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Lesão de Morell Lavalle em Joelho - Reconhecimento, abordagem precoce e
tratamento sem o uso de curativos especiais.
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Resumo
Introdução
A lesão de Morel Lavallée ( LML ) é o desenluvamento fechado, das partes moles.
Caracterizada pela separação da hipoderme da fáscia subjacente, geralmente devido à
atuação de forças de cisalhamento. A demora no reconhecimento e na abordagem terapêutica
pode gerar sequelas devastadoras como, formação de pseudo-cistos, infecções e áreas de
necrose de pele.
As regiões mais afetadas são: quadril , a coxa , a pelve e o joelho correspondendo a apenas
15,7% dos casos.
O diagnóstico é clínico podendo ser confirmado por exames de imagem.
O tratamento pode ser conservador e/ou cirúrgico, este sendo determinado pelo tamanho e
quantidade da coleção líquida.

Objetivos Primários

Apresentar caso clínico no qual a demora no reconhecimento da lesão gerou grande
coleção líquida.
Objetivos Secundários

Utilização de técnica cirúrgica sem curativos com pressão negativa no tratamento, com
bom resultado clínico .
Materiais e Métodos
Paciente com diagnóstico tardio ( 02 meses ) de LML no joelho, com 1600 ml de coleção,
submetido a drenagem aberta sequencial da lesão, com técnica de suturas transdérmicas.
Resultados
Realizados 03 procedimentos cirúrgicos, onde não foram utilizados curativos à vácuo,
apreentando evolução satisfatória, mantendo-se com arco de movimento de 0° a 120° e sem
alteração da marcha, ao término do tratamento e acompanhamento de 02 anos.
Discussão

Poucos estudos demonstraram uma coleção de tamanho expressivo quanto o apresentado
no caso. O risco de sequelas como infecção, pseudocistos, necrose de pele podem ocorrer
com maior frequência em situações em que há um maior volume da coleção ou na demora
do tratamento.
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Conclusões e Apoio financeiro

O diagnóstico precoce e a instituição do tratamento nas LML reduzem as complicações. A
drenagem sem a utilização de dispositivos de fechamento de ferida à vácuo utilizando
outras técnicas ainda têm espaço, principalmente no sistema de saúde público.
Palavras-chaves: Desenluvamento, Joelho, Morel Lavellée, Trauma
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Resumo
Introdução

As rupturas do grupamento extensor do joelho que se apresentam de forma bilateral,
simultânea e espontânea são lesões raras, tornando-se um desafio, para o rápido retorno
a atividade do paciente.
O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para rápida recuperação da força
muscular e da marcha.
Objetivos Primários

Apresentação de caso clínico tratado com técnica cirúrgica sem qualquer tipo de reforço
resultando em arco de movimento normal.
Objetivos Secundários

Apresentar o plano de tratamento cirúrgico e reabilitação.
Materiais e Métodos

Paciente portador de insuficiência renal admitido na emergência após sentir estalido em
ambos os joelhos ao se levantar de uma cadeira, seguido de impotência funcional total
para assumir posição ortostática e para a marcha.
Submetido à reinserção bilateral dos tendões quadricipitais pela técnica de tunelização
do coto através da patela sem qualquer tipo de reforço.
Resultados

Ao final da 13a semana o paciente era capaz de deambular sem auxílio de órteses, com
o retorno às atividades profissionais.

Discussão

A ruptura espontânea dos tendões podem ocorrer em indivíduos saudáveis. Essas lesões
são mais comum naqueles pacientes com doenças metabólicas crônicas. A ocorrência
de lesões na forma espontânea e simultânea é rara, com poucos relatos na literatura, o
que torna o tratamento individualizado.
A reabilitação pós-operatória é crucial para o resultado do tratamento. A deambulação
assistida com o uso da órteses durante as primeiras semanas pode ser encorajada e
a mobilização liberada de forma gradativa para evitar a artrofibrose.
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Conclusões e Apoio financeiro

A ruptura simultânea bilateral espontânea do grupamento extensor do joelho, necessita de
diagnóstico e tratamento precoce. Assim como uma reabilitação funcional individualizada
com o objetivo presservar o reparo cirúrgico sem causar no entanto o bloqueio articular do
joelho.

Palavras-chaves: Aparelho Extensor, Joelho, Renal Crônico, Ruptura
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Resumo
Introdução
A tecnica de Masquelet é utilizada com frequencia em casos de perda óssea segmentar , com
enxertia maciça de osso esponjoso após a retirada do espaçador de cimento ósseo e formação
da membrana induzida. Apresentamos série de 5 casos de pacientes que tiveram perda óssea
segmentar ou total de ossos longos pequenos ( metatarsos ou ulna ), nos quais foi utilizada a
técnica de masquelet de membrana induzida e que foi utilizado enxerto estruturado de fibula
livre (não vascularizado ) na membrana ao invés do enxerto esponjoso habitual.

Objetivos Primários
Mostrar que o enxerto estruturado não vascularizado de fibula pode ser utilizado com a tecnica
de masquelet obtendo consolidação

Objetivos Secundários
o enxerto de fibula estruturado não vascularizado possui maior resistencia para ossos longos
em região de carga

Materiais e Métodos
realizada série de 5 casos nos quais os pacientes perderam parte significante de ossos longos
pequenos (metatarsos ou ulna ) nos quais foi realizada procedimentos estagiados . Num
primeiro momento realizada a tecnica de masquelet com o uso de ciemnto ortopedico para
indução a formação de membrana. Num segundo procedimento foi realizada a enxertia de
fibula estruturada não vascularizada substituindo o segmento de osso longo faltante.

Resultados
Obtivemos consolidação dos 5 casos, com o enxerto de fibula apesar de não vascularizando
integrado e capaz de suportar carga . Pacientes com excelentes resultados funcionais .

Discussão
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Conclusões e Apoio financeiro
O enxerto de fibula estruturado não vascularizado associado à tecnica de masquelet aparenta
ser uma boa alternativa para casos de perda de ossos longos pequenos. É uma tecnica de
baixa compelxidade e reprodutível mesmo em serviços menores, que não possuem a
disponibilidade de equipe de microcirurgia para fibula vascularizada .

Palavras-chaves: enxerto, fíbula, masquelet, perda óssea
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Resumo
Introdução
Uma das complicações da cirurgia é a persistência da dor pós-operatória, que geralmente é
nociceptiva. Um tipo distinto de dor crônica é a dor neuropática. Estima-se que 8% da
população geral apresentam essa dor. Apesar da prevalência alta, dados sobre o
desenvolvimento de dor neuropática após cirurgia ortopédica são escassos.

Objetivos Primários
Determinar a prevalência de dor neuropática.

Objetivos Secundários
Avaliar os fatores de risco e examinar associações entre dor neuropática, intensidade de
dor, variáveis sociodemográficas e clínicas após cirurgia de fratura de punho, tornozelo e
fêmur proximal.

Materiais e Métodos
Estudo retrospectivo transversal envolvendo uma coorte de pacientes submetidos à cirurgia de
fraturas de tornozelo, rádio distal e fêmur proximal, de janeiro de 2016 a janeiro de 2020, em
um hospital universitário. A dor neuropática foi avaliada após 1 ano da osteossíntese, utilizando
o questionário Doleur Neuropathique Questionnaire (DN4) e DN4-interview (DN4i).

Resultados
A amostra foi composta por 166 pacientes, dos quais 29,5% desenvolveram dor neuropática.

Discussão
Os preditores para o desenvolvimento de dor neuropática incluíram pacientes com IMC
elevado, mulheres, portadores de diabetes mellitus, pacientes que já faziam uso de
analgésicos, em uso de medicação moduladora de dor, com maior quantidade de medicações,
que apresentaram alguma complicação no decorrer do tratamento, que possuíam limitações
para atividade diária e que estavam afastados da atividade laboral.
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Conclusões e Apoio financeiro
A avaliação da dor de característica neuropática deve fazer parte da rotina do ortopedista
traumatologista, com intuito de diagnosticar e tratar essa importante e prevalente morbidade
que influenciará diretamente na recuperação do paciente.

Palavras-chaves: Dor pós-operatória, Fraturas, Fixação interna de fraturas
Referências Bibliográficas
Edgley C, Hogg M, De Silva A et al. Severe acute pain and persistent post-surgical pain in
orthopaedic trauma patients: a cohort study. Br J Anaesth 2019; 123(3):350–359. doi:
10.1016/j.bja.2019.05.030. Jensen TS, Baron R, Haanpaa M et al. A new definition of
neuropathic pain. Pain 2011; 152(10):2204-2205. doi: 10.1016/j.pain.2011.06.017. Chhabra A,
Ratakonda R, Zaottini F et al. Hand and Wrist Neuropathies: High-resolution Ultrasonography
and MR Neurography. Semin Musculoskelet Radiol 2021; 25(2):366-378. doi: 10.1055/s-00411730406. Bouhassira D, Lanteri-Minet M, Attal N et al. Prevalence of chronic pain with
neuropathic characteristics in the general population. Pain 2008; 136(3):380–7. doi:
10.1016/j.pain.2007.08.013. Keene DJ, Knight R, Bruce J et al. Chronic pain with neuropathic
characteristics after surgery for major trauma to the lower limb: prevalence, predictors, and
association with pain severity, disability, and quality of life in the UK WHiST trial. Bone Joint J
2021; 103-B(6):1047-1054. doi: 10.1302/0301-620X.103B.BJJ-2020-2204.R1.

9

P- 05
Comparação entre DN4 e DN4-interview para identificação de dor neuropática
após cirurgia por fraturas.
Autores

Gustavo Waldolato 1, Glauciana de Sousa Pereira 1, Isabella Storch
Carvalho 1, Janaine Cunha Polese 1, Amanda Oliveira Leopoldino 1

Instituição 1 FCMMG - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (Rua Alameda
Ezequiel Dias, 275)
Resumo
Introdução
A dor neuropática surge de uma lesão ou doença que afeta o sistema somatossensorial.
Ferramentas de rápida execução e alta sensibilidade para detecção de dor neuropática,
presenciais ou não, são viáveis para uma construção detalhada da epidemiologia, como para
uma escolha adequada das intervenções terapêuticas e definição de prognóstico.

Objetivos Primários
Comparar os resultados obtidos por meio do questionário DN4 com os do DN4i aplicado via
telefone para identificação de dor neuropática após cirurgia de fraturas.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
Estudo metodológico com aplicação de questionário presencialmente (DN4) e por telefone
(DN4i) a pacientes submetidos à cirurgia de fraturas em um hospital universitário no período de
janeiro de 2017 a julho de 2020.

Resultados
Dos 53 participantes, 50 tiveram o mesmo resultado para a triagem de dor neuropática
comparando-se o DN4 ao DN4i, sendo 41 com escore positivo para dor neuropática e 12 com
escore negativo. O coeficiente de confiança de Pearson e o coeficiente Kappa foram de r=0,84.

Discussão
Os resultados indicam que o uso telefônico do DN4i é uma ferramenta altamente prática e
sensível para detecção de dor neuropática.
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Conclusões e Apoio financeiro
A aplicação do DN4i por telefone é uma ferramenta bastante prática pela sua rápida aplicação
e alta sensibilidade na detecção da dor neuropática, podendo ser utilizada para construção
detalhada da epidemiologia e etiologia, escolha adequada das intervenções terapêuticas e
definição do prognóstico, auxiliando e direcionando os profissionais de saúde na tomada de
decisão.

