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RESUMO 
 

SHIMAOKA, F. J. Avaliação da força de compressão dos parafusos sem cabeça 
(HCS) – modelo experimental de fraturas do escafoide em ossos sintéticos. 
2016. 70p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

A força de compressão entre os fragmentos é um importante fator que interfere na 

consolidação das fraturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de cada um 

dos parafusos sem cabeça de auto compressão com três diâmetros de rosca 

diferentes, empregados no tratamento das fraturas do escafoide. Utilizando um 

dispositivo de alumínio acoplado à uma máquina universal de ensaios equipada com 

uma célula de carga de 50 kgf. Foram utilizados dois blocos de espuma rígida de 

poliuretana de densidade 0,16 g/cc. Os testes foram realizados com os parafusos 

HCS da marca Synthes®, com diâmetros de 3,0 mm, 2,4 mm e 1,5 mm. Todos 

tinham 20 mm de comprimento. Os parafusos foram introduzidos utilizando os 

princípios da técnica AO, sendo o instrumental fornecido com os parafusos. Foram 

realizados com os parafusos supracitados fixações com inserção a 90º, 60º, 45º e 

30º de inclinação em relação à superfície do bloco. Todos procedimentos foram 

repetidos por sete vezes, comparando-se os valores obtidos do pico da força de 

compressão (Força Max), da força de compressão após 20 segundos (Força T1) e 

da força de compressão após 300 segundos (Força T2). Para as fixações dos 

parafusos de 3.0 mm e 2.4 mm com 30º de inclinação não houve compressão, 

devido ao rompimento da superfície do bloco pela rosca da extremidade proximal 

dos parafusos. A Força Max do parafuso HCS de 3.0 mm foi maior do que a dos 

parafusos de 2.4 mm em todas as comparações. A relação entre as Força T2/Força 

T1 foram semelhante em todas as comparações, isto é, não apresentaram diferença 

estatística, e demostraram que a acomodação dos parafusos não foi relacionada ao 

diâmetro da rosca dos parafusos. Concluímos que a força de compressão entre os 

fragmentos foi maior quando o diâmetro da rosca do parafuso também foi maior, 

independente da posição da inserção em relação à fratura. 

 
Palavras-chave: fratura do escafoide, escafoide, osteossíntese com parafuso. 
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ABSTRACT 
 

SHIMAOKA, F. J. Evaluation of the compressive force of the headless 
compression screw (HCS) – experimental model of scaphoid fractures in 
synthetic bone. 2016. p. 70 Dissertation (Master) – Ribeirão Preto Medicine School, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.  

 

The interfragmentary compression force is an important factor for fracture healing. 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of each three different 

diameters headless compression screw, used for the treatment of scaphoid fractures. 

It was used an aluminum device coupled to a universal testing machine equipped 

with a load cell of 50 kgf. Two rigid foam blocks made of polyurethane with density of 

0.16 g/cc. The tests were performed with the HCS Synthes® with 20 mm length 3.0 

mm, 2.4 mm and 1.5 mm in diameter. The screws were inserted using the AO 

technique and instrumental provided with screws. They were performed with the 

above screw with 90º, 60º, 45º and 30º tilt with the block and repeated seven times 

and comparing the results obtained from the peak compression force (Max Force) to 

compression force after 20 seconds (T1 Force) and compression force after 300 

seconds (T2 force). For the fixations of 3.0 mm and 2.4 mm screws with 30° tilt no 

compression were reached, as the proximal threads of the screws broke the surface 

of the block. Max Force for HCS 3.0 mm was higher than the 2.4 mm screws in all 

comparisons. The relationship T2 Force / T1 Force was similar in all comparisons, 

showing no statistical difference, proving that the accommodation of the screws is not 

related to the threads diameter of the screws. It was concluded in this work that there 

was a reduction of interfragmentary compressive force by reducing the threads 

diameter of the screws, regardless of the position placed over the fracture surface. 

 

Keywords: scaphoid fracture, scaphoid, osteosyntesis with screw. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Anatomia do escafoide 

 

 
O escafoide é o maior osso da fileira proximal e funciona como um tirante 

estabilizador entre a fileira proximal e a fileira distal do carpo (Patterson et al., 2003). 

Esse osso possui quatro facetas articulares e aproximadamente 80% de sua 

superfície é coberta por cartilagem (Drewniany, Palmer, Flatt, 1985). Na porção 

palmar do osso entre as superfícies articulares distal e proximal se encontra o 

tubérculo do escafoide, onde se inserem fortes ligamentos (radioescafocapitato e 

escafotrapeziotrapezoide) (Drewniany, Palmer, Flatt, 1985). Essa superfície é não 

articular e está projetada lateralmente, formando a cintura do escafoide, onde 80% 

da vascularização entra no osso (Shin et al., 2010). 

 

A vascularização do osso escafoide ocorre por dois pedículos principais, 

ambos seguindo de distal para proximal; um ramo dorsal para o escafoide, originário 

da artéria radial que é a responsável por até 80% da sua vascularização; outro, o 

ramo palmar responde por 20% da irrigação do osso (Gelberman, Menon, 1980) 

(Figura 1). 
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Figura 1. Fotografia mostrando a vascularização interna do escafoide. (1, ramo dorsal do 

escafoide originado da artéria radial; 2, ramo palmar do escafoide) (Gelberman, Menon, 1980). 

 
 

1.2 Epidemiologia 
 

	

A fratura do escafoide é a mais comum dos ossos do carpo, sua incidência é 

de 50% a 80% das fraturas do carpo em pacientes jovens e ativos (Alshryda et al., 

2012). Como a maior incidência é em pacientes ativos adolescentes e adultos jovens 

e predominantemente em homens, tem um efeito importante na atividade produtiva 

deste grupo (Gaebler et al., 2010). 

 

A maioria das fraturas do osso escafoide ocorre com uma hiperextensão 

forçada do punho associada a uma queda ou manobra de proteção com extensão do 

cotovelo. As fraturas do osso escafoide ocorrem com extensão maior de 95º e 

desvio radial maior de 10º.  Nesta posição toda a carga no punho é transmitida 

através do osso escafoide (Shin et al., 2010). Ocorre um travamento do polo 

proximal do escafoide na sua fossa na extremidade distal do rádio, associado a uma 

angulação dorsal do polo distal causando força de tensão da superfície palmar do 

osso (Shin et al., 2010). Dessa maneira as fraturas do escafoide se iniciam na sua 

córtex palmar. Como as fraturas do osso escafoide são usualmente por uma força 



	 18	

de tensão, a maioria das fraturas são de traço transverso simples, não sendo 

comum fraturas com multifragmentação (Shin et al., 2010). 

