário como por
exemplo, retalhos de pele ou enxertos.
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Por outro lado, o tratamento definitivo de lesões através de fixação externa consiste em
modo de reduzir custos hospitalares, duração de internação e número de tratamentos cirúrgicos
e atos anestésicos, e materiais de implante; algo valioso quando se trata de saúde pública e
medicina aplicada a grandes populações.
Respondidas as questões e considerações, a indicação estará respaldada por conceitos
sólidos e bem estabelecidos, minimizando futuros questionamentos. Entram em cena os
"PRINCÍPIOS DE UTILIZAÇÃO DOS FIXADORES EXTERNOS" que devem
permanecer sempre na lembrança do traumato-ortopedista. O fixador deve:
Deve ser simples e fácil de ser instalado, para cumprir com a
função ao qual está sendo indicado
Deve OBRIGATORIAMENTE, fornecer estabilidade adequada
às solicitações mecânicas locais e mantê-la durante o período de tempo no qual
ele for utilizado
Deve favorecer curativos, mobilização do paciente, permitir
demais intervenções sem necessidade de modificação da montagem
Deve fornecer algum grau de conforto para o paciente
No caso de fixação provisória, NUNCA deve comprometer o
método definitivo de síntese que virá a ser utilizado, e nem aumentar riscos do
mesmo, como infecção, deiscências e necrose de pele
Deve ter um custo compatível aos benefícios estabelecidos por
ele.
Em linhas gerais, seguindo-se esses conceitos, o planejamento da fixação externa nas
urgências estará realizado satisfatoriamente. Segue um exemplo simples mas comum na prática
diária:
Ambas as figuras retratam fixadores temporários para controle de danos em uma
fratura-luxação do pilão tibial. Embora nos dois casos a estabilização aparente estar
tecnicamente correta, na FIGURA- 1 existe uma falha no planejamento, onde o trajeto do pino
de schanz mais distal da tíbia fica dentro da área de síntese definitiva. A infecção decorrente do
trajeto desse pino aumentará as chances de infectar o método definitivo de tratamento da fratura
(normalmente uma placa) que terá uma fina cobertura de partes moles devido à característica
dessa região. Já na FIGURA- 2, o planejamento respeitou o leito onde a síntese ficará apoiada,
minimizando riscos.
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FIGURA- 1
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FIGURA- 2

Resta agora abordar o aspecto técnico de instalação de um fixador externo.

