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RESUMO 

VAZ, B.A.S. Análise do desempenho mecânico da fixação de fraturas do terço distal do rádio e 

acomeImento da corIcal dorsal medial com placas por via volar e dorsal. 2021. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2021.  

As fraturas do terço distal do rádio representam 3% de todas as lesões do membro superior e 

diversos métodos para tratamento foram descritos. Dentre os métodos cirúrgicos, existe a pos-

sibilidade de fixação da fratura por via volar ou dorsal. Devido à maior familiaridade dos cirur-

giões, a abordagem volar vem sendo amplamente aplicada, inclusive para as fraturas que apre-

sentam desvio dorsal. O objeYvo estabelecido neste estudo foi testar e comparar a estabilidade 

mecânica de fraturas criadas na face dorsal medial do terço distal do rádio de modelos ósseos 

sintéYcos e fixadas por via volar e por via dorsal. Foram uYlizados dez modelos de terço distal de 

rádios confeccionados em material sintéYco. Cinco destes foram fixados com placas volares blo-

queadas e cinco por placas dorsais bloqueadas em fraturas criadas na região dorsal medial. To-

dos os modelos foram testados mecanicamente em compressão axial nas fases elásYca e destru-

Yva. Foram analisadas a rigidez e a movimentação na fase elásYca e força máxima de compres-

são na fase destruYva. A análise comparaYva entre as variáveis estudadas nas placas bloqueadas 

para o terço distal do rádio por via dorsal e volar apresentou resultados vantajosos às placas 

aplicadas por via dorsal em relação às por via volar nos quesitos força e energia. No entanto, as 

placas aplicadas por via volar demonstraram melhores resultados para as variáveis rigidez e de-

flexão. Do ponto de vista mecânico, as placas aplicadas por via dorsal apresentaram-se como 

suficientes e seguras em relação às placas aplicadas por via volar. Entretanto, não foi possível 

inferir superioridade da aplicação dorsal frente a cargas fisiológicas que atravessam o punho no 

período pós operatório.  

Palavras-chave: Fraturas do Rádio; Fixação Interna de Fraturas; Parafusos Ósseos; Impressão Tri-

dimensional 



ABSTRACT  

VAS, B.A.S. Analysis of the mechanical performance of fixaIon of fractures of the distal third of 

the radius and involvement of the medial dorsal cortex with volar and dorsal plates. 2021. Dis-

sertaYon (Master) – School of Medicine of Ribeirão Preto of the University of São Paulo, Ribeirão 

Preto, Brazil, 2021. 

Fractures of the distal third of the radius represent 3% of all upper limb injuries and several 

treatment methods have been described. Among the surgical methods, there is the possibility of 

fixing the fracture by volar or dorsal approach. Due to the greater familiarity of surgeons, the 

volar approach has been widely applied, including for fractures that present a dorsal deviaYon. 

The objecYve established in this study was to test and compare the mechanical stability of frac-

tures created on the medial dorsal surface of the distal third of the radius of syntheYc bone 

models and fixed by volar and dorsal approaches. Ten models of distal third of radiums made of 

syntheYc material were used. Five of these were fixed with locked volar plates and five with 

locked dorsal plates in fractures created in the medial dorsal region. All models were mechani-

cally tested in axial compression in the elasYc and destrucYve phases. SYffness and movement in 

the elasYc phase and maximum compression force in the destrucYve phase were analyzed. The 

comparaYve analysis between the variables studied in the locking plates to the distal third of the 

radius via the dorsal and volar approaches showed advantageous results for the plates applied 

via the dorsal approach in relaYon to those via the volar approach in terms of force, deflecYon 

and energy. However, the plates applied by volar approach showed bewer results for the sYff-

ness variable. From a mechanical point of view, the plates applied via the dorsal approach 

showed to be sufficient and safe in relaYon to the plates applied via the volar approach. Howev-

er, it was not possible to infer, in the postoperaYve period, superiority of the dorsal applicaYon 

in face of physiological loads that cross the wrist. 