 

 

1.3 Apresentação clínica 

 

 

 O paciente frequentemente se apresenta com dor, diminuição da força e do 

movimento no punho, após um trauma durante a prática esportiva ou após um 

acidente (Shin et al., 2010). Frequentemente o trauma aconteceu dias, semanas ou 

meses antes dele procurar um atendimento médico (Shin et al., 2010). Durante o 

exame físico o paciente se apresenta com limitação da amplitude de movimento do 

punho afetado quando comparado ao punho contra lateral (Steinmann, Adams, 

2006). A dor é agravada nos extremos do arco de movimento, principalmente com 

desvio radial e flexão do punho (Shin et al., 2010). A dor na tabaqueira anatômica 

está bastante associada à clínica de fratura do escafoide, mas dor nesta área não é 

específica desta fratura pois muitas outras condições podem reproduzí-las 

(Steinmann, Adams, 2006). Outros sinais de fratura do escafoide são dor à palpação 

da tuberosidade e dor à compressão longitudinal do polegar (Steinmann, Adams, 

2006). 
 
 
1.4 Diagnóstico 

 

 

O diagnóstico definitivo é feito somente após confirmação com exames de 

imagens. Quando o paciente é atendido precocemente, a fratura pode não ser 

visualizada nas radiografias simples, principalmente quando for uma fratura sem 

desvio (Steinmann, Adams, 2006; Shin et al., 2010).  Porém, caso o paciente se 

apresente com clínica de fratura do escafoide, dor na tabaqueira anatômica, dor à 

compressão axial do polegar e dor à palpação da tuberosidade do escafoide, mas 

sem visualização do traço da fratura, recomenda-se que seja imobilizado, e repetida 

a radiografia com duas semanas do trauma (Shin et al., 2010; Alshryda et al., 2012).  

O paciente que apresentar suspeita de fratura do escafoide pela história clínica e 
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exame físico, mas uma radiografia simples sem traço de fratura, o exame de 

imagem padrão ouro para diagnóstico agudo é a ressonância magnética 

(Steinmann, Adams, 2006). 

 

 

1.5 Morfologia da fratura 

 
 

Aproximadamente 80% das fraturas do escafoide ocorrem na região da 

cintura do osso, no terço médio, 10% na região do polo proximal e as demais 

ocorrem na região da tuberosidade ou como lesões osteocondrais do polo distal 

(Shin et al., 2010). As fraturas da cintura do escafoide são consideradas estáveis 

quando não apresentam multifragmentação e estão localizadas perpendicularmente 

ao longo eixo do osso. Ao aumentar a obliquidade do traço da fratura, associado a 

presença de uma cominuição dorsal, diminui a estabilidade da fratura (Shin et al., 

2010). 

 

O tratamento de tal lesão deve levar em consideração o perfil do paciente e 

as características da fratura tais como sua localização, a orientação do traço e 

desvios dos fragmentos (Herbert, Fisher, 1984) (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Classificação das fraturas do escafoide

Hebert  8

Tipo A (estável) Tipo C
  A1 Tubérculo   Atraso de consolidação após 6 meses de imobilização
  A2 Incompleta   

Tipo B (instável) Tipo D
  B1 terço distal obliqua   D1 não união fibrosa
  B2 desviada   D2 não união esclerótica
  B3 terço proximal   D3 não união com DISI fixa
  B4 fratura luxação   D4 Não união com necrose avascular  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

As opções de tratamento incluem a imobilização, a cirurgia em que se realiza 

a exposição óssea com redução e fixação dos fragmentos, podendo ser executada 

aberta ou através da fixação percutânea. Fraturas agudas e sem desvio da 

tuberosidade devem ser tratadas com imobilização gessada durante 6 semanas 

(Steinmann, Adams, 2006). As fraturas impactadas sem desvio da cintura do 

escafoide também podem ser tratadas com imobilização, durante 8 semanas ou 

ainda uma fixação interna (Shin et al., 2010). O tratamento não cirúrgico é 

considerado um bom método, pois apresentou elevadas taxas de consolidação, 

entre 88 % e 95 % dos casos (Dias et al., 2008; Ford et al., 1987). Mesmo nos casos 

de fratura do polo proximal ele se mostrou eficiente com um índice de 90 % de 

consolidação, sendo a média de imobilização de 14 semanas para a consolidação 

(Grewal et al., 2016). Apesar do tratamento com a imobilização gessada apresentar 

bons resultados de consolidação, este tratamento implicou em manter um indivíduo 

jovem e ativo imobilizado por 12 a 16 semanas, retardando seu retorno ao trabalho 

(Fowler, Ilyas, 2010) e ao esporte (Geissler, 2009). Em virtude desse inconveniente 

o tratamento conservador foi questionado, crescendo a proposta da indicação da 

cirurgia (De Vos, Vandenberghe 2003; Yip et al. 2002), principalmente para aquelas 

fraturas que possuíam um prognóstico mais reservado como as desviadas ou 

localizadas na região do polo proximal deste osso (Gaebler et al., 2010). O 

tratamento cirúrgico para as fraturas do escafoide apresentam baixa morbidade e 

baixo risco de complicação, e está associado a menor risco de não união se 

comparado ao tratamento conservador (Steinmann, Adams, 2006). 

 

No acesso cirúrgico do escafoide foi fundamental considerar a sua 

vascularização (Gaebler et al., 2010). Assim, uma lesão vascular do ramo dorsal 

poderá provocar necrose principalmente do polo proximal do escafoide, o que faz 

com que o acesso palmar seja preferido. Entretanto, nesse acesso há dificuldades 

na colocação do parafuso na posição ideal em relação ao eixo do osso e ao traço da 

fratura. Foi difícil satisfazer todas estas condições não somente pelo formato 

irregular do escafoide, mas também devido à anteposição do trapézio (Chan, 

McAdams, 2004; Levitz, Ring, 2005). 
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O parafuso de compressão sem cabeça (Headless Compression Screw - 

HCS) foi desenhado inicialmente para tratar os atrasos das consolidações 

encontrados nas fraturas de pequenos ossos como o escafoide (Hausmann et al., 

2007; Haisman, Rohde e Weiland 2006). Existem diversos tipos de parafusos HCS 

comercialmente disponíveis e eles são basicamente de dois tipos, os cônicos 

inteiramente rosqueados como o Acutrak (Acumed – EUA) com diâmetro proximal 

de 4.4 mm; o Acutrak mini (Acumed –EUA) com diâmetro proximal de 3.5 mm e os 

parafusos com as roscas distal e proximal separadas por uma haste lisa como o 

Hebert-Whipple ( Zimmer – EUA) e o HCS Synthes (DePuy Synthes – EUA)com três 

tamanhos de rosca ( Hart et al., 2016). 

 

Neste estudo optamos por avaliar os parafusos HCS Synthes (DePuy Synthes 

– EUA) por apresentar três medidas diferentes de rosca, assim evitando mais uma 

variável que seriam modelos e marcas diferentes de parafusos. 

 

 Todos os parafusos são formados de pelo menos uma porção com rosca, o 

passo de rosca é a distância entre pontos correspondentes de filetes adjacentes, 

medida paralelamente ao eixo da rosca; diâmetro maior ou diâmetro nominal é o 

maior diâmetro da parte roscada; diâmetro menor ou de raiz é o menor diâmetro da 

parte roscada; diâmetro médio é a média dos diâmetros maior e menor (Shigley, 

1986) (figura 2).  
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Figura 2. Terminologia de filetes de rosca (Shigley, 1986). 
 