Palavras-chaves: Dor neuropática, entrevista por telefone, Fixação interna de fraturas, cirurgia
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Resumo
Introdução

Um dos maiores problemas na manipulação do enxerto ortopédico é o risco de
contaminação. A literatura é controversa quanto à conduta diante da contaminação e não
há consenso quanto a eficácia dos métodos de descontaminação

Objetivos Primários

Descrever experiência e conduta dos traumatologistas brasileiros diante a situação de
contaminação de enxerto

Objetivos Secundários

Rever na literatura os principiais métodos de descontaminação

Materiais e Métodos

A experiência dos traumatologistas brasileiros quanto à contaminação do enxerto foi
avaliada através de questionário online. Para os que nunca presenciaram, elaborou-se
questões hipotéticas. Foi realizada revisão na literatura sobre os métodos de
descontaminação do enxerto ortopédico

Resultados

O questionário foi respondido por 170 traumatologistas. A contaminação foi
presenciada por 115. O modo mais frequente foi queda ao solo (69,6%). Após
descontaminação, 81 utilizaram o enxerto. O método de descontaminação mais utilizado
foi clorexidina (32,1%). Dos 55 que não presenciaram contaminação, 45,5% utilizariam o
enxerto. O método de descontaminação mais usado seria clorexidina (52%). A coleta de
cultura do enxerto e modificação da antibioticoprofilaxia seriam realizadas,
respectivamente, por 48% e 68%
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Discussão

As condutas nas situações reais e hipotéticas, foram semelhantes quanto ao método de
descontaminação e coleta de cultura, e diferentes quanto ao informe ao
paciente e modificação da antibioticoprofilaxia
A literatura é controversa quanto ao método de descontaminação mais eficaz. Em estudos
que compararam 2 ou mais soluções, observaram-se melhores resultados
com iodopovidine ou clorexidine

Conclusões e Apoio financeiro

Dos traumatologistas que responderam ao questionário, 67,6% já presenciaram a situação
de contaminação. 32,1% realizaram descontaminação com clorexidina, o qual está entre
os principais métodos utilizados na literatura

Palavras-chaves: Bone transplantation, graft, Decontamination, sterilization, disinfection
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Resumo
Introdução

Introdução:A osteomielite crônica (OMC) após síntese de fratura são casos de mau
prognóstico e de difícil diagnóstico..

Objetivos Primários

Objetivo primário:analisar os achados em radiograficos nos casos confirmados de
OMC

Objetivos Secundários

Objetivo secundário:identificar os achados mais comuns e possíveis critérios
diagnósticos em radiografia.

Materiais e Métodos

Matérias e métodos:estudo retrospectivo a partir de uma série de casos de OMC
após síntese de fratura,confirmado com culturas.Avaliadas radiografias junto a
revisões da literatura.

Resultados

Resultados e Discussão:33 pacientes (12 mulheres e 21 homens) com OMC em
direfentes localizações e fraturas.Os achados mais comuns foram migração e/ou
quebra do implante, radiolucência peri implante,reação periosteal exacerbada e
desorganizada,sequestro osseo, atraso de consolidação.Na literaura foram
encontrados os mesmos achados e osteólise,osteosclerose,espessamento e esclerose
ao redor do sequestro,destruição cortical,desorganização do padrão trabecular e nova
formação periosteal.
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Discussão

Resultados e Discussão:33 pacientes (12 mulheres e 21 homens) com OMC em
direfentes localizações e fraturas.Os achados mais comuns foram migração e/ou
quebra do implante, radiolucência peri implante,reação periosteal exacerbada e
desorganizada,sequestro osseo, atraso de consolidação.Na literaura foram
encontrados os mesmos achados e osteólise,osteosclerose,espessamento e esclerose
ao redor do sequestro,destruição cortical,desorganização do padrão trabecular e nova
formação periosteal.

Conclusões e Apoio financeiro

Conclusões:Conclui-se que os achados radiográficos mais comuns na literatura e nos
casos foram:migração e ou quebra do implante,radiolucência peri implante,reação
periosteal exacerbada e desorganizada,sequestro osseo,atraso de
consolidação,podendo melhorar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico de
OMC

Palavras-chaves: fraturas, osteomielite cronica, osteossintese, radiografia, sequestro osseo
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Resultados preliminares da avaliação da consolidação das fraturas diafisárias
do úmero pela técnica minimante invasiva descrita por Belangero realizada em
um serviço de referência ao trauma do Sul do Brasil
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Resumo
Introdução
Fraturas da diáfise umeral são frequentes. Sarmiento elaborou bases do tratamento conservador. As
indicações cirúrgicas eram polifraturados, obesos, lesões neurovasculares e expostas. Novos estudos
revelam maiores complicações no tratamento conservador e tendência ao tratamento cirúrgico.
Belangero apresentou técnica minimamente invasiva (TMI) com acesso anterior e resultados
consistentes.

Objetivos Primários
Consolidação das fraturas da diáfise umeral com técnica em ponte.

Objetivos Secundários
Ver padrões de lesões com maiores complicações.

Materiais e Métodos
Estudo transversal descritivo, retrospectivo de prontuários eletrônicos e radiografias de fraturas diafisárias
umerais tratadas com TMI analisando: idade, sexo, classificação e qualificador AO, exposição,
consolidação e retardo, reintervenção, lesão neurológica.

Resultados
Foram 89 fraturas ocorridas entre 2011 e 2020. Média 39,8 anos, 63% homens. Local predominante foi
terço médio com traço transverso (36%), 12 casos (13%) de exposição, 14 lesões nervosas sendo o radial
mais frequente. Perda de 19 pacientes. No seguimento adequado, taxa de atraso de consolidação de
24% e 8% sem consolidação com 2 reintervenções.

Discussão
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O aumento das indicações cirúrgicas e ampla utilização da TMI é uma realidade que vem somar ao
tratamento conservador, possibilitando rápida recuperação e retorno às atividades, com redução de
morbidade local e danos neurovasculares. A TMI com placa-ponte tem mostrado fortes evidências de
redução das complicações nervosas.

Conclusões e Apoio financeiro
Observou-se retardo de consolidação razoável, porém a cura radiológica superou 90%, com mínimo
índice de reintervenção, evidenciando reprodutibilidade e resolutividade da técnica, protegendo pacientes
de danos secundários relacionados a procedimentos assim como retorno mais rápido às atividades.

Palavras-chaves: Belangero, Fraturas da diáfise do úmero, Minimamente invasiva, Placaponte
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Luxação obturatória do quadril reduzida pelo acesso de Ganz et al. para luxação
cirúrgica do quadril – Relato de Caso
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Resumo
Introdução
O quadril é uma articulação estável sendo necessário trauma de grande energia para luxar1.
Caracteriza emergência ortopédica com redução breve imperativa sendo fechada em mais de 90%2.

Objetivos Primários
Relato de luxação anterior do quadril com necessidade de redução aberta.

Objetivos Secundários
Demonstrar uso do acesso de Ganz para redução aberta.

Materiais e Métodos
Relato de caso.

Resultados
Paciente sexo masculino, 20 anos, atendido em hospital de referência ao trauma, relatando queda do
skate com as pernas abertas há 10 horas e impossibilidade de deambular e mobilizar o quadril direito. Ao
exame físico dismetria de membros inferiores e membro inferior direito em atitude de rotação externa,
arco de movimento limitado, grande trocânter não palpável. Exame neurovascular normal. Radriografia
constou luxação obturatória direita (classificação AO 30D30, Brumback 4A)3. Paciente levado ao bloco
cirúrgico para redução. Realizadas múltiplas tentativas de redução incruenta sem sucesso.
Foi então optado por tratamento cirúrgico, com abordagem lateral, redução com tração lateral do fêmur
proximal - também infrutífera. Ato continuo, realizada osteotomia do trocânter maior e capsulotomia
anterior seguindo a técnica descrita por Ganz et al.4 pois havia imbricação da cabeça femoral anteroinferior com botoeira da cápsula, associada a lesão condral acetabular e lesão tipo Hill Sachs na cabeça
femoral. Após redução, permaneceu estável, recebendo alta hospitalar após 48h.

Discussão

19

Casos de luxação obturadora do quadril são raros na literatura1,2. Não identificamos relato de redução
com o acesso para luxação cirúrgica descrito por Ganz et al. - optamos por este acesso com o intuito de
preservar a vascularização cefálica femoral4

Conclusões e Apoio financeiro
A abordagem descrita por Ganz et al. é uma alternativa cirúrgica factível para casos de luxação anterior
irredutível.

Palavras-chaves: Luxação anterior do quadril, Luxação cirúrgica do quadril, Luxação
obturatória
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Ruptura do tríceps distal: relato de caso e avaliação clínica.
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Resumo
Introdução
A ruptura do tríceps braquial é rara e representa menos de 1% das lesões tendíneas do
membro superior.O local mais acometido é a junção osso-tendão,geralmente por trauma
indireto.A conduta conservadora é reservada para rupturas parciais,e a cirúrgica para rupturas
totais.

Objetivos Primários
Relatar o caso de um paciente com ruptura total do tríceps braquial com conduta
cirúrgica.Avaliar o resultado pós-operatório por meio do questionário SF36
Objetivos Secundários
Materiais e Métodos
Informações obtidas por meio de revisão do prontuário,entrevista,registro fotográfico dos
métodos diagnósticos e intra-operatórios,que o paciente foi submetido(tenorrafia de tríceps em
paciente com lesão há 2 meses) e revisão da literatura.Preenchimento do questionário SF36
após 14 semanas.

Resultados
Após 12 semanas,paciente evoluiu com flexo-extensão completa do cotovelo e recuperação
importante do trofismo do tríceps.Questionário SF36 teve resultado esperado com relação a
capacidade funcional e qualidade de vida.

Discussão
O reparo de ruptura completa de tríceps braquial com sutura transóssea pelo olécrano tem sido
preconizado sempre que possível.O manejo adequado associado a reabilitação trouxe resposta
satisfatória,tanto clinicamente,quanto demonstrado pelo questionário SF36.
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Conclusões e Apoio financeiro
Não houve apoio financeiro por parte da instituição.

Palavras-chaves: Sutura Transóssea, Tenorrafia do tríceps distal, Tríceps, Ruptura distal
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Resumo
Introdução
As fraturas de quadril afligem cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano no mundo todo, sendo
reconhecidas como um problema de saúde pública com impactos na economia mundial. São
consideradas como uma das principais causas de incapacidade em pacientes geriátricos, causadas
especialmente por eventos traumáticos ou osteoporose. A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) e a
Hemiartroplastia (HA) são métodos amplamente difundidos para o tratamento.

Objetivos Primários
Rrevisar os dados de literatura atuais sobre os procedimentos cirúrgicos supracitados, já que ainda
existem controvérsias sobre o implante mais adequado.

Objetivos Secundários
Identificação das complicações pós-cirúrgicas mais comuns em cada procedimento e como isso afeta a
escolha da técnica a ser utilizada.

Materiais e Métodos
Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, com artigos entre 2018 e 2022 através de pesquisa
bibliográfica de referenciais teóricos nacionais e internacionais e nas bases de dados SciELO e PubMed.
No total foram analisados 36103 pacientes no trabalho.

Resultados
A maioria dos estudos não aponta diferenças significativas nas taxas de mortalidade e morbidade entre
ambas as técnicas. Embora a HA ocasione menor taxa de deslocamento, menos hemorragia, menor
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tempo cirúrgico, menor custo e técnica cirúrgica menos desafiadora em relação à ATQ, pode ocorrer
diminuição de mobilidade ocasionada por dor advinda do desgaste acetabular.

Discussão
A ATQ se associa com maior risco de deslocamento do implante, porém com menores taxas de cirurgia
de revisão e menor grau de erosão acetabular quando comparada com HA.

Conclusões e Apoio financeiro
A HA constitui-se como uma técnica adequada para pacientes pouco ativos, entretanto a ATQ possui
superioridade no quesito fornecimento de qualidade de vida, por possibilitar a restauração da função da
articulação do quadril, com baixa incidência de complicações a longo prazo.

Palavras-chaves: artroplastia, hemiartroplastia, fraturas, colo femoral , tratamento
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Resumo
Introdução

Lesões mecanicamente instáveis do anel pélvico (LMIAP)
apresentam potencial para cursar com instabilidade hemodinâmica1,
exigindo avaliação e manejo multidisciplinar adequados.

Objetivos Primários

Identificar os mais frequentes dias e horários da admissão
hospitalar de pacientes com LMIAP em um hospital referência em
trauma.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos

Foram avaliados de forma retrospectiva 59 casos consecutivos de
LMIAP e individualmente revisados em prontuário o dia da semana
e o horário da admissão hospitalar. Frente aos dados, os casos
foram subdivididos de acordo com a organização institucional de
plantões: diurnos (7h-19h) e noturnos (19h-7h), em cada dia da
semana.
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Resultados

O dia da semana com maior número de LMIAP foi o sábado,
totalizando 11 casos, que representam 18,6% do total de casos
(plantão diurno: 5 casos / plantão noturno: 6 casos). Isoladamente,
o plantão com maior número de LMIAP admitidos foi o plantão
diurno de quinta-feira (8 casos). Além do exposto, não existiu
nenhum dia ou turno claramente destoante em relação ao número
de casos admitidos.