37

FIXADORES EXTERNOS LINEARES:
TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO
É extremamente comum encontrarmos profissionais da área da traumato-ortopedia que
apresentem desconfianças quanto à estabilidade dos fixadores externos, bem como a duração da
fixação. Costumam relatar diversos casos de soltura precoce ou não obtenção de consolidação,
e atribuem essa falha diretamente ao método, ou seja, à fixação externa.
A problemática maior reside no fato de se encarar a fixação externa como uma solução
instantânea para a lesão. Realizam-se frequentemente instalações de pinos por perfuração
direta e em alta rotação e montagens sem técnicas ou parâmetros de estabilidade. Esses fatores
levam à perda de redução e soltura extremamente precoce dos componentes.
A fixação externa é uma solução rápida para a lesão, mas tal qual uma placa, um
parafuso interfragmentar ou uma banda de tensão, possuiu regras para o sucesso do tratamento.
Seja qual for a função ou indicação do fixador externo, a etapa de maior importância é a
instalação dos pinos de Schanz. Essa interface pino-osso é crítica para a estabilidade do
segmento fixador. O posicionamento correto no segmento e a quantidade correta de elementos
de fixação são o elemento chave para o aproveitamento máximo das qualidades biomecânicas
da montagem escolhida.
Atenção especial deve ser dada às condições do ponto de entrada do pino. Tecidos
desvitalizados são infectados com maior facilidade, favorecendo a soltura precoce.
A inserção deve ser feita através de uma incisão prévia da área, de 0,7cm a 1cm,
considerando o diâmetro do pino. Em seguida é realizada a dissecção romba com tesoura fina
ou pinça de Kelly até o plano ósseo. Segue-se a introdução do protetor de partes moles,
presente na maioria dos kits de fixação modelo TUBO-TUBO. A perfuração deve ser feita com
broca, sob baixa rotação e alto torque, normalmente com o diâmetro da broca variando de 65%
a 75% do diâmetro do pino a ser inserido, ou conforme a indicação do fabricante. A inserção do
pino é manual, normalmente assistida por uma chave em "T". A inserção do pino nunca deve
ser feita com o perfurador mesmo com perfuração prévia, visto que o aquecimento decorrente
da rotação acelerada pode levar a necrose térmica e subsequente soltura precoce do pino.
Quanto ao posicionamento no osso, o pino deve ser inserido cruzando a cavidade
medular, com fixação em ambas as corticais do osso, ficando com a extremidade alguns
milímetros externa à cortical de saída.
O número de pinos por segmento fixado e a disposição entre eles influencia diretamente
na estabilidade da montagem e deve-se basear na estratégia do planejamento da fixação.
Fixações provisórias de fraturas diafisárias normalmente são feitas em configuração linear e
usam 2 a 3 pinos por segmento (regiões sujeitas a ação de grandes e fortes grupos musculares
pode exigir 3 pinos por segmento, mesmo em fixações provisórias, como por exemplo, o fêmur
adulto).
Fixações definitivas podem se beneficiar de estabilidade adicional em uma configuração
biplanar, onde a maior estabilidade é obtida quando os pinos são angulados em 90 graus entre
si no plano transversal (mantendo paralelismo no plano sagital). Recomendamos um mínimo de
3 pinos por segmento em fixações definitivas.
Também vale ressaltar que quanto mais distantes entre si, maior a estabilidade fornecida
quando se utilizam dois pinos .
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FIXAÇÃO EXTERNA NO ÚMERO E COTOVELO
Dr Luiz Fernando Cocco
Dr Felipe Martinez Neto
O Fixador Externo é um recurso de grande versatilidade no tratamento das fraturas do úmero,
principalmente nas estabilizações transarticulares do cotovelo e nas complicações da região diafisária.
Sua montagem obedece aos mesmos princípios gerais na colocação dos fixadores externos,
referindo-se ao número de pinos, distância entre estes e o foco da fratura e o número de barras
associadas.
Também obedecem as indicações entre montagens provisórias ou definitivas no tratamento
dessas fraturas. Entretanto, pela frequente possibilidade de conversão para síntese interna com grande
sucesso e pelas dificuldades dos pacientes em seu cotidiano com uso dos fixadores no membro superior,
a maioria das montagens são idealizadas para um período de tempo curto. Geralmente após a
estabilização clínica ou melhora das condições de partes moles, o fixador externo é retirado e a
osteossíntese interna é realizada.
A anatomia local do braço e antebraço deve ser levada em consideração para a montagem
segura do fixador externo. Existe alta taxa de lesão do nervo radial e artéria braquial profunda em
manobras intempestivas de redução ou violação indevida dos compartimentos pelos pinos de Schanz e
fios de Kirchner. Para que isso seja evitado, devemos utilizar as chamadas “Zonas de Segurança” (fig.
1).

Fig. 1. : Zona de Segurança para colocação de pinos e fios no úmero.

No braço esta área corresponde a região 5cm distal ao acrômio (nervo axilar) na face lateral e
10 cm proximal ao epicôndilo lateral (passagem do nervo radial de posterior para anterior).
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As indicações para a utilização do fixador são inúmeras, tanto agudas como no tratamento de
complicações posteriores. As indicações agudas são fraturas bilaterais em pacientes politraumatizados
e/ou polifraturados, fraturas expostas, perda de substância ou grandes queimaduras locais(fig.2), fraturas
complexas ou ainda o chamado “cotovelo flutuante”.
Pacientes com traumatismo craniano grave (TCE), que permanecerão acamados (UTI, por exemplo) por
muito tempo, podem ser muito beneficiados com esta opção de tratamento. Mesmo com o rebaixamento
do nível da consciência (muito frequente nestas situações) terão o membro estável o suficiente para
mobilização no leito (fisioterapia), curativos locais, de forma segura, estável e indolor. Muitas vezes,
esta montagem torna-se o tratamento definitivo até a consolidação da fratura.
Fig. 2: Fratura luxação exposta do cotovelo direito.