 
Estes parafusos apresentam as roscas em uma extremidade distal com passo 

de rosca maior que o passo da rosca da extremidade proximal, o que permitiu a 

compressão entre os fragmentos durante a sua inserção, pois com uma volta de 

360º no parafuso a extremidade proximal do parafuso vai percorrer uma distância 

longitudinal menor que a extremidade distal, fazendo com que o fragmento distal se 

aproxime do fragmento proximal (figura 3). 

 

 

 
 

Figura 3. Parafuso HCS especificando passo de rosca proximal menor que o passo de rosca 
distal. 
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Em relação ao uso deste parafuso no escafoide, diversos estudos foram 

realizados com o objetivo de avaliar qual o melhor tipo de parafuso e qual a posição 

ideal para se obter uma fixação adequada (Meermans, Verstreken, 2011; Grewal et 

al., 2011). Foi demostrado que um parafuso mais longo posicionado 

perpendicularmente à linha da fratura e orientado no maior eixo do osso apresentou 

melhores resultados, aumentando a estabilidade da fixação, em comparação com os 

parafusos colocados excentricamente (Dodds, Panjabi, Slade 2006). As fraturas 

transversais localizadas na cintura do escafoide são praticamente perpendiculares 

ao longo eixo do osso, mas caso ela seja obliqua, um parafuso no longo eixo do 

escafoide não ficará perpendicular à fratura. Isto faz com que haja decomposição 

das forças aplicadas e a compressão entre os fragmentos ficará diminuída (Luria et 

al., 2010).  

 

Para superar essas dificuldades foram desenvolvidos parafusos do tipo HCS 

com menores diâmetros, o que facilitou o correto posicionamento. Entretanto, não 

existem dados sobre a força de compressão exercida nem sobre a estabilidade 

obtida na utilização destes implantes.  
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3. OBJETIVO 
 
 
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a força de compressão dos parafusos 

HCS Synthes com diferentes diâmetros empregados para o tratamento das fraturas 

do escafoide. 
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4.METODOLOGIA  
 

 

Foram utilizados parafusos em liga de titânio – Ti 6-Al 7-Nb HCS (DePuy 

Synthes, Suíça) com diâmetros de 3,0 mm, 2,4 mm e 1,5 mm com comprimento 

único de 20 mm. Os parafusos de 3,0 mm e 2,4 mm apresentavam 7 mm de rosca 

na extremidade distal e eram canulados. Os parafusos de 1,5 mm apresentavam 6 

mm de rosca na extremidade distal e não eram canulados. 

 

Para cada um dos três diâmetros, foram utilizados sete parafusos. Os 

parafusos foram implantados de acordo com os princípios da técnica AO 

(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) e as instruções técnicas do 

fabricante, utilizando instrumental específico. As medidas de cada parafuso foram 

confirmadas pela medida com paquímetro digital. 

 

Para avaliação da força de compressão foram utilizados dois blocos de 

espuma rígida de poliuretano (Sawbones, EUA), nas medidas 20 mm de largura, 50 

mm de comprimento e 20 mm de profundidade com densidade de 0,16 g/cc. A 

Sociedade Americana de Testes e Propriedade de Materiais (ASTM F-1839-01) 

confirmou que as propriedades físicas das espumas rígidas de poliuretano são 

uniformes e consistentes como uma alternativa ideal para testes comparativos de 

parafusos ósseos e outros instrumento e equipamentos médicos (Ramaswamy, 

Evans e Kosashvili 2010). Este modelo sintético já foi utilizado em outros estudos 

prévios relacionados a fraturas de pequenos ossos (Hausmann et al., 2007; 

Ramaswamy, Evans e Kosashvili 2010; Bailey, Kuiper e Kelly 2006; Assari, Darvish 

e Ilyas 2012). 

 

Foi confeccionado pelo pesquisador um dispositivo em alumínio 

exclusivamente para a realização dos experimentos. Constituído de um acessório de 

medida (representado pela letra A na figura 4) que foi fixado à máquina universal de 

ensaios EMIC. Este acessório também suporta o bloco proximal de poliuretano. Um 

suporte para o bloco distal também confeccionado em alumínio foi acoplado à célula 

de carga de 50 kgf, esse suporte para o bloco distal não entra em contato direto com 

o acessório de medida e suporte para o bloco proximal e é representado pela letra C 
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na figura 4. A célua de carga é acoplada à Máquina Universal de Ensaios (EMIC®, 

DL10000, Brasil) provida de software específico (TESC, Paraná, Brasil) para registro 

dos dados. Os blocos de poliuretano foram colocados superpostos, mas separados 

entre si por um espaço de 0,5 mm (Figura 4). 

 

 

 
 

Figura 4. A: Base fixa do dispositivo de medida que suporta o bloco E; B: Célula de carga 
de 50 kgf; C: Suporte para o bloco D, fixado apenas à célula de carga, sem nenhum contato direto 
com a base A ou bloco E; D: Bloco de espuma rígida de poliuretano simulando fragmento distal à 
fratura; E: Bloco de espuma rígida de poliuretano simulando fragmento proximal à fratura. 

 

 
Previamente aos ensaios, por meio de um gabarito metálico (figura 5), foram 

feitas perfurações no bloco superior com inclinações de 90º, 60º, 45º e 30º de 

inclinação em relação à superfície. (Figura 6). 
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Figura 5. A: Bloco de espuma rígida de poliuretano; B: Gabarito em alumínio para inserção do 
fio guia dos parafusos HCS nas angulações pré-definidas de 60º, 45º, 90º e 30º. Os parafusos de 1,5 
mm passam livremente pelo gabarito e foram iniciados diretamente sem uso de fio guia. 
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Figura 6. Relação da inclinação do parafuso com o bloco de poliuretano em todas as 
angulações testadas. 

 
 

 

 

Os registros foram o pico da força de compressão (Força Max), força de 

compressão após 20 segundos de iniciado o procedimento (Força T1) e força de 

compressão após 300 segundos de iniciado o procedimento (Força T2), finalizando 

os registros. A implantação dos parafusos foi realizada seguindo as orientações do 

fabricante, e a técnica AO. Inicialmente foi introduzido um fio guia rosqueado pelo 

guia confecionado em alumínio na angulação desejada, realiado perfuração com 

broca canulada, iniciado processo de rosquamento do parafuso com camisa de 

parafuso e quando a camisa tocou a superfície do bloco, foi introduzido a chave 

estrelada, com as marcações verde, vermelha e amarela na camisa e a parada do 

aperto dos parafusos ocorreu ao atingir a marcação vermelha da chave do parafuso 

na camisa de inserção (Figura 7, 8 e 9). Avaliamos a relação Força T2/Força T1 
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para quantificar a diminuição da força de compressão dos parafusos após a sua 

acomodação no material sintético. 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Marcação verde da chave de inserção indicando que a rosca proximal encostou a 
superfície do osso. 
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Figura 8. Marcação amarela da chave indicando que o fim da rosca proximal está 

completamente coberta pelo osso. 
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Figura 9. Marcação vermelha da chave indicanto que o parafuso está inserido 2 mm abaixo 

da superfície do osso. 
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4.1 Grupos 

 
 

Os grupos foram constituídos de acordo com os diferentes diâmetros dos 

parafusos e os subgrupos distribuídos de acordo às angulações da introdução dos 

parafusos. Grupo I: parafuso HCS de 3,0 mm; grupo II: parafuso HCS de 2,4 mm; 

grupo III: parafuso HCS de 1,5 mm. Os subgrupos foram divididos em A: 90º; B: 60º; 

C: 45º; D: 30º. 