Keywords: Radius Fractures; Internal Fracture FixaYon; Bone Screws; Three-dimensional print-
ing.
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1 Introdução 

As fraturas do terço distal do rádio correspondem ao Ypo mais comum de fraturas do 

membro superior vistas em setores de emergência, representando aproximadamente 3 % de 

todas as lesões dos membros superiores, com incidência superior a 640.000 casos ao ano so-

mente nos Estados Unidos da América (CHUNG; SPILSON, 2001). 

IdenYfica-se um padrão bimodal das fraturas do terço distal do rádio: o primeiro pico en-

tre 5 a 24 anos, predominantemente no sexo masculino e devido a traumas de maior energia; e 

um segundo pico em idosos, sobretudo no sexo feminino e ligado à maior fragilidade óssea 

(WOLFE et al., 2017). 

A grande maioria das fraturas do terço distal do rádio ocorre nas situações de queda da 

própria altura. Quedas sobre o punho em posição de extensão costumam resultar em padrões 

com desvio dorsal da fratura, enquanto fraturas com o punho em flexão tendem a gerar padrões 

de cisalhamento ou desvio volar. Fraturas de maior gravidade e cominuição geralmente acom-

panham mecanismos de maior energia, como acidentes automobilísYcos e quedas de maiores 

alturas, embora com a idade avançada e diminuição do estoque ósseo, estes padrões mais com-

plexos podem ser encontrados na população idosa em situações de menor energia (TORNETTA 

et al., 2020).  

Em 1783, os estudos de Pouteau trouxeram as primeiras descrições das fraturas do terço 

distal do rádio, reconhecendo-as como fraturas propriamente ditas bem como iniciando o reco-

nhecimento de suas variações e subYpos (SLUTSKY; OSTERMAN, 2009; WOLFE et al., 2017). 

No entanto, foram os estudos de Abraham Colles, publicados em 1814, que fomentaram 

as discussões sobre métodos de tratamento desta fratura, sobretudo após sua citação em arY-

gos de Dupuytren e o advento dos primeiros aparelhos de radiografias por Röntgen em 1895 

(SLUTSKY; OSTERMAN, 2009). 

Com os avanços e a popularização dos instrumentos de avaliação por imagem, surgiram 

numerosos sistemas de classificação para a fratura do terço distal do rádio, visando melhor sis-

temaYzação de seu tratamento. Dentre estes, são dignos de nota: 
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- Garland (1951) que considerou o acomeYmento intra-arYcular e a cominuição metafi-

sária como fatores importantes neste senYdo. 

- Frykman (1967) introduziu a avaliação das arYculações radiocarpal e radio ulnar e a 

fratura da ulna. 

- Melone (1984), inicialmente descrita em 1984 e posteriormente revisada em 1993, 

trouxe a definição de quatro fragmentos principais baseados no envolvimento da superkcie 

arYcular do rádio e dividiu as fraturas em Ypos relacionados a estes. Os fragmentos são: (1) 

diáfise, (2) esYloide radial, (3) fragmento dorsal medial e (4) fragmento volar medial. Os Ypos 

de fraturas possíveis seriam: Ypo I, quando há uma fratura estável e sem desvio dos fragmen-

tos; Ypo II, instável e apresentando afundamento arYcular e desvio dos fragmentos mediais 

como uma unidade (subdividida em IIA quando há possibilidade de redução incruenta e IIB, 

quando não é possível); Ypo III, instável, com desvio dos fragmentos mediais como uma uni-

dade e formação de um fragmento em “ponta” volar desprendido da diáfise cominuída; Ypo 

IV, instável, em que há cominuição grave e desvio com separação ou rotação dos fragmentos 

mediais. Embora a classificação inicial englobasse quatro Ypos de fraturas, em 1993 foi intro-

duzido um quinto Ypo que incorporou as fraturas extremamente cominutas e sem fragmentos 

maiores idenYficáveis (FERNANDEZ, 2001; MELONE, 1993). 