Discussão

O adequado atendimento de LMIAP exige boas condições
estruturais e técnicas. Espera-se que o reconhecimento do
momento da admissão de LMIAP seja uma informação útil para o
planejamento e aperfeiçoamento institucional no tratamento dessas
lesões.

Conclusões e Apoio financeiro

O intervalo entre as 7h da manhã de sábado e as 7h da manhã de
domingo apresentou o maior número de admissões hospitalares de
LMIAP em 59 casos consecutivos.

Palavras-chaves: trauma, pelve, fratura
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Fraturas de pelve no esqueleto imaturo: série de casos submetidos a tratamento
cirúrgico
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Resumo
Introdução

Fraturas de pelve representam entre 0,5 e 7% das fraturas
pediátricas1,2, resultam de trauma de alta energia e geralmente
apresentam lesões associadas. Menos de 10% dos pacientes
pediátricos com fratura de pelve são submetidos a intervenções
cirúrgicas3.

Objetivos Primários

Descrever características do tratamento de 6 pacientes pediátricos
submetidos a tratamento cirúrgico de fratura de pelve.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos

Identificamos de forma retrospectiva 6 pacientes pediátricos com
lesão do anel pélvico submetidos à fixação cirúrgica da pelve no
período entre 2019 e 2021. Foram avaliados status hemodinâmico
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na admissão hospitalar, mecanismo de trauma, lesões associadas,
classificação ortopédica das fraturas e método de tratamento.

Resultados

O sexo masculino foi mais frequente (4/6) e a idade variou entre 5 e
15 anos. 3/6 pacientes apresentaram instabilidade hemodinâmica
na admissão. O mecanismo mais frequente
foi o acidente automobilístico (5/6). Outras fraturas ocorreram em
4/6 casos. Todos os pacientes tiveram lesões associadas nãoortopédicas: TCE: 2/6; trauma torácico: 3/6; trauma abdominal 3/6.
2/6 foram fraturas expostas de pelve. De acordo com Tile, foram
identificados 3 casos do tipo B1; 1 do tipo B3; 1 do tipo C1; 1 do tipo
C2. O método de tratamento mais comumente utilizado foi o fixador
externo isolado (3/6).

Discussão

É evidente a alta frequência e variedade de lesões associadas.
Além disso, 50% dos pacientes apresentou instabilidade
hemodinâmica na admissão. Também destaca-se a presença de
fratura exposta de pelve em 2/6 casos. Na maior parte dos
casos o método de tratamento foi percutâneo e minimamente
invasivo.

Conclusões e Apoio financeiro

As lesões do anel pélvico na população pediátrica que exigem
tratamento cirúrgico costumam ocorrer no contexto do paciente
politraumatizado, com frequência são expostas e cursam com
instabilidade hemodinâmica.

Palavras-chaves: trauma, pelve, fratura
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Resumo
Introdução

Uma lesão instável do anel pélvico pressupõe pelo menos um
componente anterior e um componente posterior de lesão
ligamentar ou fratura1. Luxações ou fratura-luxações bilaterais das
articulações sacroilíacas (SI) sem envolvimento anterior foram
descritas, no entanto, não existe descrição na literatura de luxação
isolada unilateral da SI, sem envolvimento do anel anterior2.

Objetivos Primários

Descrever caso de luxação posterior unilateral pura de articulação
SI, sem envolvimento do anel pélvico anterior.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos

Masculino, 15 anos, vítima de queda de estrutura de aço sobre o
dorso, apresentou fratura de múltiplos arcos costais, pneumotórax,
contusão miocárdica e lesão esplênica. Radiografias e tomografia
30

demonstraram luxação posterior unilateral pura da articulação SI à
esquerda, sem instabilidade hemodinâmica. O paciente referia dor
na região lombar distal a esquerda e não referiu nenhum sintoma
relacionado ao anel pélvico anterior. Nenhum déficit neurológico foi
identificado. Submetido à osteossíntese no 4o dia após o trauma.

Resultados

Realizada redução fechada utilizando tração esquelética e fixação
percutânea da articulação com auxílio de fluoroscopia utilizando
parafuso canulado 7.0mm rosca parcial 32mm. Ocorreu marcada
melhora sintomática no pós-operatório e nenhum déficit neurológico
novo foi identificado.

Discussão

Desconhecemos descrição prévia de luxação isolada unilateral da
SI sem envolvimento do anel anterior. As poucas descrições de
lesões similares, porém bilaterais, apresentam como fator comum a
ocorrência no esqueleto imaturo e em traumas de alta energia, com
espectro variável de gravidade e direção da luxação.

Conclusões e Apoio financeiro

A luxação unilateral pura da articulação SI é uma situação ímpar e a
presente descrição deve vir contribuir para o entendimento sobre
essa rara lesão.

Palavras-chaves: trauma, pelve, fratura
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Resumo
Introdução
A fratura da parede posterior representa 25% das fraturas do acetábulo1, estão presentes em 26% dos
padrões associados1 e podem também ocorrer em associação com fraturas de dupla-coluna2.

Objetivos Primários
Caracterizar fraturas da parede posterior que se apresentam como componente de um padrão associado.

Objetivos Secundários
Comparar as características tradicionais da fratura da parede posterior quando padrão elementar com as
fraturas da parede posterior encontradas nos padrões associados.

Materiais e Métodos
Avaliação retrospectiva de 26 casos consecutivos de padrões associados de fratura do acetábulo
incluindo fratura da parede posterior como componente. Foram avaliados 1)localização da fratura
segundo Letournel (posterior pura, póstero-superior, póstero-inferior e associações); número de
fragmentos (uni ou multifragmentar); padrão de cominuição nas fraturas multifragmentares (cominuição
transversa, concêntrica e rim avulsion)3; presença de impacção marginal.
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Resultados
Identificamos 19 casos de fratura transversa + parede posterior (73%), 4 coluna + parede posterior
(15,3%) e 3 dupla-coluna + parede posterior (11,5%). A localização mais frequente foi posterior pura: 20
casos (76,9%). Em 12 casos (46,1%) a fratura foi unifragmentar e 14 casos (53,8%) multifragmentar.
Dentre as multifragmentares, a cominuição foi do tipo transversa em 7 casos (50%) e concêntrica em 7
casos (50%). Impacção marginal ocorreu em 11 casos (42%).

Discussão
Comparativamente com dados cássicos sobre os padrões elementares da literatura tradicional essa série
demonstrou alta ocorrência de localização parede posterior pura (76,9%), de fratura unifragmentar
(46,1%), de impacção marginal (42%) e de cominuição concêntrica (50%).

Conclusões e Apoio financeiro
As fraturas da parede posterior que constituem um componente de padrão associado apresentaram
características próprias em comparação ao padrão elementar.

Palavras-chaves: trauma, acetábulo, fratura
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Resumo
Introdução
No tratamento de fraturas da parede posterior do acetábulo a placa em “T” de rádio distal pode substituir
placas um terço tubulares para o manejo de fragmentos pequenos, estreitos e periféricos na função de
“spring plate”.

Objetivos Primários
Relatar 2 casos de utilização de placas em “T” como “spring plates” no tratamento de fraturas complexas
da parede posterior.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
Em 2 fraturas da parede posterior a extrema fragmentação e caráter periférico dos múltiplos fragmentos
tornou a fixação com placas terço tubular na função de “spring plates” insuficiente. A alternativa
encontrada foi a utilização de placas em “T”, com uma discreta moldagem visando criar uma concavidade
na placa. Nenhum recorte ou moldagem adicional nas extremidades da placa foi necessária para
possibilitar compressão dos fragmentos ou acomodação à curvatura do aspecto posterior do acetábulo.
Placas com curvatura “direita” ou “esquerda” agregam a possibilidade de uma mais refinada adequação à
anatomia da região.
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Resultados
Nas duas ocasiões relatadas, a utilização da placa em “T” possibilitou um adequado manejo da
fragmentação, com possibilidade de manutenção da redução obtida e, através de simples moldagem,
ofereceu boa capacidade de compressão dos fragmentos.

Discussão
A utilização de placas terço tubulares como método auxiliar no manejo de determinados padrões de
fragmentação é uma técnica consagrada. Eventualmente nos deparamos com casos complexos e de
extrema fragmentação os quais a utilização da placa em “T” surge como alternativa simples e de grande
utilidade técnica.

Conclusões e Apoio financeiro
A utilização de placas em “T” de rádio distal como “spring plate” é uma alternativa útil no manejo de
fraturas extremamente fragmentadas e/ou periféricas da parede posterior do acetábulo.

Palavras-chaves: trauma, acetábulo, fratura
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Resumo
Introdução
Fractures of the navicular are relatively uncommon lesions. Comminuted fractures of the
navicular body may be associated with focal bone collapse, loss of integrity of the medial
column of the midfoot with gross instability, leading to deformities and potential early
osteoarthritis. The treatment is challenging due to the difficulties to maintain the length and
stability of the midfoot medial column and restoring the anatomy without damaging the vascular
supply.

Objetivos Primários
Here we present an option for the surgical treatment of comminuted fractures of the navicular
using a low-profile locking plate with the “bridging” principle as a temporary internal fixator.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
The technique consists of restoring the navicular anatomy by fixing the larger fragments with
screws, applying indirect reduction of minor fragments. The bone length is maintained by a
bridge-plating system with screws inserted into the talus and the medial cuneiform, crossing the
talonavicular and naviculocuneiform joints. Implants are removed after fracture healing.
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Resultados
Biomechanical cadaveric studies and case series studies suggested that outcomes following
surgical Lisfranc joint injuries might be superior when fixed with dorsal bridge plating, in
comparison with screws fixation only.

Discussão

Conclusões e Apoio financeiro
The technique described herein has the main advantages: (a) maintenance of the medial
longitudinal column comminuted navicular fractures; (b) indirect reduction of the small bone
fragments; (c) maintenance of the congruency of the talonavicular and naviculocuneiform joints;
(d) longer protection in potential cases of vascular damage of the bone tissue or delayed union,
(e) lower morbidity with limited surgical incision

Palavras-chaves: Tarsal Bones, Bone Fractures, Foot Injuries, Surgical Diagnostic Technic
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Resumo
Introdução
A fratura do colo femoral (FCF) em pacientes jovens é alvo de diversos estudos, principalmente
quando falamos da fratura do tipo Pauwels III.

Objetivos Primários
Avaliar comparativamente por meio do método dos elementos finitos, um modelo de implante
auto compressivo bloqueado, denominado X-PIN e o X-PIN+P, a métodos já estabelecidos
atualemnte na FCF P III.

Objetivos Secundários
- Observar pontos críticos no ponto de vista biomecânico ao modelo proposto.

38

Materiais e Métodos
Avaliou-se seis modelos: parafuso dinâmico do quadril, parafuso dinâmico do quadril com
parafuso anti rotacional, múltiplos parafusos canulados em triângulo invertido, múltiplos
parafusos canulados em L e dois modelos denominados: X-PIN e X-PIN+P. Sob as mesmas
condições e contornos, obtivemos: máxima principal, mínima principal, máxima loc P1, máxima
loc P2, deslocamento total, deslocamento localizado, deslocamento rotacional e equivalente de
Von Mises.

Resultados
Os resultados são apresentados para os modelos DHS DHS+P ASNIS L X-PIN e
XPIN+P respectivamente; Max P: 607; 711; 654,3; 501; 582; 1078MPa. Min P: -765; -517; -276;
-597; -856; -959Mpa. Max P1: 29; 24; 23; 19; 28; 25MPa. Max P2: 36; 27; 47; 42; 31; 21MPa.
Desl Tot: 8,4; 7,1; 9,2; 8,7; 9; 2,4mm. Desl loc, 2,1; 1,2; 2,0; 1,7; 2,6; 0,8mm. Desl Rot: 3,5; 1,5;
2,6; 2,3; 4,1; 1,1mm e Von Mises: 859; 1005; 448; 393; 955; 1195Mpa.