 

 
4.2 Análise estatística 

 
 

Os resultados das comparações das forças de compressão entre os três 

diâmetros de parafusos e os diferentes ângulos de inserção foram feitas através da 

análise da variância (ANOVA). Esse modelo tem como pressuposto que seus 

resíduos tenham distribuição normal com média 0 e variância constante. Também foi 

utilizado o pós-teste de Tukey para as comparações múltiplas, comparando 

diferentes diâmetros de parafuso e diferentes ângulos de introdução do parafuso em 

relação à superfície que separa os dois blocos. Os resultados foram obtidos com o 

auxilio de um software (SAS® 9.2, EUA) através da PROC GLM. 
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5 RESULTADOS 
 

Analisando os resultados da Força Max (pico da força de compressão) 

obtidos, estão listados na ordem a seguir: a maior compressão foi do grupo IA (37,24 

± 2,3 N), seguido pelo IB (28,1 ± 2,7 N), grupo IIA (27,03 ± 8,2 N), grupo IC (24,24 ± 

4,7 N), grupo IIB (23,26 ± 4,2 N), grupo IIIA (17,27 ± 1,7 N), grupo IIIB (17,05 ± 1,1 

N), grupo IIC (15,23 ± 2,1 N), grupo IIIC (12,16 ± 0,7 N) e grupo IIID (8,92 ± 1,3 N) 

(Tabela 2) (Grafico 1). 

 
 
Tabela 2 - Força Máxima para todos os parafusos em todas as angulações testadas

Grupo n Média Desvio-
padrão Mínimo 1º quartil Mediana 3º quartil Máximo

Ia 7 37,24 N 2,3 34,54 N 35,13 N 37,06 N 38,64 N 41,18 N
Ib 7 28,81 N 2,7 22,92 N 28,9 N 29,3 N 30,52 N 31,1 N
Ic 7 24,24 N 4,7 19,77 N 19,83 N 22,58 N 29,37 N 30,72 N
IIa 7 27,03 N 8,2 15,25 N 21,66 N 26,06 N 31,8 N 41,02 N
IIb 7 23,26 N 4,2 16,83 N 18,14 N 24,85 N 26,39 N 27,84 N
IIc 7 15,23 N 2,1 10,89 N 14,23 N 16,17 N 16,59 N 16,83 N
IIIa 7 17,27 N 1,7 13,99 N 16,53 N 17,47 N 18,85 N 18,87 N
IIIb 7 17,05 N 1,1 15,4 N 16,48 N 16,62 N 17,89 N 18,85 N
IIIc 6 12,16 N 0,7 11,37 N 11,41 N 12,22 N 12,7 N 13,02 N
IIId 7 8,92 N 1,3 6,28 N 8,59 N 9,23 N 9,72 N 9,92 N

        Legenda:  n: amostra; N: força em Newton 
        Legenda:  n: amostra; N: força em Newton  
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Gráfico 1. Força Max (N) X Diâmetro e ângulo de inserção do parafuso. 
 

 

 

Após analise dos resultados da Força T1, listamos na ordem decrescente de 

força: o grupo IA (35,2 ± 2,1 N), grupo IB (24,9 ± 2,0 N), grupo IIB (21,1 ± 3,4 N), 

grupo IIA (20,8 ± 5,1 N), grupo IC (19,6 ± 5,5 N), grupo IIIA (16,2 ± 1,6 N) e grupo 

IIIB (16,2 ± 1,4 N), grupo IIC (13,0 ± 2,6 N), grupo IIIC (11,6 ± 0,8 N), grupo IIID (7,7 

± 1,0 N) (Tabela 3) (Gráfico 2). 

 

Grupo n Média	 Desvio-
padrão

Mínimo 1º	quartil Mediana 3º	quartil Máximo

Ia 7 35,2 2,1 32,2 34,1 34,7 36,9 38,7
7 24,9 2,0 21,1 23,8 25,2 26,8 27,0
7 19,6 5,5 13,9 14,5 17,1 25,1 28,0
7 20,8 5,1 15,1 17,0 19,4 24,6 30,3
7 21,1 3,4 16,3 16,3 22,1 24,1 24,3
7 13,0 2,6 8,8 10,1 14,1 14,2 16,0
7 16,2 1,6 13,2 15,4 16,3 17,7 17,8
7 16,2 1,4 13,8 15,2 16,6 16,9 18,0
6 11,6 0,8 10,3 11,3 11,5 12,4 12,4
7 7,7 1,0 6,1 7,0 7,6 8,4 9,1

Tabela	3	-	Força	T1	para	todos	os	parafusos	em	todas	as	angulações

								Nota:		os	grupos	Id	e	IId	não	Aparecem	na	tabela	conforme	explicação	no	texto	

IIIb

IIb

Ib

IIIc

IIc

Ic

								Legenda:		n:	amostra;	N:	força	em	Newton	

IIId

IIIa

IIa
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Gráfico 2. Força T1 (N) X Diâmetro e ângulo de inserção do parafuso. 
 

 

Analisando os resultados da Força T2 obtidos, estão listados na ordem 

decrescente de força: grupo IA (32,99 ± 2,0 N), grupo IB (22,3 ± 1,9 N), grupo IIB 

(19,9 ± 3,9 N), grupo IIA (19,5 ± 4,8 N), grupo IC (18,8 ± 5,1 N), grupo IIIB (15,4 ± 

1,3 N), grupo IIIA (15,0 ± 1,6 N), grupo IIC (12,3 ± 2,7 N), grupo IIIC (11,2 ± 0,8 N), 

grupo IIID (7,5 ± 1,0 N) (Tabela 4) (Gráfico 3). 

 

Grupo n Média	 Desvio-
padrão

Mínimo 1º	quartil Mediana 3º	quartil Máximo

Ia 7 33,0 2,0 30,3 31,5 33,0 34,4 36,5

7 22,3 1,9 19,2 20,8 22,2 23,7 24,9

7 18,8 5,1 13,2 14,2 16,5 23,7 26,7

7 19,5 4,8 14,4 14,9 18,5 23,1 28,2

7 19,9 3,9 13,7 15,0 21,1 23,3 23,5

7 12,3 2,7 8,1 9,1 13,4 13,7 15,7

7 15,0 1,6 12,1 14,0 15,5 16,7 16,7

7 15,4 1,3 13,4 14,5 15,5 16,2 17,4

6 11,2 0,8 9,9 10,9 11,1 12,1 12,2

7 7,5 1,0 5,9 6,9 7,2 8,2 8,8

								Nota:		os	grupos	Id	e	IId	não	Aparecem	na	tabela	conforme	explicação	no	texto	

								Legenda:		n:	amostra;	N:	força	em	Newton	

IIIb

IIb

Ib

IIIc

IIc

Ic

Tabela	4	-	Força	T2	para	todos	os	parafusos	em	todas	as	angulações

IIId

IIIa

IIa
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Gráfico 3. Força T2 X Diâmetro e ângulo de inserção do parafuso. 
 