As montagens mais elaboradas ou ainda circulares são bem menos frequentes na urgência ou
emergência. Geralmente são realizadas para correção de deformidades congênitas ou sequelas de
fraturas antigas(fig.3), necessitando planejamento. São realizadas em caráter eletivo.

Fig. 3.: Pseudoartrose infectada tratada com fixador externo circular.
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Outra indicação para fixador externo nos membros superiores é o tratamento da rigidez articular
do cotovelo. Um dispositivo articulado no fixador, estabiliza o centro de rotação lateral do cotovelo para
realização de extensas liberações articulares(fig.4). Com este dispositivo, o paciente apresenta segurança
mecânica suficiente para mobilização precoce do cotovelo recentemente liberado, sem risco de luxações
ou instabilidades.

Fig.4.: Tratamento de rigidez do cotovelo com fixador articulado.

Em resumo, o fixador externo para o úmero é uma excelente opção de tratamento em pacientes
em condição de urgência ou emergência, devendo ser utilizado com critério na técnica de colocação e
seleção da montagem (provisória ou definitiva). Montagens elaboradas são mais frequentes em caráter
eletivo ou para correção de doenças crônicas.
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FIXADOR EXTERNO NO RÁDIO DISTAL
Dr Luiz Carlos Angelini
Dr Fábio de Assunção e Silva
Dr Ronaldo Borkowski Jr
INTRODUÇÃO
As fraturas da extremidade distal do rádio ocorrem com maior frequência em pacientes
do sexo feminino, maior que 40 anos e está relacionada com osteoporose.
Em seu estudo, O’Neill encontrou uma incidência de fratura de 9/10.000 homens e de
37/10.000 em mulheres. Riggs, Melton, em trabalho publicado em 1995 verificou que pacientes
com idade maior que 50 anos tinham risco aproximado de 40% (mulheres) e 13% (homens) de
apresentarem fraturas da coluna vertebral, fratura de Colles ou do fêmur proximal.
Atualmente 1,5 milhão de fraturas em ocorrem devido à osteoporose anualmente.
Dessas, 250.000 acomete a extremidade distal rádio e gastam de 5 a 10 bilhões de dólares em
seu tratamento.

TRATAMENTO
Qual o melhor método de tratamento para as fraturas instáveis e que acometem a
superfície articular? Fios intramedulares / Fios de Kirschner / Fixador externo (enxerto) /
Placas DCP, Bloqueadas (dorsais ou volares), Ortogonais / Associação com Artroscopia?
A escolha no método de tratamento depende do tipo de fratura, da idade do paciente, da
profissão do grau de utilização do membro superior, das práticas esportivas, da experiência do
médico, das condições de local do trabalho do traumatologista.
Fraturas passíveis de redução indireta (ligamentotaxia) e fraturas complexas podem ser
tratadas por fixação externa. Contudo, devemos considerar o desvio da fratura, envolvimento
da articulação, associação com fratura da ulna e lesões da ARUD, avaliação da qualidade óssea
e tolerância do paciente ao método.
A fixação externa é fundamental no arsenal de tratamento do trauma ortopédico pois é
um método simples, rápido e eficaz. Além disso apresenta bons resultados imediatos e
definitivos.
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Temos basicamente dois tipos de fixação externa para o tratamento do rádio distal:
ponte (bridging) ou não-ponte (nonbridging). No primeiro temos o bloqueio da articulação e no
segundo a articulação fica livre.
Tipo ponte – “Bridging”

Tipo não ponte – “Nonbridging”