Discussão
Observou-se assim que o modelo X-Pin + P obteve um incremento da Max P de 51,6 e 64,7% ,
incremento da Min P de 85 e 247%, redução do Desl Tot de 66 e 73%, incremento de 18 e
166%, quando comparado aos modelos DHS+P e ASNIS, respectivamente.

Conclusões e Apoio financeiro
O presente ensaio evidenciou que o modelo X PIN+P, gerou incremento das tensões Max P,
Min P e do Von Mises, e redução dos deslocamentos total, localizado e rotacional, quando
comparado ao demais modelos.
Este estudo teve o apoio da HEXAGON.

Palavras-chaves: análise de elemento finito, fixação interna, fixação intramedular, fratura de
colo femoral
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DESCRIÇÃO DE TÉCNICA PARA REDUÇÃO PERCUTÂNEA NAS FRATURAS
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Autores

Anderson Freitas 1, Mariana Lobo 1, Rafaela Gonçalves 1, Flavio Azevedo 1,
Felipe Braga 1, Vincenzo Giordano 2

Instituição 1 HRG - Hospital Regional do Gama (Setor Sul - Gama -DF), 2 HMMC Hospital Municipal Miguel Couto (Rua Mario Ribeiro, 117 - Leblon, Rio de
Janeiro - RJ.)
Resumo
Introdução
O objetivo deste é apresentar uma técnica de redução percutânea no tratamento da fratura
supracondiliana G III, a fim de agregar um fator facilitador na abordagem dessa patologia.

Objetivos Primários
Apresentar uma técnica de redução percutânea na fratura supracondiliana G III

Objetivos Secundários
Avaliar facilidades e dificulades na sua realização.

Materiais e Métodos
Nas fraturas com desvio posterior, posicionamos o paciente em decúbito ventral, com o
cotovelo sobre o tubo da fluoroscopia e realizamos uma tração longitudinal do membro, para
um alinhamento dos fragmentos fraturados. Executamos um pequeno acesso na face posterior
do braço ao nível da fratura e, por meio de uma dissecção romba transtricipital, com uso de

41

instrumental rombo alcançamos o foco da fratura, até que a ponta do instrumental alcance o
bordo anterior do fragmento proximal do úmero fraturado. Movimentando o instrumental no eixo
longitudinal do braço no sentido proximal-distal, o dorso do instrumental estará empurrando e
anteriorizando o fragmento distal da fratura (úmero distal), causando um efeito Kapandji de
redução7, permitindo, de forma menos traumática, a movimentação fragmentar e a redução da
FSU. Após avaliação radioscópica de boa redução, o cirurgião poderá executar a fixação da
forma que for desejada.

Resultados
Foi possível realizar a técnica e seu objetivo na redução foi alcançado.

Discussão
O vconceito da Lei de Alavanca, coloca em primeiro plano o contexto da técnica por esta
descrição, o princípio da fixação intrafocal descrito por Kapandji7: fios de Kirschner inseridos
diretamente na linha de fratura é uma das diversas técnicas ortopédicas que aplica este
princípio, proporcionando assim, redução na força para obtenção da redução e, com isso,
redução das lesões agregadas à realização da mesma.

Conclusões e Apoio financeiro
Não houve.

Palavras-chaves: Fratura supracondiliana, Redução percutânea, Cirurgia , Trauma
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Quality of life after antegrade intramedullary nail fixation of humeral fractures: a
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Resumo
Introdução
Systematic reviews demonstrate similar results between plating and nailing in the treatment of
humeral fractures. However, antegrade nailing causes higher residual pain in the shoulder

Objetivos Primários
Evaluate the consequences in the quality of life of patients submitted to osteosynthesis of the
humerus with antegrade nailing

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
This is a retrospective cohort study in addition to a questionnaire for self-rated quality of life for
patients submitted to Humerus Osteosynthesis with Antegrade Nailing. There was also the
inclusion of data related to the time since surgery, age, sex, surgical laterality, dominance
among members and work leave. After, there were statistically assessed to evaluate the
association variables
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Resultados
The overall score was 82.75 and was not different considering sex, age and postoperative
period. Among the domains, both Work and Sport/Recreation Protocols were the most
unfavorable factors. Although not statistically significant, the procedure on the dominant side
presented a lower quality of life score than the non-dominant side. Although non-significant,
those who were away from work had lower quality of life score than those who were not

Discussão
We used a quality of life protocol, to evaluate patients undergoing humerus osteosynthesis with
antegrade nailing linked to the rotator cuff function. We analyzed the domains average,
observing which of them could be considered critical for the indication of this surgery, besides
factors related to surgical laterality and dominance among members, gender, age, and work
leave

Conclusões e Apoio financeiro
The Quality of Life Protocol shows good results for patients submitted to humerus
osteosynthesis with antegrade nailing. The data stratified by domains were good, however,
Work and Sport/Recreation domains showed the lowest means compared to the other domains

Palavras-chaves: Humeral intramedullary nailing, Rotator cuff, Shoulder function
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ESTUDO COMPARATIVO DO TRATAMENTO DA LUXAÇÃO ACRÔMIOCLAVICULAR AGUDA: RESULTADOS CLÍNICOS E RADIOGRÁGICOS DA
TÉCNICA TGHTROPE X TOGGLELOC
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Resumo
Introdução

A luxação da articulação acromioclavicular é um dos problemas mais comuns do ombro e
pode levar a instabilidade ou alterações degenerativas.

Objetivos Primários

O objetivo principal do estudo foi comparar os resultados clínicos e radiográficos do
sistema Tightrope® e do dispositivo Toggleloc® no tratamento cirúrgico da luxação da
articulação acromioclavicular Rockwood tipo III em adultos.

Objetivos Secundários

Descrever as técnicas cirúrgicas e caracterizar as complicações.

Materiais e Métodos
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Estudo prospectivo e randomizado, com 13 pacientes divididos aleatoriamente em dois
grupos: o Grupo A foi tratado com o sistema TightRope e o Grupo B com o dispositivo
Toggleloc. O seguimento mínimo foi de 12 meses. Os resultados clínicos, radiológicos e
complicações pós-operatórias foram comparados.

Resultados

O comprimento da incisão foi significativamente menor no Grupo A do que no Grupo B.
Não houve diferenças de acordo com a melhora do escore de UCLA, EVA e pelos critérios
de Karlsson modificados. Ocorrem três complicações, com resultados regulares na
avaliação final.

Discussão

A técnica TightRope® requer orifícios bicorticais na clavícula e no coracóide, que podem,
em alguns casos raros, produzir fratura ou soltura precoce do dispositivo. No dispositivo
Toggleloc isso não ocorre, porque o dispositivo é passado no aspecto inferior na base do
processo coracóide de medial para lateral. Em nosso estudo não tivemos nenhuma fratura.
Em ambas as técnicas observamos baixa agressão cirúrgica, boa eficiência na promoção
do alívio da dor, correção da deformidade e recuperação do arco de movimento.

Conclusões e Apoio financeiro

Os dois grupos têm resultados clínicos e radiológicos semelhantes. Ambos os
procedimentos são de fácil aplicação após domínio da técnica. O sistema TightRope
apresentou algumas vantagens em termos de comprimento da incisão e dor pós-operatória
imediata.

Palavras-chaves: Luxação da articulação acromioclavicular, Rockwood tipo III, TightRope,
ToggleLoc
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Resumo
Introdução
Fraturas ósseas têm suma relevância no trauma, sendo a abordagem inicial de
grande importância no desfecho e evolução do paciente. Na admissão, duas
estratégias, damage control orthopedics e early total care podem ser aplicadas. A primeira,
mediante uma agressão cirúrgica menos invasiva, visa a redução da resposta inflamatória. Na
segunda, opta-se síntese definitiva de fraturas de preferência nas 24 horas iniciais, eliminando
a necessidade de segunda abordagem.

Objetivos Primários
Avaliar o de abordagem em fixações de fraturas de ossos da perna comparando com outros
centros de referência em trauma.

Objetivos Secundários
Avaliação quanto ao tipo de fratura, tipo de fixação e parâmetro inflamatório.
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Materiais e Métodos
Avaliamos o tempo médio para início do procedimento de 32 pacientes com fraturas em ossos
da perna, expostas e não expostas, submetidas ao método de fixação definitiva, haste
intramedular (HIM), e como prova inflamatória, o lactato, na admissão, 24 horas após a
abordagem.

Resultados
O tempo médio entre admissão e incisão foi de 6 horas e 12 segundos. Quanto a dosagem de
lactato, os grupos foram subdivididos: fratura exposta e fixação com HIM, média de lactato
pré procedimento de 2,4 e após 24h de 1,42; fraturas fechadas 1,55 e após 1,31.

Discussão

Conclusões e Apoio financeiro
O tempo pode ser um fator importante na abordagem inicial dessas fraturas. Houve diferença
de níveis de lactato em fraturas expostas e fechadas. Ressaltamos a inclusão de apenas
pacientes que sofreram trauma isolado em ossos da perna. Houve perdas de segmento quanto
ao número de pacientes e coleta de exames no segmento deste estudo. Observamos sobre
a necessidade demais estudos, para melhores evidências na abordagem da fixação e
avaliação prognostica nestes subtipos de fraturas.

Palavras-chaves: Fraturas ósseas tíbio-diafisarias , Early total care , Tempo de admissão ,
Lactato , Ossos da perna
Referências Bibliográficas
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Resumo
Introdução
A fratura de fêmur proximal é comum em idosos e tem alta taxa de morbimortalidade,
sendo um problema de saúde pública. Assim, a identificação do perfil epidemiológico
regional contribui para a otimização dos serviços prestados à sociedade.

Objetivos Primários
Caracterizar o perfil epidemiológico das fraturas de fêmur proximal em pacientes da
Santa Casa de Franca.

Objetivos Secundários
Identificar como a fratura ocorreu, sua classificação, a taxa de mortalidade e os
protocolos de atendimento para essas fraturas, correlacionando-os com a literatura.

Materiais e Métodos
O estudo é observacional, transversal de caráter quantitativo respeitando normatização
ética e critérios estabelecidos pelo hospital. Os dados foram coletados no Hospital Santa
Casa de Misericórdia de Franca, no período de maio de 2019 até maio de 2020, inseridos,
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organizados e analisados estatisticamente através de análise descritiva na plataforma
SPSS.

Resultados
Foram identificados 164 pacientes, sendo 101 mulheres(61,6%) e 63 homens(38,4%), a
média de idade foi de 74,27 anos. Em sua maioria, traumas de baixa energia,
aproximadamente 90%. Identificou-se 89 pacientes com fratura
transtrocanteriana(54,26%), 55 com fratura de colo(33,50%) e 20 com fratura
subtrocanterianas(12,75%). Obteve-se uma taxa média de 6,7 dias de internação com
3,46 dias entre o trauma e a cirurgia. A taxa de mortalidade em 1 ano foi 20%(33 casos).

Discussão
O perfil encontrado na instituição coaduna com a literatura na qual o sexo feminino é o
principal acometido, o trauma é de baixa energia, há predominio da fratura
transtrocanteriana e a alta taxa de óbito. Entretanto, observou-se que a média de idade e
o tempo de admissão até o tratamento são inferiores aos encontrados na literatura.

Conclusões e Apoio financeiro
A obra cumpre seu objetivo de contribuir com o atendimento oferecido pela Santa Casa
Franca. Esta pesquisa não teve apoio financeiro

Palavras-chaves: FRATURA, FÊMUR PROXIMAL, POPULAÇÃO IDOSA,
MORBIMORTALIDADE, PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
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Resumo
Introdução
O tratamento das lesões do ligamento cruzado posterior (LCP) associadas a lesão do ligamento colateral
medial (LCM) constituem um desafio para o cirurgião ortopédico, principalmente nos locais onde não há
acesso a enxertos homólogos.

Objetivos Primários
Descrever técnica operatória de reconstrução do LCP e LCM utilizando túnel femoral único e enxerto
homólogo de flexores do joelho.

Objetivos Secundários
Reportar os resultados clínico e funcional de pacientes submetidos à cirurgia com seguimento de 18
meses.