 

 

Analisando os resultados da relação T2/T1 obtidos, estão listados na ordem 

decrescente: grupo IB (10,3 % ± 5,7 %), grupo IIIA (7,3 % ± 2,1 %), grupo grupo IIA 

(6,5 % ± 4,2 %), grupo IA (6,4 % ± 1,0 %), grupo IIB (6,3 % ± 4,6 %), grupo IIC (5,7 

% ± 3,6 %), grupo IIIB (5,0 % ± 2,4 %), grupo IC (4,0 % ± 1,7 %), grupo IIIC (3,1 % ± 

0,8 %), grupo IIID (3,0 % ± 1,7 %) (Tabela 5) (Gráfico 4). 
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Grupo n Média	 Desvio-
padrão

Mínimo 1º	quartil Mediana 3º	quartil Máximo

Ia 7 6,4 1,0 4,8 5,7 6,7 7,4 7,5
Ib 7 10,3 5,7 5,8 7,0 8,9 9,5 22,9
Ic 7 4,0 1,7 1,4 2,0 4,8 5,3 5,7
IIa 7 6,5 4,2 1,5 4,7 6,2 6,8 15,1
IIb 7 6,3 4,6 3,1 3,4 4,4 7,8 16,1
IIc 7 5,7 3,6 2,0 2,0 4,0 9,4 10,6
IIIa 7 7,3 2,1 4,0 5,9 7,1 9,2 10,0
IIIb 7 5,0 2,4 2,2 3,2 4,3 6,8 8,9
IIIc 6 3,1 0,8 1,9 2,7 3,2 3,9 3,9
IIId 7 3,0 1,7 1,1 1,3 2,8 5,2 5,3

Tabela	5	-	%	de	queda	força	T2/T1	para	todos	os	parafusos	em	todas	as	angulações

								Nota:		os	grupos	Id	e	IId	não	Aparecem	na	tabela	conforme	explicação	no	texto	
								Legenda:		n:	amostra;	N:	força	em	Newton	  

 

 

 

 
 

Gráfico 4. Força T2/Força T1 X Diâmetro e ângulo de inserção do parafuso. 
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Em todas as comparações com significância estatística, o parafuso de maior 

diâmetro da rosca apresentou força de compressão entre os fragmentos maior do 

que o parafuso de menor diâmetro. Mesmo nas comparações em que o parafuso de 

maior diâmetro que foi inserido obliquamente, e o de menor diâmetro inserido 

perpendicularmente ao bloco. Ao se comparar o grupo IC com o IIA não houve 

significância estatística (p>0,05), assim como na comparação do grupo IIC com o 

IIIA e IIIB. 

 

Para as comparações da Relação T2/T1 todos os grupos apresentaram 

relações de redução da força de compressão entre os fragmentos semelhantes, sem 

diferença com significância estatística. Apenas quatro comparações das quarenta e 

cinco realizadas, mostrou significância estatística, mas notamos que não há relação 

definida com o diâmetro do parafuso. Mostrando que o diâmetro menor do parafuso 

não interfere na queda da força de compressão seguida da acomodação do 

parafuso no bloco de poliuretano com o tempo. 

 

Após a realização dos ensaios, uma medida do grupo IIIC precisou ser excluída 

e dois grupos precisaram ser excluídos. Um ensaio do grupo IIIC apresentou o valor 

da Força T2 (300 segundos) maior do que o da Força T1(20 segundos), sendo 

necessária a exclusão dessa medida. Os grupos ID e IID, não apresentaram força 

de compressão após o término da inserção dos parafusos, sendo assim necessário 

excluir esses dois grupos do estudo. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Hebert e Fisher em 1984 demonstraram que as fraturas oblíquas apresentaram 

menor estabilidade que as fraturas com traço transverso, por isso em nosso estudo 

comparamos traços em diferentes graus de obliquidade. Na presente investigação 

comparamos parafusos com diferentes diâmetros em diferentes posicionamentos em 

relação à superfície de fratura, enquanto na maioria dos experimentos com 

simulação da fratura do escafoide a reprodução foi feita com o parafuso inserido no 

longo eixo do osso, perpendicularmente ao traço da fratura como realizado por 

Beadel et al. em 2004. 

 
Os parafusos sem cabeça de compressão cônicos inteiramente rosqueados 

apresentaram bons resultados de força de compressão nas fraturas de traço 

simples, mas nas fraturas com multifragmentação apresentaram resultados com 

menor força de compressão que os parafusos com rosca distal e proximal separadas 

semelhante o que relatou  Crawford, Powel e Trail em 2012. Os parafusos HCS 

DePuy Synthes são comercializados em três medidas de rosca, isso nos facilitou o 

estudo pois conseguimos estudar a variável diâmetro mantendo as mesmas 

características dos parafusos pois eram do mesmo fabricante. 

 

Parafusos com maior diâmetro de rosca fornecem maior força de torque, 

apresentando maior força de compressão entre os fragmentos nos casos das 

fraturas tratadas com parafusos de compressão, como mostrado na equação abaixo, 

na qual T é o torque do parafuso, F é a somatória de todas as forças atuando no 

eixo do parafuso, dm é o diâmetro médio da rosca do parafuso, µ é o coeficiente de 

atrito e ∫ é o avanço (Shigley, 1986). 

 

 

 

O parafuso de 2,4 mm representou 80% do diâmetro do parafuso de 3,0 mm. 

O parafuso de 1,5 mm representou 50% do diâmetro do parafuso de 3,0 mm. O 

parafuso de 1,5 mm representou 62,5% do diâmetro do parafuso de 2,4 mm. Ao 

 
T = Fdm/2 ( πµdm - ∫ / πdm + µ∫ )
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avaliarmos os resultados da força de compressão com parafuso inserido a 90º, no 

teste de Força Max, o grupo II apresentou 70,31% da força de compressão do grupo 

I. O grupo III apresentou 47,14% da compressão do grupo I. O grupo III apresentou 

67,03% da compressão do grupo II. Demonstramos, assim como na equação acima, 

que houve uma relação direta do diâmetro do parafuso com a força de compressão 

exercida por ele. 

 

O método de avaliação da força de compressão entre os fragmentos que 

utilizamos, com dois blocos de espuma rígida de poliuretano acoplados a uma célula 

de carga,  foi utilizado por outros pesquisadores. Assari et al. em 2012 empregaram 

um método semelhante de investigação das forças de compressão, deixando um 

espaço entre os blocos de 0,5 mm, como em nosso modelo, enquanto outros 

pesquisadores utilizaram um espaço de 3 a 6 mm de espaço entre os blocos ( 

Bailey, Kuiper e Kelly 2006; Lo et al., 1998, 2001).  

 

Para evitar a variação das propriedades ósseas de um espécime cadavérico, 

utilizamos a espuma rígida de poliuretano. Ao realizar os ensaios mecânicos com 

material sintético foi possível reduzir o número de repetições, pois em ossos de 

cadáveres a densidade e qualidade do osso variam muito de espécime para 

espécime, necessitando de testes em grande número de amostras de osso para se 

obter um resultado estatisticamente confiável (Assari, Darvish e Ilyas 2012; Lo et al., 

1998, 2001). 