Fractures and Injuries of the distal radius and carpus David Slutsky, A Lee Osterman, MD
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Com o objetivo de melhorar a fixação e acelerar a recuperação podemos lançar mão dos
seguintes métodos:
1. Fios K – estiloide radial / neutraliza força de deformação / m. braquiorradial
Fios transfixação dorsal – “DTW” / aumenta a resistência

Wolfe SW, Swigart CR, Grauer BS, et al: Augmented external fixation of distal radius
fractures: a biomechanical analysis J Hand Surg 1998;23:127-134

2. Enxerto ósseo - Melhora a superfície articular, acelera a cura da fratura, permite
retirada antecipada.

Leung KS, Shen WY, Tsang HK, et al: An effective treatment of comminuted fractures of the
distal radius . J Hand Surg 1990; 15:11-1
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PARÂMETROS DE REDUÇÃO

TÉCNICA PARA FIXAÇÃO EM PONTE
Com o paciente previamente anestesiado no centro cirúrgico devemos proceder a
redução incruenta da fratura sob radioscopia. A seguir deve-se incisar a pele no local onde será
locado o pino. Uma dissecção romba com pinça tipo Kelly deve ser realizada para evitar lesão
de estruturas neurovasculares. Como não dispomos de broca para este tipo de fixador, a
perfuração deve ser ainda mais cuidadosa pois utilizaremos o pino direto no perfurador. Este
deve ser inserido na face dorso lateral do rádio com inclinação de 45 graus. Os pinos restantes
devem ser posicionados através do fixador para garantir seu posicionamento correto.
O pinos na mão, na grande maioria das vezes, são posicionados no segundo metacarpo
com a mesma inclinação do rádio e tomando os mesmos cuidados com relação a lesão de partes
moles. Visando uma fixação mais estável, podemos progredir o pino mais proximal até a base
do 3º metacarpo.

COMPLICAÇÕES
Assim como todo procedimento cirúrgico podemos ter as seguintes complicações:
Infecção
Lesão neuro-vascular
Pseudo-artrose
Síndrome da Dor Complexa Regional

RESUMO
Estar familiarizado com técnica e o fixador escolhido;
Usar uma mini-incisão para evitar uma lesão iatrogênica dos vasos e nervos;
Usar perfurador e solução salina – evitar necrose térmica do osso;
Utilizar fixações DTW e radiais – aumentam a força de fixação;
Evitar a tensão da pele sobre os fios de K - minimizar infecção;
Evitar imobilização prolongada – pode resultar em “síndrome da dor regional
complexa” e;
Use sempre que puder enxerto ósseo – acelera a cicatrização óssea.
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PILÃO TIBIAL
Dr Ivonir Fagundes Alves Jr

DEFINIÇÃO
O termo pilão tibial tem origem em 1911 com destot se referindo a analogia existente entre a
articulação tibio-társica e uma mortalha.
Corresponde à fratura metafisária comprometendo a superfície articular distal da tíbia.

EPIDEMIOLOGIA
As fraturas do pilão tibial representam 1% de todas as fraturas. São responsáveis por 7 – 10 %
de todas as fraturas da tíbia.
Mais comum em homens entre 30 e 40 anos de idade. Geralmente resultado de traumas de alta
energia, portanto lesões associadas são comuns.
LESÕES ASSOCIADAS
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MECANISMO DE TRAUMA
Compressão axial: geralmente acontece em trauma de alta energia.
Apresenta pior prognóstico no tratamento. Mais comum em quedas de altura e acidentes
de trânsito.

Rotacional: geralmente traumas de baixa energia apresentam um melhor
prognóstico durante o tratamento. Mais comum em acidentes com esqui e patinação.