Materiais e Métodos
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A técnica operatória consiste na modificação da técnica para reconstrução do LCM utilizando técnica
descrita por Canuto et al. e reconstrução do LCP com túnel transtibial e túnel femoral único. O LCM foi
reconstruído com enxerto do semitendíneo e do grácil, sendo o último passado para a região posterior da
tíbia por um túnel ósseo. O semitendíneo foi preparado e juntamente com o grácil foi transformado num
enxerto triplo.

Resultados
A técnica descrita mostrou-se eficaz para restaurar a estabilidade do joelho de pacientes com lesão grau
3 do LCM associadas a ruptura do LCP. Como vantagens, podemos reconstruir os ligamentos utilizando
apenas enxerto de flexores ipsilaterais e apenas um túnel femoral.

Discussão
Richter et al. reportaram que na situação de limitação de recursos, técnicas que reduzem custo e
permitem a reconstrução de um maior número de estruturas com menor número de enxertos devem ser
estimuladas.
Zaffagnini et al. publicaram bons resultados com a reconstrução do LCP e LCM com enxerto único.
Canuto et al. considera que a resistência do LCM é proporcional ao seu diâmetro transversal, portanto,
uma reconstrução em dupla banda é vantajosa.

Conclusões e Apoio financeiro
A técnica constitui opção para reconstruir o LCM e LCP em situações de limitação de recursos como
enxertos homólogos. Trata-se de proposta interessante para cirurgiões que atuam no Brasil.

Palavras-chaves: Anatômica, Colateral medial, Cruzado posterior, Luxação, Reconstrução
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Fraturas trocantéricas instáveis tratadas com artroplastia primária do quadril,
quando e como?
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Resumo
Introdução
Fraturas trocantéricas instáveis (FTI) compreendem 40% das fraturas trocantéricas. Devido a dificuldade
de redução e falha de fixação, o tratamento é tema de debate. Instabilidade da fratura e osteoporose são
fatores que dificultam a reabilitação precoce e talvez a artroplastia de quadril favoreça essa reabilitação.

Objetivos Primários
Reportar casos de FTI tratadas com artroplastia total primária do quadril (ATQ), avaliando os resultados,
complicações e desfechos.
Revisão atual da literatura sobre escolha do implante nas FTI.

Objetivos Secundários
Determinar indicações de ATQ em FTI.
Destacar as etapas cruciais do intraoperatório nesse procedimento cirúrgico complexo.
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Materiais e Métodos
Pacientes com FTI, em 2020 e 2021, tratados com ATQ.
Revisão em base de dados PubMed/MEDLINE database em 2022. Os termos da busca incluíram
“fraturas trocantéricas” e “artroplastia”.

Resultados
Durante o período, 4 pacientes apresentaram FTI tratadas com ATQ. Seguimento mínimo de 6 meses.
Desses pacientes, todos foram diagnosticados com osteoporose, além de outras comorbidades
identificadas. Foi utilizado protocolo de reabilitação padronizado para ATQ via acesso póstero-lateral.

Discussão
Tecnicamente, a ATQ em fraturas trocantéricas é desafiadora. Alguns passos são importantes, como a
correta mensuração do comprimento do membro, o manejo do pequeno e do grande trocânter, antes do
posicionamento dos componentes.
Estudos prévios identificaram que a hemiartroplastia para FTI é um tratamento aceitável, com mortalidade
semelhante à fixação, porém com menor taxa de reoperação e complicações.

Conclusões e Apoio financeiro
Estudos robustos são necessários para determinar padrões de fratura e perfis de pacientes se
beneficiarão da artroplastia.
Etapas cirúrgicas cruciais determinam bons resultados.
Qualidade óssea, osteoartrite, instabilidade da fratura e reabilitação devem ser considerados na tomada
de decisão.
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CICLO DE MELHORIA DA QUALIDADE: CONFORMIDADE AO PROTOCOLO DE
CIRURGIA SEGURA NO CUIDADO AO PACIENTE COM FRATURA DE FÊMUR
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Resumo
Introdução
Em 2007-2008, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu o desafio global “Cirurgias Seguras Salvam
Vidas'' e, em 2018, o Ministério da Saúde aprovou as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento de Fratura
do Colo do Fêmur em Idosos. O investimento em treinamento e capacitação da equipe cirúrgica é capaz
de melhorar os indicadores de segurança.

Objetivos Primários
O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de conformidade ao protocolo de cirurgia segura nos
pacientes com fratura de fêmur, em um hospital de referência, antes e após um ciclo de melhoria.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
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Trata-se de um estudo observacional. A linha do cuidado do paciente com fratura de fêmur foi
implementada em 2019 e o ciclo de melhoria no protocolo de cirurgia segura foi realizado em 2020. Todos
os pacientes operados com fratura de fêmur no ano de 2020 foram avaliados quanto à conformidade
ao protocolo. Foram excluídas as reoperações e aqueles procedimentos sem incisão cirúrgica.

Resultados
Foi observado que, após o ciclo de melhoria, houve uma discreta diminuição no número de ocorrência nos
seguintes eventos: infecção do sítio cirúrgico, readmissão hospitalar, reoperação e óbito pós-operatório,
porém essa diminuição não foi estatisticamente significativa entre os grupos. A principal falha processual
identificada foi referente à profilaxia antibiótica, com representação em torno de 80%, na análise de
Pareto. A conformidade ao protocolo de cirurgia segura subiu de 60,1% para 92,9%, diferença
estatisticamente significativa, e redução em 82,2% das falhas observadas.

Discussão

Conclusões e Apoio financeiro
Concluímos que as medidas foram efetivas, entretanto, ainda insuficientes para garantir a completa
conformidade dos níveis de segurança cirúrgica e mitigar os riscos de infecção de sítio cirúrgico e outros
possíveis eventos relacionados como reinternações e óbitos evitáveis.

Palavras-chaves: Cirurgia Segura, Fratura de fêmur, Linha do cuidado, Melhoria da qualidade
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Resumo
Introdução
As fraturas do fêmur são a principal causa de morte relacionada a quedas nos idosos. O tratamento da
maioria destas fraturas é cirúrgico, sendo o conservador reservado a algumas fraturas específicas. O
advento das técnicas minimamente invasivas proporcionou melhores resultados para o tratamento das
fraturas complexas, reduzindo o sangramento, a dor e propiciando reabilitação precoce. Atualmente, a
técnica mais utilizada é o sistema de parafuso deslizante, considerado padrão ouro para o tratamento
destas fraturas. Em geral, utiliza-se via de acesso ampla, com níveis de sangramento proporcionais ao
tamanho da incisão.

Objetivos Primários
O objetivo desta análise é descrever uma série de vinte casos utilizando técnica minimamente invasiva
para osteossíntese de fratura intertrocantérica em idosos operados.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
Foram analisados os seguintes parâmetros: funcionalidade/mobilidade pós-operatória, nível de dor,
complicações clínicas pós-operatórias, incluindo mortalidade, complicações cirúrgicas, necessidade pósoperatória de hemocomponentes, tempo de permanência após a cirurgia e taxa de readmissão hospitalar.
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Resultados
Não houve evidências de perda da redução óssea significativa e os resultados funcionais encontrados
foram dentro do padrão esperado. Não houve complicações cirúrgicas e não houve aumento significativo
das complicações clínicas associadas. Não houve óbitos. Nenhum paciente necessitou hemotransfusão
pós-operatória e o tempo médio de permanência após a cirurgia foi de menos de 48 horas. Não houve
readmissões hospitalares.

Discussão

Conclusões e Apoio financeiro
A cirurgia minimamente invasiva é uma excelente vantagem para esse perfil de paciente. Não houve
perda da qualidade na redução e estabilização da fratura e os resultados pós-operatórios são
considerados bons, com baixa morbidez e um índice baixo de complicações.
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Resumo
Introdução
A perda de sangue perioperatória é causa frequente de complicações cirúrgicas de osteossíntese de
fratura de fêmur, podendo impedir o sucesso clínico. A transfusão sanguínea tem o potencial de ocasionar
desfechos clínicos fatais, sendo fundamental que estratégias sejam implementadas para reduzir ou
eliminar o uso inapropriado de hemocomponentes.

Objetivos Primários
O objetivo deste estudo é descrever as diversas medidas que foram tomadas a fim de otimizar a massa
eritrocitária de pacientes submetidas a cirurgia de fratura de fêmur.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
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Estudo metodológico, tipo descritivo, utilizando a planilha de gerenciamento da agência
transfusional. Todos os pacientes foram submetidos a osteossíntese de fratura de fêmur com
implante intramedular ou extramedular, com perda sanguínea estimada em 400ml. A redução
da fratura foi incruenta em todos os casos analisados. As medidas utilizadas foram: diminuição
do limiar da hemoglobina para indicação de hemotransfusão prévia à cirurgia; solicitação de
dois concentrados de hemácias de reserva para realização do procedimento para pacientes
que se encontravam com hemoglobina entre 9 e 10 g/Dl; treinamento da equipe para
realização de cirurgia minimamente invasiva e a utilização do Ácido Tranexâmico.

Resultados
Percebemos que do total de 24 unidades reservadas para 12 pacientes com procedimento de fratura de
fêmur agendado, realizamos apenas duas transfusões no intraoperatório e três no pós-operatório, ou seja,
do total de unidades preparadas para a cirurgia, 19 (79%) das unidades não foram infundidas.

Discussão

Conclusões e Apoio financeiro
Concluímos que o fortalecimento das medidas tomadas foram suficientes para reduzir severamente a
necessidade de hemotransfusão perioperatória, reduzindo custos e complicações associadas.
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Resumo
Introdução
As fraturas intertrocantéricas constituem cerca de metade de todas as fraturas do fémur
proximal e o tratamento cirúrgico está quase sempre indicado. No entanto, há pouca
informação na literatura sobre a sua abordagem em doentes com deformidades do fémur.

Objetivos Primários
Os autores pretendem apresentar o caso raro de um doente com deformidade em cajado que
sofreu uma fratura trocantérica.

Objetivos Secundários
Este caso pretente apresentar os desafios do tratamento cirúrgico e técnicas utilizadas.

Materiais e Métodos
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Os autores apresentam o caso de um doente do sexo masculino, 53 anos, admitido no Serviço
de Urgência após acidente automóvel com traumatismo da anca direita. Ao exame físico,
apresentava dor com rotação do quadril direito e incapacidade de tolerar carga. Apresentava
sequelas de fratura do fémur proximal ipsilateral na infância.

Resultados
A radiografia e o TC mostraram uma fratura intertrocantérica direita em fémur com deformidade
em cajado por consolidação viciosa de fratura da infância. O doente foi internado para
tratamento cirúrgico: osteossíntese com DHS (dynamic hip screw) de 135º. Após 2 meses, o
paciente encontrava-se a fazer já carga total sem queixas álgicas.

Discussão
Por causa da deformidade do fémur deparamo-nos com o seguinte problema: qual o
tratamento a escolher? Cavilha cefalomedular ou DHS? A redução fechada foi impossível e foi
necessário realizar uma abordagem de Hueter para reduzir a fratura. Este caso foi, sem dúvida,
desafiador. Após a redução percebemos que era impossível utilizar a cavilha cefalomedular
neste caso devido ao formato da deformidade na radiografia de perfil.

Conclusões e Apoio financeiro
De fato, a abordagem de uma fratura intertrocantérica na deformidade em cajado é um desafio
- o DHS e o parafuso cefálico antirrotatório foram as técnicas escolhidas e mostrou bons
resultados.
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Resumo
Introdução
A rotura isolada dos ligamentos colaterais da articulação metacarpofalangica (MCF) é muito
rara, com exceção do polegar. A literatura é limitada sobre este tema, mas sugere que estas
lesões são subdiagnosticadas.

Objetivos Primários
O objetivo deste trabalho é apresentar um caso raro de instabilidade da articulação MCF por
rotura isolada do ligamento colateral cubital do segundo dedo da mão.

Objetivos Secundários
A apresentação do caso pretende levar à discussão da melhor abordagem e tratamento
cirúrgico desta lesão.