 

Durante a implantação dos parafusos de 3,0 mm e de 2,4 mm em 30º com 

uma inclinação em relação à superfície observamos que não ocorreu compressão 

entre os fragmentos em nenhum dos ensaios realizados. Ao avaliarmos as espumas 

de poliuretano utilizadas notamos que houve a quebra da superfície da espuma 

rígida pela rosca proximal do parafuso, isto foi devido ao seu posicionamento (figura 

10). Assim, entendemos que esses casos que apresentaram linha da fratura próxima 

de 30º com o maior eixo do osso, impediram a utilização destes parafusos se 

colocados no longo eixo do osso. 
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Figura 10. Quebra da superfície que separa os blocos pela rosca proximal do parafuso. 
 

 

Luria S. et al. em 2010 demonstraram que o parafuso posicionado no centro 

do escafoide e perpendicular ao traço da fratura necessitou uma maior força para 

provocar o desvio da fratura. Este estudo levou em consideração apenas parafusos 

com as mesmas características e não foram comparados parafusos com diferentes 

diâmetros da rosca. Assim, em nosso estudo conseguimos comparar parafusos com 

diferentes características, relacionando parafusos com diferentes diâmetros de rosca 

e diferentes posicionamentos em relação à superfície de fratura.  

 

A maioria dos estudos avaliaram qual a força de compressão de cada 

parafuso empregado no tratamento das fraturas do osso escafoide, mas antes disso 

foi necessário saber qual a força necessária para estabilização do osso. Varga et al. 

em 2013 estudou a força de contato no escafoide sem carga e em várias posições 

funcionais do punho, com as forças variando de 0,08 a 25 N. Rikli et al. em 2007 

demonstraram que na porção central da articulação radiocarpal apresentou uma 

pressão de 15 a 59 N. Tang et al. em 2009 estudando as forças de pressão no 

punho de cadáveres, demonstraram que a pressão de contato na articulação 

radiocarpal era de 1,4 MPa em uma área de superfície de 45 a 78 mm2 (63 a 109 N). 

Com isso, acreditamos que serão necessários novos estudos para avaliar o 

desempenho da estabilidade das fixações quando submetidas a ensaios com cargas 

cíclicas, simulando os movimentos do punho. 
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7 CONCLUSÕES 

 
 
1 - O parafuso com maior diâmetro da rosca apresentou a maior força de 

compressão entre os fragmentos. 

 

2 - O parafuso de diâmetro 3,0 mm, mesmo quando posicionado oblíquo em 

relação ao traço de fratura, apresentou maior força de compressão entre os 

fragmentos quando comparado com parafusos de menor diâmetro inseridos 

perpendiculares ao traço de fratura. 

 

3 -  O melhor desempenho de fixação aconteceu com o parafuso de diámetro 

3.0 inserido a 90º. 
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1 Abstract

2 Purpose: In the present study, we evaluated the interfragmentary compression force of 

3 headless compression screws (HCS) used in scaphoid-fracture fixation. 

4 Methods: HCS of diameters 3 mm, 2.4 mm, and 1.5 mm had their compression force 

5 measured after they were inserted at 90°, 60°, 45°, and 30° to the insertion surface; seven 

6 measurements were made for each combination of diameter and angle of insertion. Tests 

7 were conducted using two polyurethane blocks coupled to a measuring device with a load-

8 cell unit connected to a universal testing machine, allowing comparisons between each screw 

9 traction force at different positions relative to the insertion surface. 

10 Results: Our results indicate that HCS of diameters 3 mm provide higher 

11 interfragmentary compression force in all comparisons.

12 Conclusion: larger-diameter screws show higher interfragmentary compression forces 

13 than smaller-diameter screws, regardless of their position relative to the insertion surface, 

14 even when positioned perpendicularly to the surface and whenever is possible we should 

15 purchase the 3 mm HCS.

16 The Clinical Relevance: this study realized in synthetic material with headless 

17 compression screws for treatment of scaphoid fractures has clinical relevance to guide the use 

18 of the best headless compression screw in the treatment of scaphoid fractures.

19

20
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21 INTRODUCTION

22 Fractures of the scaphoid are associated with trauma in which an axial force causes 

23 wrist hyperextension, resulting in large compression and shear forces being applied on the 

24 bone, leading to fractures.1 Treatment options include immobilization, open reduction and 

25 internal fixation, and percutaneous fixation. Conservative treatment was considered a 

26 satisfactory method, with high union rates observed in 88%–95% cases.2, 3 This approach, 

27 however, involves maintaining young and active individuals immobilized for approximately 

28 12 weeks. Because of this drawback, conservative treatment has been questioned and 

29 indications for surgical interventions have been increasing,4, 5 especially for poor-prognosis 

30 fractures such as displaced fractures or those involving the proximal pole. 6

31 In the volar approach for scaphoid fractures, it is difficult to place the screw 

32 placement in the optimal position relative to the long axis of the bone and perpendicular to 

33 the fracture line; this is not only because of the irregular shape of scaphoid but also because 

34 of the intervening trapezoid.7, 8

35 Headless compression screws, or HCS, were initially designed as treatment for 

36 delayed union in small bones such as the scaphoid.9, 10 Several studies have been conducted 

37 to evaluate the best HCS types and the ideal position to obtain a proper fixation in scaphoid 

38 fractures.11, 12 It has been shown that longer HCS, positioned perpendicular to the fracture 

39 line and oriented in the long axis of the bone, offer better results and better fixation stability13 

40 than eccentrically placed screws.14 Transverse fractures at the scaphoid waist are practically 

41 perpendicular to the long axis of the bone; however, if they are oblique, a screw oriented in 

42 the long axis of the bone will not be perpendicular to the fracture. This causes the dissipation 

43 of applied forces and a decrease in interfragmentary compression forces. 15

44 To overcome these difficulties, smaller-diameter HCS have been developed to 

45 facilitate accurate positioning. However, no studies yet have reported the exerted 
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46 compression force or stability provided by these implants. Hence, we aimed to evaluate the 

47 mechanical performance of HCS with different diameters and thread diameters in scaphoid-

48 fracture treatment using HCS.

49

50 MATERIALS AND METHODS

51 Titanium alloy Ti6-Al7-Nb alloy HCS with diameters of 3.0 mm, 2.4 mm, or 1.5 mm 

52 and 20-mm length were used (Synthes, Switzerland). HCS of 3-mm and 2.4-mm diameters 

53 had a 7-mm thread diameter at the distal end and were cannulated, whereas the 1.5-mm-

54 diameter HCS had 6-mm thread diameters at the distal end and were not cannulated.

55 Seven HCS each were used for each of the three diameters. Screws were implanted 

56 according to the Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) technique and technical 

57 instructions provided by the manufacturer using specialized instruments designed for their 

58 implantation. Each screw size was confirmed by a digital caliper measure.