Figura 1 - Ilustração dos fragmentos principais propostos por Melone 

Fonte: SLUTSKY; OSTERMAN, 2009 
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- AO-ASIF (Abeitsgemeinscha< für Osteosyntese - Associação para o Estudo da Fixação 

Interna, 1987), introduzida em 1987 e, posteriormente, revisada em 1990, 2007 e 2018, divi-

de o envolvimento do terço distal do rádio por fraturas em três grandes grupos que podem 

ser subdivididos em 27 padrões de fraturas disYntos, de acordo com graus crescentes de gra-

vidade. O Ypo A descreve fraturas extra-arYculares, o Ypo B, as com acomeYmento parcial da 

superkcie arYcular e o Ypo C, as fraturas com acomeYmento completo da superkcie arYcular 

e separação do segmento metafisário do diafisário (FERNANDEZ, 2001; MEIBERG; AGEL, 2018; 

MULLER; NAZARIAN; KOCH,1987). 

- Fernandez (1993) modificou o sistema AO-ASIF, introduzindo o princípio de mecanis-

mos de trauma que levariam aos padrões mais �picos destas fraturas (EARP; FOSTER; BLAZAR, 

2015; SLUTSKY; OSTERMAN; 2009; WOLFE et al., 2017). 

A avaliação inicial dos pacientes se baseia no exame ksico minucioso que deve buscar 

sinais de edema, dor e deformidades, bem como alterações neurovasculares e lesões de partes 

moles que possam trazer maior urgência à resolução do quadro (MEENA et al., 2014). 

O segundo passo de grande importância para o diagnósYco, classificação e decisão tera-

pêuYca é a realização de radiografias que, roYneiramente, incluem duas incidências (PA - póste-

ro anterior; e P - perfil) (MEENA et al., 2014). 

Alguns parâmetros radiográficos clássicos devem ser sempre avaliados neste ponto, den-

tre eles: inclinação radial de cerca de 23 graus em situação fisiológica; variância ulnar, de apro-

ximadamente 1 mm (acima ou abaixo); altura radial, de 11 mm e a inclinação volar, de aproxi-

madamente 10 graus. Outros parâmetros menos difundidos devem ser levados em considera-

ção, como a angulação da gota volar que deve se aproximar de 70 graus e a distância anteropos-

terior da superkcie arYcular do rádio, que varia entre os sexos com valores aproximados entre 

18 e 20 mm.(MEDOFF, 2005; MEENA et al., 2014; WOLFE et al., 2017). 
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Figura 2 - (A) Ilustração representaYva do ângulo de inclinação radial, da variância ulnar. 

(B) Ilustração do ângulo formado pela gota de lágrima (teardrop) 

Fonte: SLUTSKY; OSTERMAN, 2009 

Após a avaliação inicial é realizada, se possível, a redução da fratura com manobras in-

cruentas acompanhadas por imobilização e novas radiografias. 

Entretanto, mesmo após a redução das fraturas, a avaliação do acomeYmento arYcular é 

desafiadora devido ao número de estruturas e marcos ósseos presentes neste segmento. Sendo 

assim, deve-se ponderar a uYlização de métodos de imagem mais complexos e onerosos, como 

a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância nuclear magnéYca (RNM) (MEDOFF, 2005). 

Assim como os métodos de classificação e avaliação, as décadas subsequentes aos estu-

dos iniciais foram marcadas pelo advento de diversas técnicas cirúrgicas para o tratamento das 

fraturas do terço distal do rádio (LUTSKY; MCKEON; GOLDFARB, 2013). 

Vale ressaltar que o tratamento conservador conYnua tendo importância, com sua indi-

cação relacionada à estabilidade das fraturas, bem como aos aspectos do paciente (como baixa 

demanda funcional ou condições clínicas pobres para procedimentos cirúrgicos).  

Lafontaine, Hardy e Delince (1989) definiram parâmetros que sugerem instabilidade da 

fratura e auxiliam na decisão terapêuYca cirúrgica ou conservadora. São estes: angulação dorsal 

inicial acima de 20º, cominuição dorsal, acomeYmento arYcular radiocarpal, fraturas associadas 

da ulna e idade acima de 60 anos. 

A B
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MacKenney, McQueen e Elton (2006) demonstraram, em um estudo prospecYvo com 

3559 pacientes que apresentavam fraturas extra-arYculares do terço distal do rádio, que a idade 

do paciente é o principal fator de instabilidade. 