Materiais e Métodos
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Os autores apresentam o caso de uma doente de 15 anos que recorreu ao Serviço de Urgência
(SU) por traumatismo do segundo dedo da mão. Clinicamente apresentava dor e equimose na
região cubital da articulação MCF e instabilidade com stress. A radiografia mostrou fraturaavulsão do ligamento colateral cubital com fragmento ósseo na base da falange proximal com
menos de 2mm de desvio mas com componente rotacional.

Resultados
A doente foi submetida a tratamento cirúrgico com reinserção do ligamento colateral cubital
com âncora. Iniciou programa de reabilitação às 6 semanas e aos 3 meses após a
cirurgia apresentava-se clinicamente bem, sem instabilidade e com mobilidade completa.

Discussão
As lesões dos ligamentos colaterais da articulação MCF cubital são pouco frequentes. Apesar
disso, a falha no seu diagnóstico e tratamento adequado pode levar a um mau resultado
funcional com instabilidade progressiva, dor, diminuição da força, nomeadamente no
movimento de pinça e a alterações degenerativas da articulação.

Conclusões e Apoio financeiro
A lesão do ligamento colateral da articulação MCF trata-se de uma entidade subdiagnosticada.
É importante fazer o seu diagnóstico precoce para proceder posteriormente ao tratamento
adequado e obter o melhor resultado funcional.

Palavras-chaves: Ligamento colateral cubital, Articulação Metacarpofalângica, Instabilidade
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P- 31
Instabilidade crónica do aparelho extensor em doente com patelectomia prévia Desafios do Tratamento - Procedimento "Insall-like"
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Resumo
Introdução
A instabilidade do mecanismo extensor do joelho é uma lesão comum. No entanto, esta
instabilidade no contexto de patelectomia prévia não é observada de forma rotineira.

Objetivos Primários
Os autores pretendem apresentar um caso de instabilidade crónica do mecanismo extensor
num doente com patelectomia prévia.

Objetivos Secundários
Os autores pretendem descrever uma técnica cirúrgica dirigida para o tratamento desta lesão.

Materiais e Métodos
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Os autores apresentam um caso de um doente do sexo masculino, de 51 anos, com
antecedentes de fratura da rótula com necessidade de patelectomia total em 1988. Foi admitido
na consulta externa por gonalgia, episódios de bloqueio mecânico com crepitação e edema
intermitente. Referia história de trauma do joelho com um ano de evolução. Apresentava
luxação lateral do aparelho extensor com a flexão ativa. A ecografia mostrou rotura
anteromedial do aparelho extensor, com luxação lateral e tróclea "vazia" com a flexão.

Resultados
O doente foi submetido a tratamento cirúrgico: reconstrução e estabilização do aparelho
extensor com procedimento "Insall-like" - desbridamento das margens da lesão, libertação do
retináculo lateral e plicatura de insall do músculo vasto oblíquo (VMO) com reforço miofascial e
quadriceptoplastia. Aos seis meses, o doente apresentava aparelho extensor competente com
amplitude de movimento completa.

Discussão
O tratamento inicial da instabilidade crónica do mecanismo extensor é conservador. Neste
caso, a rotura longitudinal medial prejudicou o potencial benefício do reforço do VMO para a
estabilização do aparelho extensor pelo que se optou pela correção cirúrgica pela
técnica "Insall-like".

Conclusões e Apoio financeiro
Os autores recomendam esta técnica aquando instabilidade do aparelho extensor com
incapacidade de fixação da rótula.

Palavras-chaves: Instabilidade do aparelho extensor, Instabilidade após patelectomia, Técnica
de Insall
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P- 32
Lesão Osteocondral do Astrágalo na Criança – Desafios do Tratamento
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Resumo
Introdução
Uma lesão osteocondral do astrágalo é uma lesão desafiadora, tanto pela cicatrização da
cartilagem articular como pelo difícil acesso à articulação do tornozelo.

Objetivos Primários
O objetivo dos autores é discutir os desafios da abordagem e tratamento de uma lesão
osteocondral do astrágalo numa doente de 15 anos.

Objetivos Secundários
Este caso permite ainda apresentar e discutir qual a técnica cirúrgica mais indicada.

Materiais e Métodos
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Os autores apresentam um caso de uma doente de 15 anos, que recorre ao serviço de
urgência por dor ao nível da face anterior do tornozelo esquerdo e défice na dorsiflexão, com
episódio prévio de entorse do tornozelo. A radiografia e TC mostraram lesão osteocondral com
fragmento intra-articular livre com lesão na vertente posterolateral da cúpula astragalina.

Resultados
A doente foi proposta para fixação do fragmento por artroscopia: desbridamento do leito da
lesão, microperfurações e fixação do fragmento com parafuso e dardo condral. Fez ciclo de
reabilitação e foi evidente a recuperação completa aos 6 meses.

Discussão
Vários tratamentos têm sido descritas para este tipo de lesões, incluindo conservador e
cirúrgico. No entanto, a literatura atual não apresenta ainda recomendações bem definidas. O
princípio do tratamento cirúrgico é restaurar a função da articulação do tornozelo e o alívio da
dor pela remoção do fragmento osteocondral, desbridamento e estabilização da cartilagem e
do osso subcondral, e estimular a cicatrização do osso e da cartilagem danificada.

Conclusões e Apoio financeiro
Concluímos que esta técnica é um excelente método no tratamento deste tipo de lesões, com
fragmento viável, pois é minimamente invasiva e permite ótimos resultados com rápida
recuperação.

Palavras-chaves: Lesão ostecondral, Astrágalo, Criança
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Resumo
Introdução
A luxação subastragalina é uma lesão pouco frequente. Enquanto a luxação medial é mais
comum, geralmente causada por mecanismo de baixa energia e redutível, a luxação lateral é
rara e ocorre por trauma de alta energia, apresenta outras lesões concomitantes e exige quase
sempre redução aberta.

Objetivos Primários
Os autores pretendem com este caso realçar a importância da redução e estabilização precoce
de uma luxação subastragalina.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
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Os autores apresentam o caso de um doente de 30 anos que recorre ao serviço de urgência
por acidente de trabalho com queda em altura com traumatismo do tornozelo direito com
deformidade, sem défices neurovasculares distais. A radiografia mostrou fratura-luxação
subastragalina lateral, com fratura cominutiva do astrágalo sem desvio.

Resultados
Foi tentada redução fechada após analgesia sem sucesso. Assim procedeu-se a redução
fechada sob sedação que foi bem sucedida, sem instabilidade após a redução. Foi feita
imobilização com tala gessada e o doente foi internado para vigilância neurovascular e
posterior seguimento da lesão na companhia de seguros.

Discussão
As luxações subastragalinas laterais são raras e apresentam normalmente maus resultados
funcionais. Apesar disso, a sua rápida identificação e abordagem com redução e estabilização
o mais precocemente possível pode mudar este rumo. No entanto, estas luxações são
irredutíveis em mais de 60% dos casos, pela interposição do tendão tibial posterior ou flexor
longo do hálux, sendo necessário recorrer a redução aberta.

Conclusões e Apoio financeiro
Os autores apresentam um caso raro de fratura-luxação subastragalina lateral que foi
rapidamente reduzida sob sedação de forma fechada, com estabilidade articular pós-redução.

Palavras-chaves: Luxação subastragalina, Redução fechada, Sedação
Referências Bibliográficas

70

P- 34
Recuperação da Funcionalidade da mão após Trauma Destrutivo – A Importância
da Pinça
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Resumo
Introdução
Os esfacelos da mão são lesões muito frequentes e podem levar a incapacidade. Destaca-se a
função do polegar, nomeadamente para o movimento de pinça.

Objetivos Primários
Os autores pretendem apresentar um caso que realça a importância da cirurgia reconstrutiva
da mão na qualidade de vida dos doentes.

Objetivos Secundários
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Materiais e Métodos
Os autores apresentam o caso de um doente de 42 anos, encaminhado para a consulta
externa de Ortopedia por sequelas de esfacelo grave da mão: atingimento de todos os dedos
com perda de substância dos extensores, amputação traumática de D5, múltiplas fraturas
complexas de falanges de D2-D4 e perda de F1 do polegar; foi submetido a fixação com fios de
kirchner do 1ª-4ª dedos desde a falange proximal até à distal e regularização do coto de
amputação pela falange proximal do 5º dedo.

Resultados
O doente foi proposto para tratamento cirúrgico. Numa primeira fase foi colocado distrator
interno no polegar para alongamento do 1º metacarpiano de forma a permitir o movimento de
pinça. Ao fim de 4 meses, após distração máxima, radiografia mostrou alongamento do
metacarpo, mas sem aparente calo ósseo. Numa segunda fase procedeu-se a extração do
fixador interno do polegar, colocação de enxerto ósseo tricortical de crista ilíaca no gap de
osteotomia prévia e artrodese da interfalângica com placa e parafusos; artrodese das
interfalângicas proximais (IFP) de D2-D4 com placa e parafusos em posição funcional.

Discussão
Este caso mostra o quão limitante podem ser os esfacelos da mão. Mostra também o quanto
conseguimos ajudar os doentes nestas limitações e melhorar a sua qualidade de vida.

Conclusões e Apoio financeiro
Os esfacelos da mão são frequentes e podem ser muito limitantes. Nestes casos é importante
tentar preservar ao máximo a anatomia de forma a oferecer a melhor função possível.
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Caso raro de luxação volar da articulação radiocubital distal isolada
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Resumo
Introdução

As luxações da articulação radiocubital distal estão, geralmente,
associadas a fraturas do rádio, como nas fraturas de Galeazzi. Uma
luxação isolada da radiocubital distal é uma situação clínica incomum,
sendo a luxação volar mais rara (<10%). Trata-se uma lesão que
passa muitas vezes despercebida no contexto de urgência, o que faz
com haja necessidade de conhecer as características de
apresentação e uma correta avaliação radiológica com radiografias em
AP e perfil do punho.

Objetivos Primários
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Objetivos Secundários

Materiais e Métodos

Os autores relatam o caso de um jovem de 17 anos, que sofreu
trauma do punho esquerdo em hipersupinação. Apresentava edema
do punho, bloqueio da pronação e ausência da proeminência dorsal
da estiloide cubital. Nas radiográfias é possível observar uma
sobreposição do radio e cubito distais na incidência AP e um desvio
volar do cúbito no perfil, com fratura associada da estiloide cubital.
Foi realizada redução fechada, sob sedação, através de pressão
digital no cubito distal e pronação passiva com posterior imobilização
com tala braquipalmar em pronação e flexão do cotovelo a 90º.

Resultados

Às 10 semanas apresentava apenas um ligeiro défice de pronação
(10º), sem outros défices de mobilidade, sem instabilidade ou dor
associadas, retornando à atividade habitual sem intercorrências.

Discussão

Lesão rara que pode ser subdiagnosticada numa fase inicial, sendo de
extrema relevância a realização de exames de imagem com adequada
qualidade. Estudo imagiológico inadequado pode originar a presença
de falsos negativos.
Atualmente o tratamento preconizado são 4 a 6 semanas de
imobilização braquipalmar em pronação, podendo ser feita
osteossíntese da estiloide cubital, nos casos em que está presente
uma fratura.

Conclusões e Apoio financeiro

No caso apresentado os autores optaram pelo tratamento conservador
que produziu um bom resultado, sem impacto na vida diária do
doente.

Palavras-chaves: Bloqueio Pronação, Galeazzi, Luxação volar, Radiocubital distal
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Caso incomum de fractura coronal do corpo do hemato
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Resumo
Introdução

As fracturas do hemato são incomuns e subdiagnosticadas,
constituindo 2% das fracturas do carpo. Dividem-se em fraturas da
apófise (mais comuns) e do corpo. As fracturas coronais são um
subtipo raro de fractura do corpo do hemato estando frequentemente
acometida a articulação deste osso do carpo com a base do 4º e 5º
metacarpos, sendo esta responsável por 30º de mobilidade na função
de preensão.

Objetivos Primários

Objetivos Secundários
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Materiais e Métodos
Os autores relatam o caso clínico de um homem de 44 anos que deu entrada no serviço de
urgência por trauma axial da mão direita (murro contra uma parede). Foram realizadas
radiografias e TAC com diagnóstico de fractura coronal do hemato associado a subluxação das
bases dos 4º e 5º metacarpos bem como a fractura dos mesmos. Foi imobilizado com tala
gessada e proposto para tratamento cirúrgico em bloco de urgência diferida. Foi realizada
redução fechada e osteossíntese com fios de Kirschner: 2 fios cruzados no hemato +
transfixação da base dos 4º e 5º metacarpos ao 3º metacarpo + 1 fio para fixação de fractura
transversa do 4º metacarpo.