59 For compression-force evaluation, two rigid, polyurethane foam blocks with 20-mm 

60 width, 50-mm length, and 20-mm depth (Sawbones, USA) were used. The American Society 

61 for Testing and Materials confirmed that rigid polyurethane foam physical properties are 

62 uniform and consistent (F-1839-01 standard), which makes them ideal alternatives for 

63 comparative testing of bone screws and other medical tool and equipment.16 This synthetic 

64 model has been used in previous small-bone fracture studies.16-20

65 Polyurethane blocks were placed superposed but separated by a 0.5-mm space. The 

66 lower block was supported on a 50-kgf load-cell unit connected to a universal testing 

67 machine (EMIC®, DL10000, Brazil) coupled to a specific software (TESC, Paraná, Brazil). 

68 The set provided real-time measurements of the compression force between the two blocks as 

69 the screws were tightened. The whole set, blocks, and load-cell unit were placed on an 

70 aluminum support (Figure 1).
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71 Before testing, perforations were made in the upper block using a metallic jig, 

72 inclined 90°, 60°, 45°, and 30° to the surface (Figure 2). Compressive force was recorded at 

73 its peak (Max Force), 20 s (T1 Force), and 300 s (T2 Force) after procedure start, when 

74 records were finished. Implantation was performed according to manufacturer guidelines, and 

75 screw was tightened until the inserting sleeve red mark on screw key was reached. We 

76 evaluated the relationship Force T2/Force T1 to quantify the reduction in interfragmentary 

77 compressive forces after screw placement in the synthetic material.

78

79 Groups: Groups and subgroups were designed according to different HCS diameters 

80 and introduction angles, respectively, as follows: Groups I (3.0-mm HCS), II (2.4-mm HCS) 

81 and III (1.5-mm HCS); and Subgroups A (90°), B (60°); C (45°), and D (30°). (Figure 3). 

82 Herein, these groups and subgroups are referred as IA (group I, subgroup A), IB (group I, 

83 subgroup B), etc.

84

85 Statistical analysis: Compressive forces of different screws diameters and angulation 

86 were compared using analysis of variance. This model presupposes that their residues have 

87 normal distribution with mean 0 and constant variance. Tukey’s post hoc test was used for 

88 multiple comparisons between different diameters and different introducing angles in relation 

89 to the surface that separates the two blocks. Results were collected using SAS® 9.2 software 

90 (USA) and PROC GLM.

91

92 RESULTS

93 Results of Max Force are listed in the decreasing order per group/subgroup, as 

94 follows: IA (37.24 ± 2.3 N) presented the highest compression, followed by IB (28.1 ± 2.7 N), 

95 IIA (27.03 ± 8.2 N), IC (24.24 ± 4.7 N), IIB (23.26 ± 4.2 N), IIIA (17.27 ± 1.7 N), IIIB 



	 55	

	

96 (17.05 ± 1.1 N), IIC (15.23 ± 2.1 N), IIIC (12.16 ± 0.7 N), and IIID (8.92 ± 1.3 N) (Table 1).

97 The results of T1 Force obtained results are listed in the decreasing order per 

98 group/subgroup, as follows: IA (35.2 ± 2.1 N), IB (24.9 ± 2.0 N), IIB (21.1 ± 3.4 N), IIA 

99 (20.8 ± 5.1 N), IC (19.6 ± 5.5 N), IIIA (16.2 ± 1.6 N), IIIB (16.2 ± 1.4 N), IIC (13.0 ± 2.6 N), 

100 IIIC (11.6 ± 0.8 N), IIID (7.7 ± 1.0 N) (Table 2).

101 The results of T2 Force are listed in the decreasing order per group/subgroup, as 

102 follows: IA (32.99 ± 2.0 N), IB (22.3 ± 1.9 N), IIB (19.9 ± 3 9 N), IIA (19.5 ± 4.8 N), IC 

103 (18.8 ± 5.1 N), IIIB (15.4 ± 1.3 N), IIIA (15.0 ± 1.6N), IIC (12.3 ± 2.7 N), IIIC (11.2 ± 0.8 N), 

104 and IIID (7.5 ± 1.0 N) (Table 3).

105 The results of T1/T2 ratio are listed in the decreasing order per group/subgroup, as 

106 follows: IB (10.3% ± 5.7%), IIIA (7.3% ± 2.1%), IIA (6.5% ± 4.2%), IA (6.4% ± 1.0%), IIB 

107 (6.3% ± 4.6%), IIC (5.7% ± 3.6%), IIIB (5.0% ± 2.4%), IC (4.0% ± 1.7%), IIIC (3.1% ± 

108 0.8%), and IIID (3.0% ± 1.7%) (Table 4).

109 In all statistically significant comparisons, screws with large thread diameters showed 

110 increased interfragmentary compression force compared to those with smaller thread 

111 diameters. This was also true even when obliquely-inserted larger-diameter screws were 

112 compared to perpendicularly-inserted smaller-diameter screws. Comparisons between IC and 

113 IIA, IIC and IIIA, and IIC and IIIB showed no statistically significant differences (p > 0.05).

114 Comparisons of T2/T1 forces ratio showed that all groups had similar reductions in 

115 interfragmentary compression force with no statistically significant difference; a defined 

116 relationship was not observed between compression forces with and screw diameters.

117 In one of the IIIC tests, the T2 Force value was higher than the T1 Force value, 

118 necessitating the exclusion of this measurement. Groups ID and IID showed no compression 

119 force after the finalization of screw insertion, requiring their exclusion from the study as well.

120
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121 DISCUSSION

122 It has been demonstrated that oblique fractures had lower stability than transverse 

123 fractures. Thus, our study compared fracture lines with varying degrees of obliquity.21 We 

124 compared screws with different diameters in different positions relative to the fracture 

125 surface. This is different from most previous studies, e.g., that conducted by Beadel et al.22, 

126 where scaphoid-fracture simulation was performed with screws inserted in the long axis of 

127 the bone perpendicular to the fracture line.

128 Other investigators have used this same interfragmentary compression-force 

129 evaluation method with two rigid polyurethane foam blocks coupled to a load-cell unit. 

130 Assari et al.20 have used a similar method for compressive forces investigation.

131 We chose to use rigid polyurethane foam to avoid the variations in mechanical 

132 properties intrinsic to cadaveric bone specimens. Conducting mechanical tests on synthetic 

133 material allows the reduction of need for repetition because the density and quality vary 

134 greatly from specimen to specimen in cadaveric bone, requiring tests of large numbers of 

135 bone samples to obtain a statistically reliable result.23 In previous studies, the space 

136 separating the blocks was 3–6 mm but Assari et al.20 decreased it to 0.5 mm, which is closer 

137 to the reality in cases of undisplaced scaphoid fracture. In our experiments, we used the same 

138 0.5-mm space between the polyurethane blocks to simulate the scaphoid fractures.

139 The diameter of the 2.4-mm and 1.5-mm screws is 80% and 50% that of the 3.0-mm 

140 screws. In addition, the diameter of the 1.5-mm screws is 62.5% that of the 2.4-mm screws. 

141 Evaluation results by Max Force showed that when the screw was at 90° insertion angle, 

142 groups II and III had 70.31% and 47.14% of the compression force in group I. In addition, 

143 group III had 67.03% of the compression force in group II. These results demonstrate that 

144 there is a direct relationship between screw diameter and the compression force exerted. 