Dentre as opções de tratamento cirúrgico, dispomos atualmente desde os métodos mais 

simples e custo eficientes como fixação percutânea com fios de aço liso e fixadores externos até 

as mais modernas placas bloqueadas de baixo perfil e ângulo de fixação variável, com opções de 

aplicação dos mesmos tanto por via volar como por via dorsal.  

O recente advento das placas bloqueadas de via volar revolucionou o tratamento das fra-

turas do terço distal do rádio, de forma que, atualmente, o uso deste implante é amplamente 

difundido para os mais diversos padrões de fraturas (BERGLUND; MESSER, 2009; EARP; FOSTER; 

BLAZAR, 2015; ORBAY; FERNANDEZ, 2002). 

No entanto, poucos estudos demonstram a adequação destas placas para fraturas comi-

nuídas, sobretudo para manutenção da redução das fraturas do terço distal do rádio.  

Earp, Foster e Blazar (2015) encontraram, nos pacientes que apresentavam cominuição 

metafisária e compromeYmento arYcular, 10,4 % de taxa de perda de redução com o uso de pla-

cas bloqueadas por via volar. 

No mesmo senYdo, a aplicação de placas por via dorsal se apresenta como um procedi-

mento de maior complexidade, sobretudo no senYdo do manejo de partes moles devido à rela-

ção ínYma com as estruturas tendíneas extensoras dos dedos e do carpo. Ainda assim, estudos 

vêm demonstrando superioridade da fixação por via dorsal na correção e fixação de fraturas 

com acomeYmento dorsal em casos selecionados (AXELROD; MCMURTRY, 1990; EARP; FOSTER; 

BLAZAR, 2015; KIM; CHO, 2012). 

Hamada et al. (2017) conduziram um estudo retrospecYvo de pacientes operados entre 

2009 e 2015 e demonstraram bons resultados com baixas taxas de complicações associadas ao 

tratamento de fraturas da parede dorsal do terço distal do rádio com placas de fragmento espe-

cífico por via dorsal, sobretudo nos casos que apresentavam cominuição arYcular e mecanismos 

de alta energia. 

Neste estudo, postulamos que fixação com placas bloqueadas por via dorsal das fraturas 

do fragmento dorsal medial do terço distal do rádio apresenta superioridade biomecânica em 
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relação à abordagem volar, sobretudo pela abordagem direta deste fragmento �pico descrito 

por Melone (1993).  

1.1  Anatomia 

O terço distal do rádio atua como um platô onde o carpo se apoia e de onde partem os 

ligamentos que suportam e estabilizam o punho. A secção transversa do terço distal do rádio se 

comporta como um quadrilátero, incluindo as regiões metafisária e epifisária deste osso, com 

suas faces medial, lateral, dorsal e volar. 

Figura 3 - Ilustração representaYva da anatomia do terço distal do rádio em 

vistas lateral (A), posterior/dorsal (B), medial (C) e anterior/volar (D) 

Fonte: SLUTSKY; OSTERMAN, 2009 

Na porção arYcular com o ossos do carpo, o terço distal do rádio apresenta duas facetas 

bem definidas e separadas por uma crista óssea: a fossa semilunar em seu aspecto medial, que 

acomoda o osso semilunar e, no seu aspecto radial, a fossa do escafoide, que acomoda o osso 

de mesmo nome.  

Em sua face medial, o terço distal do rádio apresenta uma superkcie côncava, denomi-

nada incisura ulnar do rádio (ou incisura sigmoide), uma concavidade rasa de profundidade va-

riável (entre 15 a 19 mm), a qual acomoda a superkcie arYcular com a ulna. De maneira fisioló-

gica, o rádio realiza movimentos de rotação e translação ao redor da cabeça da ulna através des-

ta arYculação durante os movimentos de pronação e supinação do antebraço. Os bordos volar e 

A B C D
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dorsal desta concavidade contribuem de forma importante para a estabilidade da arYculação 

entre o rádio e a ulna não só como restritores primários, como também por parYrem destes os 

ligamentos radioulnares dorsal e ulnar, que fazem parte do complexo fibrocarYlaginoso triangu-

lar (CFCT). Deformidades destas estruturas podem trazer impacto significante na estabilidade da 

arYculação entre o rádio e a ulna (WOLFE et al., 2017). 