AVALIAÇÃO CLÍNICA
As fraturas do pilão tibial, geralmente estão associadas a traumas de alta energia. Portanto uma
avaliação global do paciente é necessária. A busca de lesões associadas é importante.
Ocorre um edema rápido e maciço da região distal da tíbia, por encontrar-se numa posição com
pequena cobertura de partes moles. Avaliar a integridade cutânea, a presença de necrose de pele
e a integridade neurovascular é imprescindível.
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AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA
Para avaliar uma fratura do pilão tibial, são necessárias radiografias nas posições
anteroposterior e lateral da articulação tibio-társica. Uma tomografia do tornozelo é de grande
valia para estudo do melhor método de tratamento.
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CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DE RUEDI E ALLGOWER

I – INTRA-ARTICULAR SEM DESVIO
II – DESVIO MODERADO DOS FRAGMENTOS COMINUÇÃO
MÍNIMA OU AUSENTE DA SUPERFÍCIE ARTICULAR
III – COMINUÇÃO GRAVE DA SUPERFÍCIE ARTICULAR E METÁFISE

CLASSIFICAÇÃO AO

A- EXTRA-ARTICULARES
B- FRATURAS ARTICULARES PARCIAIS
C- FRATURAS ARTICULARES COMPLETAS
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TRATAMENTO
O tratamento conservador é reservado para os casos onde não existe desvio da fratura, embora
geralmente ocorra a perda da redução, e para pacientes sem condições de serem submetidos ao
ato cirúrgico.
As fraturas do pilão tibial são de tratamento eminentemente cirúrgico, sendo baseada em vários
fatores, como o grau de cominuição da fratura, as condições das partes moles, a idade e as
doenças preexistentes do paciente.
O momento ideal da cirurgia para osteossíntese do pilão tibial é até 6 horas após o acidente ou
aguardar 6 dias, pois é quando ocorre a melhora das lesões nas partes moles.

Como geralmente as fraturas do pilão tibial estão associadas com traumas de alta energia, o
controle de danos com o uso do fixador externo transarticular do tornozelo na urgência,
melhora a condição das partes moles mais precocemente, promove uma estabilização da
fratura, reestabelece o comprimento e reduz parcialmente os fragmentos da fratura.
Para montagem do fixador externo transarticular do tornozelo os pinos de schanz devem ser
dispostos da seguinte maneira: dois pinos na tíbia, proximalmente a fratura na porção ânteromedial, um pino no calcâneo e um pino no primeiro metatarso. Após a montagem e conexão
dos pinos com barras, deve ser realizada a redução da fratura promovida pela artrodiastase.
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A escolha do método para o tratamento definitivo da fratura do pilão tíbia depende de vários
fatores, como condições das partes moles, grau de cominuição da fratura, energia do trauma,
condições clínicas do paciente, disponibilidade dos implantes e habilidade do cirurgião.
As fraturas do pilão tibial podem ser estabilizadas com placas ou fixadores externos. Uma
síntese mista pode ser utilizada. Qualquer que seja o método escolhido para o tratamento da
fratura, deve ter como objetivos: reconstrução anatômica da superfície articular, estabilização e
suporte do osso metafisário e movimentação articular precoce.

55

O tratamento cirúrgico das fraturas do pilão tibial devem seguir os critérios de Allgower:
–
–
–
–

Reestabelecer o comprimento
Reestabelecer a superfície articular
Enxerto ósseo nos defeitos metafisários
Neutralização da metáfise distal da tíbia

O tratamento das fraturas do pilão tibial com fixador externo está indicado quando houver
grande comprometimento das partes moles, fraturas extremamente cominutas, pacientes com
osteoporose grave, diabéticos e com insuficiência vascular periférica.
A redução dos fragmentos articulares é conseguida através da ligamentotaxia promovida pela
distração articular. Os fios olivados podem ser usados para compressão dos fragmentos.
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A montagem do fixador externo circular para o tratamento destas fraturas consiste em:
Um bloco proximal com dois anéis fixados a tíbia,
Um anel de espera, que permite a passagem dos fios olivados para compressão
dos fragmentos articulares,
Um semianel fixado no calcâneo.