Resultados
A evolução clínica e imagiológica foi favorável com remoção dos fios às 6 semanas.
Posteriormente avaliado mantendo-se clinicamente bem, com boa capacidade de preensão e
sem queixas e com controlo imagiológico sem alterações.

Discussão

Devido à inespecificidade dos achados clínicos, raridade da fractura e
aspetos inconclusivos no raio-X, muitas destas fracturas são
negligenciadas na primeira avaliação no contexto de urgência.
Atualmente o tratamento ainda continua controverso, sendo as opções
a redução aberta e osteossíntese com parafusos e fios de Kirschner
ou redução fechada e osteossíntese com fios de Kirschner.

Conclusões e Apoio financeiro
Relatamos este caso no sentido de sensibilizar a comunidade ortopédica para estas lesões
incomuns descrevendo um caso de sucesso de uma técnica percutânea.

Palavras-chaves: Corpo hemato, Fractura coronal, Hemato, Unciforme
Referências Bibliográficas

76

P- 37
Pseudo-aneurisma da artéria peroneal por material de osteossíntese após
traumatismo fechado local – um raro caso clínico
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Resumo
Introdução
A apresentação clínica das lesões traumatológicas arteriais pode ocorrer sob a forma de hemorragia,
isquemia aguda ou pseudo-aneurisma. Os pseudo-aneurismas podem ocorrer após traumatismo
penetrante ou fechado da parede arterial. A maior ameaça à viabilidade do membro não é a perda de um
eixo infra-poplíteo, mas o síndrome de compartimento muitas vezes presente.

Objetivos Primários

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
Doente de 69 anos com antecedentes de cirurgia ortopédica há 20 anos por fractura da diáfise da tíbia
direita, sofreu queda durante internamento da qual resultou traumatismo direto da perna direita.
Apresentava-se internado no Serviço de Urologia.
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As radiografias sem lesões agudas, com presença de material de osteossíntese, nomeadamente 3
parafusos 3.5 rosca total, colocados antero-posteriormente.
Eco-doppler revelou presença de falso aneurisma com aproximadamente 3,4 x 5,1 x 3,7 cm de maiores
dimensões ao nível da artéria peroneal direita.
Dada a evolução progressiva do hematoma local, com aumento do tamanho e temperatura local assim
como presença de tensão cutânea, o doente foi proposto para correção cirúrgica do mesmo.
Realizada abordagem posterior ao nível da diáfise do peróneo com identificação de hematoma sob tensão
e drenagem do mesmo. Laqueação em bloco dos vasos peroneais devido à presença de rutura dos
mesmos ao nível dos parafusos proximais da tíbia, sem capacidade para re-vascularização. Verificação
de tempo preenchimento capilar normal após procedimento.

Resultados

Discussão

Conclusões e Apoio financeiro
A maioria das lesões arteriais é clinicamente silenciosa e em 25% dos casos estão presentes pulsos
arteriais distais à lesão. Em doentes com material de osteossíntese têm um risco elevado de pseudoaneurisma após traumatismo fechado local, pelo que nesses doentes, se deve ter em conta a existência
de tal diagnóstico na presença de tumefação pulsátil.
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Tratamento Fractura Pratos Tibiais Com Aparelho de Ilizarov
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Resumo
Introdução

As fracturas complexas dos pratos tibiais constituem um desafio
cirúrgico. O seu tratamento com fixador externo de Ilizarov tem como
vantagens a redução fechada ou minimamente invasiva da fractura,
com menor taxa de complicações de ferida; mobilização articular
precoce; início precoce de carga ou carga parcial; possibilidade de
ajustar o alinhamento e melhorar redução com o fixador. Mesmo em
doente que irão ser submetidos a artroplastia total do joelho no futuro
tem a vantagem de facilitar esta cirurgia uma vez que não existem
uma abordagem previa ao joelho ou presença de material de
osteossíntese.

Objetivos Primários
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Objetivos Secundários

Materiais e Métodos

Os autores apresentam o caso de uma doente do sexo feminino de 46
anos que foi submetida a uma artroscopia do joelho direito e cerca de
1 ano depois foi submetida a osteotomia de adição interna da tíbia,
noutra instituição. Apresentou-se no nosso hospital após a osteotomia
apresentado fractura iatrogénica dos pratos tibiais com desmontagem
do material de osteossíntese. Foi então submetida a cirurgia para
montagem de aparelho de Ilizarov para correção da fractura e
deformidade associada. Após 6 meses de tratamento foi removido o
fixador, apresentado consolidação da fractura e correção da
deformidade. A doente mantem capacidade de carga, sem queixas
álgicas valorizáveis, mas com rigidez articular associada, que se
encontra em tratamento fisiátrico.

Resultados

Discussão

Conclusões e Apoio financeiro

Os autores relatam um caso complexo em que o aparelho de Ilizarov
se mostrou uma ferramenta extremamente útil para correção da
iatrogenia e permitir posteriormente artroplastia total do joelho.

Palavras-chaves: Fractura complexa, Ilizarov, Joelho, Pratos tibiais
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Reconstrução das Polias do Polegar com Enxerto Palmar longo
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Resumo
Introdução

O polegar humano é único e de extrema importância na mão
permitindo várias funções, o que faz com que a sua lesão condicione
grande incapacidade nos doentes.
A flexão normal do polegar exige a integridade e harmonia de várias
estruturas, sendo a mais importante o sistema de polias envolvendo o
longo flexor do polegar.

Objetivos Primários

Objetivos Secundários
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Materiais e Métodos
Os autores apresentam o caso de um jovem de 17 anos que sofreu um esfacelo do polegar da
mão esquerda a nível volar da zona interfalângica. Resultou na lesão do longo flexor tendo sido
realizada a sua tenorrafia numa fase inicial. Durante o seguimento, e após a reabilitação, o
doente apresentava incapacidade de flexão da falange distal do polegar. Foi realizada
exploração cirúrgica com identificação de lesão das polias A1, A2 e obliqua. Procedeu-se à
reconstrução cirúrgica da polia obliqua com enxerto autologo de palmar longo. Cumpriu 3
semanas de imobilização e um protocolo de reabilitação. Aos 5 meses de follow-up não
apresentava dor, realizava extensão completa e apenas com ligeiro défice de flexão

Resultados

Discussão

Como referido o sistema de polias é de extrema importância para a
flexão do polegar ao manter a aposição entre o tendão e o osso
através da articulação, atuando como um fulcro eficiente para a flexão
e extensão sem efeito bowstring. É por isso de extrema importância a
identificação da sua lesão e reparação da mesma para manter a
função do polegar.

Conclusões e Apoio financeiro

Palavras-chaves: Palmar longo, Polegar, Recontrução polia
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P- 40
Acesso intrapélvico de Stoppa proporciona bons resultados clínicos funcionais:
estudo prospectivo com seguimento mínimo de 1 ano
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Resumo
Introdução

Abordagem intrapélvica através do acesso de Stoppa modificado para
tratamento das fraturas do acetábulo vem ganhando popularidade. A
avaliação dos resultados clínicos funcionais e potenciais
complicações é crítica para a comprovação da viabilidade desta
abordagem

Objetivos Primários
Avaliação dos resultados funcionais pós-operatório com mínimo 1 ano de seguimento.

Objetivos Secundários
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Avaliar dados intra-operatórios e qualidade de redução.

Materiais e Métodos
15 pacientes foram tratados através da abordagem de Stoppa modificado e avaliados com
seguimento mínimo de 1 ano. Foram coletados dados referentes ao tipo de fratura,
epidemiologia da coorte, complicações intra e pós-operatórias, qualidade de redução (Matta),
necessidade de transfusão, tempo de cirurgia e escore funcional (Majeed e HHSm).

Resultados

Média de idade 35,4 anos. O tipo de fratura mais comum foi dupla
coluna (6) seguido de CA+ HMT (3) e fraturas em T (3). O tempo
médio de cirurgia foi 220 minutos. Quatorze pacientes eram do sexo
masculino. Complicações: 4 praxias n. obturatória, 4 infecções sítio
cirúrgico, 2 lesões da corona mortis. Média de sangramento: 1,4L.
Redução anatômica foi conseguida em 50% dos casos. Majeed
excelente/bom em 77,1%. Escore funcional mHHS com média de
92,5.

Discussão
Os achados relacionados ao tempo de cirugia e sangramento estão em linha com a literatura.
Porcentagem de qualidade de redução "excelente" sensivelmente inferior a literatura. Escore
funcional de Majeed em linha com a literatura e mHHS superior aos estudos prévios.

Conclusões e Apoio financeiro
A via intrapélvica de Stoppa é uma alternativa viável, que proporciona bons resultados
funcionais. O elevado número de complicações intra-operatórias e curva de deve ser
considerado na decisão do cirurgião.
Não houve apoio financeiro.

Palavras-chaves: fratura do acetábulo, Acesso cirurgico, Stoppa modificado, acesso
intrapélvico
Referências Bibliográficas

84

P- 41
Relato de Caso: Pseudoartose de úmero fixado pela Técnica de “Placa em
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Resumo
Introdução
O estudo apresenta o caso de tratamento cirúrgico não habitual de uma pseudoartrose,
resultante da falha do tratamento funcional de fratura da diáfise do úmero.

Objetivos Primários
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Relatar o tratamento cirúrgico de pseudoartrose de úmero, feito de forma não habitual, com
uma técnica segura e de uso comum pelo cirurgião ortopédico.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos
Trata-se de um estudo observacional descritivo.
Apesar do diagnóstico de pseudoartrose hipertrófica, o paciente foi submetido a tratamento por
meio de estabilidade relativa, utilizando a técnica descrita por Bruno Liviani e William Belangero
em 2004.

Resultados
Após o tratamento proposto, o paciente apresentou plena reabilitação, com a consolidação da
fratura observada nas radiografias de controle.

Discussão
Giannoudis, ao descrever “The Diamond Concept”, deu igual importância à estabilidade
mecânica e aos fatores biológicos, propondo os pré-requisitos para uma consolidação óssea
eficiente. O aspecto biológico contempla a interação entre células ósteogências, estímulo
osteoindutor e moldes da matriz osteocondutora. A estabilidade mecânica, permite que o calo
sofra ação dos fatores biológicos, que levam à sua ossificação.
Assim, no caso apresentado, a ação mais indicada seria aumentar a estabilidade mecânica no
foco da não união. No entanto, foi optado por tratamento de forma não habitual, por meio de
estabilidade relativa. O sucesso no tratamento de pseudoartrose por técnica minimamente
invasiva, conforme o caso aqui apresentado, também já foi descrito por outros autores.

Conclusões e Apoio financeiro
Apesar de não ser um princípio e método utilizado normalmente na pseudoartrose hipertrófica,
o tratamento por uma técnica de estabilidade relativa se mostrou eficaz e seguro no tratamento
de pseudoartrose de úmero, com consolidação em um período curto de tempo e bons
resultados funcionais.

Palavras-chaves: úmero, PSEUDOARTROSE, PLACA PONTE
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P- 42
Fixação intramedular de fratura de fêmur após síndrome de embolia gordurosa:
relato de caso.
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Resumo
Introdução

A síndrome da embolia gordurosa é uma complicação grave que
ocorre em até 10% dos pacientes com fratura isolada do fêmur. Muitos
estudos confirmam que a fixação precoce de fraturas de ossos longos
nas primeiras 24 horas após a lesão reduz o risco de síndrome de
embolia gordurosa e outras complicações em comparação com o
tratamento tardio. Entretanto, pouco se sabe sobre os riscos de se
realizar a fixação intramedular das fraturas do fêmur em pacientes que
evoluíram com a síndrome antes do tratamento definitivo da fratura.

Objetivos Primários

Neste relato de caso, apresentamos um paciente que evoluiu com
síndrome da embolia gordurosa (SEG) antes da fixação definitiva das
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fraturas. Em seguida, são discutidas as recomendações disponíveis
na literatura para embasar o tratamento definitivo da fratura do fêmur
após a SEG e as técnicas utilizadas para reduzir a embolização
durante o tratamento das fraturas.