145 Therefore, our study shows that screw tensile force is proportional to screw diameter.
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146 During implantation of 3.0-mm and 2.4-mm screws at 30° inclination, 

147 interfragmentary compression force was not observed in any of the tests. When polyurethane 

148 foams were evaluated, we found a superficial rupture caused by screw thread because of its 

149 position (Figure 4). Thus, the use of these screws is not feasible in fractures that are at 30° to 

150 the long axis of the bone.

151 Luria et al.15 demonstrated that a screw positioned in the center of the scaphoid bone 

152 and perpendicular to the fracture line required greater force to cause the displacement of 

153 reduction. In that study, only screws with the same characteristics were considered, avoiding 

154 the comparison of screws with different diameters and thread diameters. Therefore, in our 

155 study we tested different screws and compared different diameters, thread diameters, and 

156 positions relative to the fracture surface.

157 We believe that further studies are needed to evaluate the fixation stability under 

158 cyclic loads tests, simulating wrist movement.

159 We colcluded with this study that the screw with larger-diameter thread showed the 

160 highest interfragmentary compression force; the 3.0-mm-diameter screw, even when 

161 obliquely positioned to the fracture line, showed higher compressive force when compared to 

162 smaller-diameter screws inserted perpendicularly to the fracture line; the best fixation 

163 performance was observed with the 3.0-mm-diameter screw inserted at 90 degrees.

164

165

166

167

168

169

170
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229 Figure Legends:

230 Figure 1. A: 50 kgf load-cell unit; B: Rigid polyurethane foam block simulating the fracture 

231 distal fragment; C: Fixed base of measuring device that supports block E; D: Block B 

232 support fixed to the load-cell unit only, without any direct contact with the base C or block E; 

233 E: Rigid polyurethane foam block simulating the fracture proximal fragment.

234 Figure 2. A: Aluminum jig used in HCS guide-wire insertion in pre-defined angles (60°, 45°, 

235 90° and 30°); B: Rigid polyurethane foam block. The 1.5 mm screws pass freely through the 

236 jig perforations and were inserted directly without guide-wire use.

237 Figure 3. Relationship between screw inclination and polyurethane block, in all tested 

238 angulations.

239 Figure 4. Rupture of the surface that separates the blocks caused by screw proximal thread.
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Figure 1
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Figure 2
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Figure 3
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Figure 4
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Table 1. Maximum force for different diameters screws, in all tested 

angulations

Group/Subgroup n
Mean 

(N)
SD

Minimum 

(N)

1° 

quartile

Median 

(N)

3° 

quartile

Maximum 

(N)

IA 7 37.24 2.3 34.54 35.13 37.06 38.64 41.18 

IB 7 28.81 2.7 22.92 28.9 29.3 30.52 31.1 

IC 7 24.24 4.7 19.77 19.83 22.58 29.37 30.72 

IIA 7 27.03 8.2 15.25 21.66 26.06 31.8 41.02 

IIB 7 23.26 4.2 16.83 18.14 24.85 26.39 27.84 

IIC 7 15.23 2.1 10.89 14.23 16.17 16.59 16.83 

IIIA 7 17.27 1.7 13.99 16.53 17.47 18.85 18.87 

IIIB 7 17.05 1.1 15.4 16.48 16.62 17.89 18.85 

IIIC 6 12.16 0.7 11.37 11.41 12.22 12.7 13.02 

IIID 7 8.92 1.3 6.28 8.59 9.23 9.72 9.92 

Note: ID and IID groups are not showed in the table, as mentioned in the text.

Subtitles: n: sample size; N: force in Newton; SD: standard deviation.
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Table 2. T1 Force for different-diameter screws, in all tested angulations

Group/Subgroup n
Mean 

(N)
SD

Minimum 

(N)

1° 

quartile

Median 

(N)

3° 

quartile

Maximum 

(N)

IA 7 35.2 2.1 32.2 34.1 34.7 36.9 38.7

IB 7 24.9 2.0 21.1 23.8 25.2 26.8 27.0

IC 7 19.6 5.5 13.9 14.5 17.1 25.1 28.0

IIA 7 20.8 5.1 15.1 17.0 19.4 24.6 30.3

IIB 7 21.1 3.4 16.3 16.3 22.1 24.1 24.3

IIC 7 13.0 2.6 8.8 10.1 14.1 14.2 16.0

IIIA 7 16.2 1.6 13.2 15.4 16.3 17.7 17.8

IIIB 7 16.2 1.4 13.8 15.2 16.6 16.9 18.0

IIIC 6 11.6 0.8 10.3 11.3 11.5 12.4 12.4

IIID 7 7.7 1.0 6.1 7.0 7.6 8.4 9.1

Note: ID and IID groups are not shown in the table, as mentioned in the text. 

Footnote: n: sample size, N: force in Newton, SD: standard deviation
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Table 3. T2 Force for different-diameter screws, in all tested angulations

Group/Subgrou

p
n

Mean 

(N)
SD

Minimum 

(N)
1° quartile

Median 

(N)
3° quartile

Maximum 

(N)

IA 7 33.0 2.0 30.3 31.5 33.0 34.4 36.5

IB 7 22.3 1.9 19.2 20.8 22.2 23.7 24.9

IC 7 18.8 5.1 13.2 14.2 16.5 23.7 26.7

IIA 7 19.5 4.8 14.4 14.9 18.5 23.1 28.2

IIB 7 19.9 3.9 13.7 15.0 21.1 23.3 23.5

IIC 7 12.3 2.7 8.1 9.1 13.4 13.7 15.7

IIIA 7 15.0 1.6 12.1 14.0 15.5 16.7 16.7

IIIB 7 15.4 1.3 13.4 14.5 15.5 16.2 17.4

IIIC 6 11.2 0.8 9.9 10.9 11.1 12.1 12.2

IIID 7 7.5 1.0 5.9 6.9 7.2 8.2 8.8

Note: ID and IID groups are not shown in the table, as mentioned in the text. 

Footnote: n: sample size; N: force in Newton; SD: standard deviation
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Table 4. percentage of T2/T1 force decrease for all-diameter screws in all tested angulations

Group/Subgroup n
Mean 

(N) 
SD

Minimum 

(N)
1° quartile Median (N) 3° quartile

Maximum 

(N)

IA 7 6.4 1.0 4.8 5.7 6.7 7.4 7.5

IB 7 10.3 5.7 5.8 7.0 8.9 9.5 22.9

IC 7 4.0 1.7 1.4 2.0 4.8 5.3 5.7

IIA 7 6.5 4.2 1.5 4.7 6.2 6.8 15.1

IIB 7 6.3 4.6 3.1 3.4 4.4 7.8 16.1

IIC 7 5.7 3.6 2.0 2.0 4.0 9.4 10.6

IIIA 7 7.3 2.1 4.0 5.9 7.1 9.2 10.0

IIIB 7 5.0 2.4 2.2 3.2 4.3 6.8 8.9

IIIC 6 3.1 0.8 1.9 2.7 3.2 3.9 3.9

IIID 7 3.0 1.7 1.1 1.3 2.8 5.2 5.3

Note: ID and IID groups are not shown in the table, as mentioned in the text.

Subtitles: n: sample size; N: force in Newton; SD: standard deviation.
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