ANEL DE ESPERA

PRÉ-MONTAGEM

ARTRODIASTASE
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REDUÇÃO DOS FRAGMENTOS
COM FIOS OLIVADOS

O período pós-operatório do tratamento das fraturas do pilão tibial com fixador externo dever
ser realizado da seguinte forma:
Após 4 semanas, liberar a mobilidade do tornozelo utilizando dobradiças no
centro de rotação da articulação.
Após 8 semanas, retirar o componente do retropé, possibilitando a mobilidade
das articulações tibio-társica e subtalar. Deve ser mantida a carga parcial.

COMPLICAÇÕES
As complicações nas fraturas do pilão tibial são relativamente comuns, isto se deve pela
escolha inadequada do método cirúrgico, abordagem precoce sem aguardar melhora das
condições nas partes moles, condições clínicas dos pacientes entre outras variantes. As mais
comuns são:

•
•
•
•
•
•

Consolidação viciosa
Pseudoartroses
Infecção e deiscência da ferida cirúrgica
Necrose de pele
Rigidez articular
Artrose do tornozelo
Deiscência da ferida operatória com exposição do material de síntese
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CONSOLIDAÇÃO VICIOSA
ROTACIONAL

VARO

VALGO

PSEUDARTROSE

ARTROSE PÓS-TRAUMÁTICA
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DEISCÊNCIA
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ERROS MAIS COMUNS NA FIXAÇÃO EXTERNA
Dr Alexandre Rial Dias

Dr Hilário Boatto

As complicações podem ser divididas em intra operatórias e pós operatórias.

Complicações intra operatórias temos as lesões vasculares e neurológicas que estão relacionadas ao
conhecimento da anatomia e consequentemente a síndromes compartimentais. O uso de material
inadequado como pinos e componentes externos ao esqueleto assim como a redução inadequada e
montagens instáveis contribuem para o aparecimento de complicações.

São complicações pós operatórias:
-infecção trajeto de pinos ou fios;
-quebra de pinos ou fios;
-soltura de pinos;
-osteólise;
-pseudo-aneurisma;
-consolidação viciosa;
-rigidez articular;
-deformidades articulares;
-dor

A prevenção de complicações se inicia com um bom conhecimento da anatomia do local a ser instalado
o fixador externo, corredores de segurança e os cuidados na inserção dos pinos propriamente dita.

1- Sempre realizar a perfuração prévia à baixa rotação evitando a necrose térmica. A temperatura
de 50 graus centígrados por mais de um minuto já provoca deterioração do tecido ósseo levando
a necrose.
2- No caso de não perfuração prévia, o chamado pino autoperfurante e auto rosqueante, ao atingir
a segunda cortical encontra maior resistência à sua progressão. Com isso o pino gira sem
progressão adequada ao passo de rosca, na sua cortical de entrada (CIS) e há perda da
interferência nesta cortical ou quebra na segunda cortical (TRANS).
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O uso de material inadequado ou improvisado: Não apresenta fixação e estabilidade suficientes
levando a um mau resultado.

Na figura acima os pinos são fixados a barras de madeira ou componentes fixados com cimento
ortopédico
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A inserção inadequada dos pinos: A figura abaixo mostra a fixação por meio de pinos que fixa
inadequadamente o tecido ósseo no fêmur proximal e pino intra articularem no joelho.

Instabilidade da montagem
Com a presença de apenas um pino distal. Estudos em laboratório mostram que a presença de um
terceiro pino em cada segmento ósseo aumenta bastante a sua estabilidade. O acréscimo de um quarto
ou quinto pino já não aumenta muito a estabilidade.
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Redução inadequada: O contato entre os fragmentos ósseos podem diminuir o stress sobre os pinos
em até 97% (Chão at AL 1982)

Infecção traj

A transfixação exagerada dos pinos pode ser evitada com o uso de um “stop” .

109

Infecção superficial no trajeto dos pinos pode ser originada pela soltura do mesmo. Muitas vezes essa
soltura é ocasionada pela técnica de inserção inadequada.