Objetivos Secundários

Materiais e Métodos

Apresentação do caso: Neste relato de caso, apresentamos um
homem de 30 anos com joelho flutuante tratado inicialmente com
cirurgia ortopédica de controle de danos que evoluiu com síndrome de
embolia gordurosa. Após a melhora dos parâmetros fisiológicos, foi
realizado o tratamento definitivo das fraturas. São discutidas as
recomendações de tratamento para o manejo de fraturas após a
síndrome de embolia gordurosa e estratégias para reduzir a
embolização gordurosa durante o tratamento definitivo.

Resultados

Discussão

Conclusões e Apoio financeiro

Poucos pacientes evoluem com SEG antes do tratamento definitivo
das fraturas. É necessária uma abordagem individualizada desses
pacientes para determinar o momento adequado para a cirurgia
definitiva e a melhor estratégia para estabilização das fraturas.
Infelizmente, não há estudos clínicos que abordem esse problema
clínico diretamente.

Palavras-chaves: fat emboly syndrome, polytrauma; femoral fracture, damage control
orthopedics, surgical treatment fractures
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LUXAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR GRAU IV DE ROCKWOOD: UM RELATO DE
CASO
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Resumo
Introdução
Perda da relação anatômica entre clavícula distal e o acrômio foi a primeira patologia do ombro
a receber relevância na literatura médica. O primeiro tratamento cirúrgico da luxação
acromioclavicular (LAC) data de 1900, por Buedinger

Objetivos Primários
Descrever luxação posterior da clavícula

Objetivos Secundários
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Minuciar o tratamento em concordância com a literatura

Materiais e Métodos
Anamnese, análise de prontuário, exames e seguimento pós-operatório

Resultados
Acidente com queda ao solo e trauma direto no ombro. Apresentava limitação de movimentos,
abrasão e dor difusa à palpação. Radiografia: LAC. Tomografia computadorizada: LAC com
deslocamento posterior da clavícula. Tratamento cirúrgico: acesso longitudinal e vertical sobre
a clavícula na orientação do coracoide, dissecção parcial do músculo deltoide, identificado o
coracoide e fixado âncora metálica 5.0mm no mesmo. 2 perfurações na clavícula com broca
3,2mm, em sua extremidade acromial, com distância de 10mm. A clavícula foi reduzida e fixada
com 2 fios de Kirschnner 2.0mm. Os fios da âncora metálica foram introduzidos craniocaudal,
realizando amarria. O pós-operatório imediato ocorreu sem alterações. 45 dias: retirada de fios
de Kirschnner e permanência da âncora metálica. Apresentou amplitude de movimentos
satisfatórios de cotovelo e mão

Discussão
Tossy considera as LAC em três: I e II tratamento conservador e a III, cirúrgico. Rockwood
modificou o tipo III e acrescentou os tipos IV, V e VI. Tipos I e II são inicialmente
conservadores. O tipo III é discutível. Os tipos IV, V e VI necessitam de cirurgia. Houve
importante alteração quanto a técnica de fixação, passando de parafuso ou laçadas
subcoracoide para âncoras e materiais do tipo Endobutton

Conclusões e Apoio financeiro
O tratamento levou a redução anatômica e estabilidade escapulo-clavicular, além de rápida
recuperação com função completa e contentamento do paciente

Palavras-chaves: LAC, Luxação, Posterior, Rockwood, Trauma
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P- 44
FRATURA SUPRACONDILIANA DE ÚMERO EM NEONATO POR TOCOTRAUMA
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Resumo
Introdução
Cerca de 85% das fraturas de cotovelo em crianças ocorrem no úmero distal e destas, 55 a
75% são fraturas supracondilIanas. Já os tocotraumas acometem cerca de 2 a 7% dos
nascidos vivos. As lesões mais encontradas são fraturas claviculares com 44,2%.

Objetivos Primários
Analisar o caso apresentado correlacionando sua incidência com a literatura disponível.

Objetivos Secundários
Avaliar a peculiaridade do mecanismo de trauma da fratura apresentada.

Materiais e Métodos
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Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento documental, retrospectivo, conduzido com
um paciente internado em um hospital referência em trauma do estado de Goiás. Avaliado
paciente do sexo masculino com 17 dias de vida apresentando fratura supracondilIana de
úmero direito com desvio póstero-medial já em processo avançado de consolidação, com relato
de mecanismo de trauma ter sido por tocotrauma. Apresentava arco de movimento reduzido.

Resultados
Realizada abordagem cirúrgica com acesso posterior em cotovelo, observado calo ósseo em
grande quantidade, bem como bastante fibrose. Prosseguido com redução cruenta e fixação
com dois fios de Kirchner 1.5mm laterais. Paciente conseguindo amplitude total de
pronossupinação e flexo-extensao em intra-operatorio

Discussão
A fratura supracondiliana do úmero na criança é uma urgência ortopédica e requer diagnóstico
e manejo preciso, principalmente devido às potenciais complicações neurovasculares precoces
e desvios angulares, tal como o cúbito varo.

Conclusões e Apoio financeiro

Não encontramos na literatura relatos de casos de fratura supracondileana decorrente de
tocotrauma, mostrando assim, a relevância do trabalho.

Palavras-chaves: fratura, neonato, supracondiliana, tocotrauma, úmero
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INCIDÊNCIA DE FRATURAS DE FÊMUR EM UM HOSPITAL REFERÊNCIA EM
TRAUMA ENTRE 2015 E 2021
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Resumo
Introdução
As fraturas do fêmur representam um problema de saúde pública nos países em
desenvolvimento. Levando-se em consideração o envelhecimento populacional e o crescente
número de acidentes de trânsito, faz-se necessário avaliar o perfil dos pacientes acometidos.

Objetivos Primários
Analisar o perfil epidemiológico e sociodemográfico das fraturas de fêmur de pacientes
internados em um hospital referência em traumatologia do estado de Goiás (HUGOL) durante o
período de 2015 a 2021.

Objetivos Secundários
Comparar os casos internados de fratura de fêmur no estado de Goiás com o hospital em
questão
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Materiais e Métodos
Trata-se de um estudo epidemiológico, com delineamento documental, retrospectivo, descritivo
conduzido com pacientes internados no HUGOL no período de 2015 a 2021, pela análise de
dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde.

Resultados
No período definido houve um total de 28.338 fraturas de fêmur no estado de Goiás, sendo
4145 no hospital avaliado, 22,3% no grupo de 0 a 19 anos, 15,6% de 20 a 59 anos e 11,3%
acima de 60 anos. No sexo masculino houve com 16636 internações no estado de Goiás por
fraturas em geral, comparado com 11702 internações do sexo feminino.

Discussão
Observou-se que a fratura de fêmur apresentou distribuição bimodal, sendo mais comum em
homens entre 15 a 24 anos de idade e em mulheres com 75 anos ou mais

Conclusões e Apoio financeiro
O número absoluto de fraturas do fêmur em Goiás mostrou um aumento entre 2015 e 2021,
afetando uma porcentagem significativa da população adulto jovem.

Palavras-chaves: epidemiologia, fratura, fêmur
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Associação de Fratura do Pilão Tibial com fratura-luxação de Lisfranc ipsilateral
– Relato de caso
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Resumo
Introdução

Estas fraturas são relativamente infrequentes e decorrem de traumas de alta energia com
carga axial , geralmente ocasionando um grave dano tanto à articulação quanto às partes
moles .Lesões de Lisfranc são mais comuns em homens que são expostos à traumas tanto de
alta quanto baixa energia ,representando aproximadamente 0,2 % de todas as fraturas e estão
geralmente associadas à outras fraturas de ossos do tarso e metatarso .

Objetivos Primários
Objetivo desse relato é descrver a rara associação entre a fratura do pilão tibial e a fraturaluxação da articulação de Lisfranc , que ossreu de forma concomitante , em decorrência de um
acidente de trânsito.

Objetivos Secundários
O tratamento , realizado , contribuiu para uma evolução satisfatória do caso , minimizando
complicações como infecção , consolidação viciosa , favorecendo o manejo adequado das
partes moles e restabelecimento da função articular.
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Materiais e Métodos
A paciente deu entrada na emergência do Hospitala Vila Velha , com história de grave acidente
automobilístico .Após exames radiográficos demonstrou-se a presença de fraturas do pilão
tibial e fratura – luxação de Lisfranc e à direta uma fratura da base do 5º metatarso.

Resultados

No caso em questão , a realização de um planejamento pré operatório adequado e um
tratamento estagiado com o tratamento definitivo realizado por osteossíntese interna
, promoveram uma evolução satisfatória

Discussão

A associação frequente é quando há a fratura do pilão tibial concomitante à fratura da fíbula e a
osteossíntese da fíbula teria algumas vantagens como correção do comprimento , facilitar a
redução da tíbia e reduzir mau alinhamento funcional do membro inferior.

Conclusões e Apoio financeiro
A associação entre fraturas do pilão tibial e e fratura – luxação de Lisfranc de forma
concomitante não é frequente .

Palavras-chaves: Fratura do Pilão Tibial , ratura-luxação de Lisfranc, ipsilateral
Referências Bibliográficas
–[Orthop Res Rev. 2019; 11: 149–157 ] - Pilon Fractures: Challenges and Solutions Bishoy N
Saad,1 John M Yingling,1 Frank A Liporace,1 and Richard S Yoon1 [ EFORT Open Rev. 2019
Jul; 4(7): 430–444] -Lisfranc fracture-dislocations: current management Inmaculada MoraciaOchagavía1 and E. Carlos Rodríguez-Merchán1 Desmond EA, Chou LB. Current concepts
review: Lisfranc injuries. Foot Ankle Int 2006;27(8):653–660.] Myerson MS, Cerrato R. Current
management of tarsometatarsal injuries in the athlete. Instr Course Lect 2009;58:583–594
Peicha G, Labovitz J, Seibert FJ, et al. The anatomy of the joint as a risk factor for Lisfranc
dislocation and fracture-dislocation. An anatomical and radiological case control study. J Bone
Joint Surg [Br] 2002;84(7):981–985 Richard RD, Kubiak E, Horwitz DS. Techniques for the
surgical treatment of distal tibia fractures. Orthop Clin North Am. 2014;45:295–312 Ahmad MA,
Sivaraman A, Zia A, Rai A, Patel AD. Percutaneous locking plates for fractures of the distal
tibia: our experience and a review of the literature. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72:E81–7
M. Sirkin, R. Sanders, T. DiPasquale, D. Herscovici Jr. A staged protocol for soft tissue
management in the treatment of complex pilon fractures .J Orthop Trauma. 2004;18: S32– S38.
Sobrado MF,Saito G H, Sakaki MH, Pontin PA, Santos ALG, Fernandes TD. (2017).

96

Epidemiological Study on Lisfranc Injuries. Acta Ortopédica Brasileira, 25(1), 44-47. Bear J,
Rollick N, Helfet D. Evolution in Management of Tibial Pilon Fractures. Curr Rev Musculoskelet
Med. 2018;11(4):537-545. Borrelli J, Prickett W, Song E, Becker D, Ricci W. Extra osseous
blood supply of the distal tibia and the effects of different plating techniques: Human cadaveric
study. J Orthop Trauma 2002;16:691–695. Borrelli Jr J, Catalano L. Open reduction and internal
fixation of pilon fractures. J Orthop Trauma 1999;13:573–82. Hardcastle, PH; Reschauer, R;
Kutscha-Lissberg, E; Schoffmann, W: Injuries to the tarsometatarsal joint. Incidence,
classification and treatment. J. Bone Joint Surg. 64-B:349–356, 1982. Vasanad GH, Antin SM,
Akkimaradi RC,Policepatil P , Naikawadi G : The Role of Fibular Fixation in Distal Tibial
Fractures J Clin Diagn Ver 2016 Apr;10(4) Jeffrey HB. Christopher P.S; Maury H : Variant of the
Lisfranc Fracture-Dislocation: A Case Report and Review of the Literature; Journal of
Orthopaedic Trauma Volume 12(5), June/July 1998, pp 366-369

97