A face anterior do terço distal do rádio se apresenta como uma estrutura côncava que se 

projeta na sua porção distal anteriormente e é coberta em grande parte pelo músculo pronador 

quadrado. A concavidade volar é limitada por uma crista transversa, denominada linha divisora 

de águas (watershed line) que atua como fulcro para os tendões flexores dos dedos e punho. 

Esta linha se encontra a cerca de 2 mm proximal à superkcie arYcular radiocarpal em seu aspec-

to ulnar e cerca de 10 a 15 mm proximal à arYculação radiocarpal em seu aspecto radial. Implan-

tes posicionados sobre ou distais à linha divisora de águas devem ser evitados, pois podem re-

sultar em aumento do atrito dos tendões flexores nesta área e aumentar os riscos de roturas 

tendíneas (ORBAY, 2001). 

Figura 4 - Ilustração representaYva da linha divisória de águas (watershed line) 

Fonte: OBERT et al., 2015 

Vale ressaltar que, em uma vista lateral do punho, a projeção mais volar do rádio repre-

senta a fossa semilunar e sua posição é de suma importância para o estudo e programação tera-

pêuYca das fraturas do terço distal do rádio.  

Na face lateral, encontra-se o esYloide radial, uma estrutura cônica que se projeta cerca 

de 10 a 12 mm distalmente à superkcie arYcular radiocarpal e, em sua porção mais distal, locali-
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zam-se as inserções capsulares que formam o ligamento colateral lateral do punho. No aspecto 

mais proximal da face lateral encontra-se a inserção do músculo braquiorradial, importante não 

só para o estudo das fraturas do terço distal do rádio como também para guiar o acesso cirúrgi-

co, uma vez que esta inserção pode ser destacada pra melhor visualização do osso (OBERT et al., 

2015; ORBAY, 2001). 

Figura 5 - Ilustração demonstraYva da face dorsal do terço distal do 

rádio, cuja projeção do tubérculo de Lister esta destacada.  

Fonte: modificado de OBERT et al., 2015 

A face posterior do terço distal do rádio é irregular e convexa, de relação ínYma com os 

tendões extensores do punho e dos dedos, uma vez que estes se separam do osso apenas pelo 

assoalho do reYnáculo extensor e pelo periósteo. De especial importância, a cerca de 5 a 10 mm 

proximal à superkcie arYcular radiocarpal e no ponto médio do aspecto dorsal do rádio (entre o 

segundo e o terceiro comparYmentos extensores), encontra-se o tubérculo de Lister, projeção 

óssea que tem por função agir como fulcro para o tendão do músculo extensor longo do polegar 

(NIJS; BROOS, 2004; OBERT et al., 2015).  

A ulna, conforme citado anteriormente, atua como unidade estável do antebraço duran-

te os movimentos de pronação e supinação, além de suportar parte das cargas transmiYdas pelo 

carpo.  
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A cabeça da ulna se acomoda de forma assimétrica na incisura sigmoide do rádio, com 

cobertura carYlaginosa arYcular que varia de 50 a 130 graus em seus aspectos lateral, volar, dor-

sal e distal. 

A porção distal da ulna arYcula-se com o disco arYcular do complexo fibrocarYlaginoso 

triangular (CFCT), uma rede de tecido conjunYvo formado pelos ligamentos radioulnares dorsal 

e volar, disco arYcular, bainha do tendão do músculo extensor ulnar do carpo, menisco homólo-

go e pelos ligamentos ulnocarpais. O CFCT tem importância na transmissão de cargas do carpo 

para a ulna e na estabilidade da arYculação radioulnar distal, principalmente através dos liga-

mentos radioulnares volar e dorsal.  

Rikli e Regazzoni (1996) descreveram o conceito de divisão do terço distal do rádio em 3 

colunas: radial, intermédia e ulnar.  