Quebra de pinos:

O ponto de maior stress na montagem é a região do pino que se encontra na cortical “CIS” que é a
cortical de entrada do pino.
A interface pino osso é o local de maior concentração de stress de um fixador externo sendo também o
componente mais fraco do sistema.
Os pinos de menor diâmetro interno são significantemente mais resistentes às forças de tração.
Não há diferença significativa quando se compara o passo ou o perfil dos fios da rosca.
Os pinos de maior interferência (diferença entre o diâmetro externo e o orifício da broca) são mais
resistentes à tração. (False ET al 1992)
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Osteólise: Normalmente provocada por necrose térmica devido à alta rotação utilizada na inserção do
pino. Sempre realizar a perfuração prévia à baixa rotação evitando a necrose térmica. A temperatura de
50 graus centígrados por mais de um minuto já provoca deterioração do tecido ósseo levando a necrose.

Soltura dos pinos:

Normalmente relacionada à técnica inadequada de inserção:
Alta rotação na inserção
Ausência de perfuração prévia
Qualidade do osso ruim (porose)
Qualidade do pino (pinos cônicos tem maior interferência e pinos revestidos com
hidroxiapatita tem maior integração com o tecido ósseo).
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A presença de um ou mais pinos soltos provoca infecção local e sempre que se detectar que o pino está
solto ele deve ser retirado.

Pseudartrose:

A qualidade da redução é um dos fatores que mais contribui para a consolidação ou ausência desta no
tratamento de uma fratura. Na fixação externa devemos sempre procurar obter uma redução o mais
anatômica possível para evitar retardo ou pseudartrose. Com a ausência de contato entre os fragmentos
como mostra a figura abaixo certamente vai provocar uma má evolução na osteogênese.
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Consolidação viciosa: Resultado da má qualidade da redução

Rigidez articular, deformidade em flexão do joelho e até subluxação posterior da tíbia:

Mais comum nos alongamentos do fêmur
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Evitar a transfixação da musculatura extensora por fios ou pinos, incentivar a fisioterapia, na ausência
de deformidades utilizar fixador monolateral, alongar em média 15% do tamanho do fêmur.

No alongamento do fêmur ou tíbia: Deformidade em flexão do joelho

Normalmente associada à ausência de reabilitação.

A prevenção de complicações com fixação externa está diretamente relacionada à técnica cirúrgica
correta , fisioterapia precoce e intensa, posicionamentos dos membros no pós operatório desta forma
durante a cirurgia é importante o não aprisionamento de partes moles não transfixando musculatura
extensora

Durante o processo de alongamento ósseo é necessário que o paciente mantenha o arco de
movimento de 0 a 45graus de flexão para que se mantenha o alongamento, caso isso não ocorra é
necessário interromper o alongamento ou diminuir a velocidade deste para intensificar a fisioterapia e re
estabelecer o arco de movimento.

Para prevenção das complicações do alongamento do fêmur com fixador mono lateral deve-se
realizar a montagem do fixador, se possível, com joelho em flexão.
Deve se alongar o eixo mecânico do fêmur e para que isso ocorra o fixador deve ser colocado paralelo
ao eixo mecânico e não paralelo à coxa.

114

Complicações relacionadas à osteotomia:

Incompletas
Irregulares
Associadas a fraturas.

OSTETOMIAS INCOMPLETAS
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OSTEOTOMIAS IRREGULARES

OSTEOTOMIAS ASSOCIADAS ÀS FRATURAS
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TENDÊNCIAS ATUAIS:

Reduzir a resistêcia de tecidos moles ao alongamento
Alongar “os tecidos moles” e não o fêmur!!
Alongar menos que 15% do tamanho do fêmur
Remover o fixador precocemente para
Facilitar a recuperação da adm do joelho
(fixador externo + haste intramedular)
Osteotomia medio diafisária
Alongar lentamente (0,5 a 0,75 mm/dia)
Associar liberações músculo tendíneas (reto femoral
Vasto lateral, banda ileo tibial, isquio-tibiais
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