Figura 6 - Ilustração do conceito de colunas proposto por Rikli e Regazzoni 

Fonte: RIKLI; REGAZZONI, 1996 

A coluna radial compreende o esYloide radial e a fossa do escafoide. Ela provê suporte e 

previne a translação radial do carpo aos movimentos de desvio ulnar, sobretudo devido às inser-

ções dos ligamentos radioescafocapitato e radiossemilunar longo que partem desta coluna. É 

nesta coluna que se insere, também, o músculo braquiorradial, principal força deformante da 

mesma em casos de fraturas do terço distal do rádio.  

A coluna intermédia inclui a fossa do semilunar e a incisura sigmoide. Da face palmar 

desta coluna partem os ligamentos radiossemilunar curto, que previne a subluxação volar do 
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punho, e o ligamento radioulnar volar. De sua face dorsal, parte o ligamento radioulnar dorsal e 

o ligamento radiocarpal dorsal, que provê suporte dorsal ao carpo quando cargas são aplicadas 

ao punho. 

Pelas colunas radial e intermédia é transmiYda a maior parte das forças do carpo ao an-

tebraço. 

A coluna ulnar, por sua vez, é composta pela cabeça da ulna e pelo complexo fibrocarYla-

ginoso triangular, com funções na transmissão de cargas (apesar de uma menor contribuição 

que as demais colunas) e na estabilidade da porção distal da arYculação entre o rádio e a ulna 

(FOK et. al., 2013; RIKLI; REGAZZONI, 1996; ).  

1.2  Anatomia radiográfica 

De maneira semelhante à anatomia do rádio, a correta avaliação e interpretação dos 

exames de imagem é de suma importância no tratamento das fraturas do terço distal do rádio.  

Conforme descrito anteriormente, os primeiros exames a serem realizados são as radio-

grafias. A avaliação radiográfica inicial deve incluir incidências em anteroposterior (AP) e perfil 

(P) e incidências oblíquas podem trazer informações adicionais.  

Na projeção em anteroposterior, pode-se visualizar o esYloide radial no aspecto mais la-

teral do rádio, a superkcie arYcular radiocarpal, as fileiras proximal e distal do carpo, a arYcula-

ção radioulnar distal e o aspecto distal da ulna. Nesta incidência é possível avaliar a relação en-

tre as corYcais dorsal e volar, onde a corYcal volar apresenta-se cerca de 3 a 5 mm proximal à 

dorsal, de forma que alterações nesta relação podem indicar fraturas (NIJS, BROOS, 2004). Na 

incidência em AP, pode-se ainda avaliar a variância ulnar, diferença entre as alturas das superk-

cies arYculares do rádio e da ulna que varia cerca de 1 mm para distal ou proximal tomando-se o 

rádio como parâmetro. 
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Figura 7 - Imagem de radiografia em incidência anteroposterior destacando os 

bordos volar e ulnar do rádio, bem como suas delimitações distais dorsal e volar 

Fonte: MEDOFF, 2005 

Na projeção lateral, deve-se atentar ao posicionamento do punho e antebraço no mo-

mento da realização do exame. Primeiramente, punho em posições de pronação ou supinação 

extrema pode resultar em distorções nas imagens, de forma que deve-se procurar a posição 

neutra. Em segundo lugar, deve-se notar que a inclinação fisiológica dos dois terços mediais da 

superkcie arYcular do rádio de cerca de 20 graus. Ajustando-se a posição dos feixes do aparelho 

de radiografia 10 a 20 graus no senYdo cranial (de distal para proximal) tem-se melhor visualiza-

ção da superkcie arYcular do rádio e de suas relações ósseas (MEDOFF, 2005; WOLFE et al., 

2017). Pontos anatômicos de importância a serem visualizados na projeção lateral incluem: a 

fileira proximal do carpo, tendo especial importância o osso semilunar para o estudo das rela-

ções ósseas do rádio distal; a superkcie arYcular do rádio, com formato côncavo e concêntrico 

com o osso semilunar; o esYloide radial, com formato em “V” inverYdo distal à superkcie arYcu-

lar do rádio e sobreposto ao osso semilunar; a projeção volar da faceta semilunar do rádio, de-

nominada gota de lágrima (NIJS; BROOS, 2004; MEDOFF, 2005).  

A gota de lágrima (teardrop) é considerada por alguns autores como um dos pontos 

anatômicos de maior importância no estudo das fraturas do terço distal do rádio. Esta se localiza 

na porção mais volar do rádio, posicionando-se a cerca de 3 mm palmar à superkcie plana da 

diáfise do rádio e, por ela, pode ser traçado um ângulo que liga seu ponto mais volar a uma linha 

paralela ao eixo longo do rádio que, em situações fisiológicas, tem cerca de 70 graus. Em situa-
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ções onde há fraturas com desvio dorsal do rádio, mesmo de forma suYl, espera-se que este ân-

gulo encontre-se reduzido e, similarmente, quando há fraturas com impacção e desvio da pare-

de volar do rádio, espera-se que este ângulo encontre-se aumentado (WOLFE et al., 2017). 

Figura 8 - Imagem de radiografia em incidência perfil demonstrando a visualização da su-

perkcie arYcular com a angulação de 10º dos feixes do aparelho e a discriminação da gota 

de lágrima (teardrop)   

Fonte: MEDOFF, 2005 

Os exames de tomografia computadorizada podem ser de grande valor na avaliação das 

fraturas do terço distal do rádio, sobretudo naquelas onde há acomeYmento arYcular ou até 

quando há dúvidas sobre o acomeYmento arYcular, bem como na programação de uma possível 

intervenção cirúrgica. Estudos demonstram que os exames de tomografia computadorizada têm 

maior acuidade para caracterizar fraturas intra-arYculares que a avaliação radiográfica simples. 

As imagens em cortes axiais são de especial importância para a avaliação da arYculação radioul-

nar distal, podendo idenYficar pequenos fragmentos ósseos, subluxação ou luxação desta arYcu-

lação (SCHNEPPENDAHL; WINDOLF; KAUFMANN, 2012). 

Estudos de ressonância magnéYca são reservados a casos em que a própria existência da 

fratura pode ser quesYonada ou para auxiliar na idenYficação de lesões aos tecidos moles adja-

centes.  
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1.3 Placa volar: acesso cirúrgico e técnica operatória 

É realizado roYneiramente o acesso descrito por Henry (2001), caracterizado por uma 

incisão longitudinal proximal à prega palmar do punho de cerca de 8 a 9 cm e que pode ser es-

tendida ou reduzida de acordo com a preferência e necessidade do cirurgião, tomando-se por 

referência o tendão do músculo flexor radial do carpo (FRC), palpável no aspecto volar do pu-

nho. Após a incisão da pele, idenYfica-se a artéria radial e o tendão do músculo flexor radial do 

carpo, que deve ter sua bainha incisada em sua margem radial para prevenir possíveis lesões  do 

ramo cutâneo palmar do nervo mediano. O espaço virtual entre os tendões flexores é separado 

por dissecção romba de forma que seja possível realizar o afastamento para radial do feixe vas-

cular radial e para ulnar do tendão do FRC juntamente com os demais tendões flexores e o nervo 

mediano. Abaixo deste plano, podem ser visualizados o tendão do músculo flexor longo do pole-

gar (FLP), que deve ser afastado, e o músculo pronador quadrado. O músculo pronador quadra-

do deve ser incisado em “L”, levantando-o do aspecto volar do rádio para o lado ulnar. Neste 

ponto, para facilitar a visualização e aliviar as forças deformantes do rádio e do foco de fratura, a 

inserção do músculo braquiorradial pode ser liberada ao nível do esYloide radial (HOPPENFELD; 

DEBOER; BUCLEY, 2009; ORBAY, 2001; WOLFE et al., 2017).  

Com a exposição do aspecto volar do terço distal do rádio, é realizada a redução da fratu-

ra, que pode ser aYngida por tração distal do membro e manipulação direta dos fragmentos. 

AYngida a redução saYsfatória, podem ser instalados fios de Kirschner (fios lisos de aço) tempo-

rários para manutenção do posicionamento da fratura (WOLFE et al., 2017).  

A placa é então escolhida e pode ser posicionada proximal à linha divisória de águas e 

cobrindo o canto ulnar do terço distal do rádio. Ao ser aYngido o posicionamento desejável da 

placa, a mesma é fixada por um parafuso em seu aspecto proximal, pelo orikcio ovalado. Reali-

za-se, então, a verificação, por fluoroscopia, da redução e da posição da placa e, se saYsfatórios, 

progride-se para a colocação dos demais parafusos (ORBAY, 2001; WOLFE et al., 2017).  

Os parafusos distais devem ser colocados com especial atenção ao seu comprimento, vez 

que parafusos longos podem trazer atrito aos tendões extensores, ocasionando lesões dos 

mesmos. Com o uso de parafusos bloqueados, não há vantagem mecânica na penetração da 
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córtex dorsal, de modo que é recomendada a colocação de parafusos 2 mm menores que o me-

dido pelos instrumentos convencionais (SLUTSKY; OSTERMAN, 2009; WOLFE et al., 2017).  

Após a instalação dos parafusos, a ferida é fechada por planos, podendo ou não ser reali-

zado o fechamento do músculo pronador quadrado sobre a placa, e um curaYvo é aplicado no 

local.  

1.4 Placa dorsal: acesso cirúrgico e técnica operatória 

Uma incisão reYlínea de 3 a 10 cm é realizada no aspecto dorsal do punho, ulnar ao tu-

bérculo de Lister, expondo o reYnáculo extensor. Eleva-se a pele e subcutâneo como uma unida-

de para ambos os lados radial e ulnar, devendo ser protegidas as estruturas nervosas (sobretudo 

os ramos sensiYvos dos nervos radial e ulnar). O reYnáculo extensor é incisado ao nível do tu-

bérculo de Lister e um retalho de base ulnar do mesmo é elevado, expondo os tendões dos 

músculos extensor longo do polegar (terceiro comparYmento extensor), extensor próprio do 

indicador e extensor comum dos dedos (quarto comparYmento extensor). Neste ponto, o nervo 

interósseo posterior pode ser visualizado e a neurectomia do mesmo pode ser realizada ao nível 

do punho, de acordo com a preferência do cirurgião. É realizada, então, a dissecção subperioste-

al do rádio, elevando os comparYmentos extensores e permiYndo visualização ampla da face 

dorsal do mesmo (SLUTSKY; OSTERMAN, 2009; WOLFE et al., 2017).  

Com a exposição do aspecto dorsal do rádio, são realizadas manobras para redução da 

fratura por tração distal do membro e mobilização direta dos fragmentos. Uma vez conseguida a 

redução saYsfatória, podem ser instalados fios de Kirschner temporários.  

A placa é escolhida e posicionada de forma análoga à descrita anteriormente para a via 

volar. Após a instalação da placa e dos parafusos, os tendões do segundo e quarto comparYmen-

tos são reposicionados sobre os implantes e o reYnáculo é suturado. O tendão do músculo ex-

tensor longo do polegar é transposto para o subcutâneo. A pele é, então, suturada e é aplicado 

curaYvo ao local. 



 28

1.5 Hipóteses 

  

 H1: As placas bloqueadas dorsais do rádio distal apresentam maior resistência às forças 

de compressão axial comparado com as placas bloqueadas volares do rádio distal para os pa-

drões de fratura propostos. 

 H0: As placas bloqueadas dorsais do radio distal apresentam resistência semelhante às 

placas bloqueadas volares do rádio distal às forças de compressão axial para os padrões de fra-

tura propostos. !
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2 ObjeIvos 

2.1 ObjeIvo primário 

Avaliar o desempenho mecânico da fixação dorsal do terço distal do rádio de fraturas cri-

adas corYcal dorsal medial de modelos sintéYcos de rádios adultos em comparação com a fixa-

ção por via volar para os mesmos defeitos ósseos. 

2.2 ObjeIvo secundário 

- IdenYficar as propriedades de ensaios mecânicos de compressão na fase elásYca até a 

carga de 250 N. 

- Realizar os ensaios de compressão de todos os modelos até a falência ou até que as 

fraturas sofram desvio de pelo menos 2 mm. !
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3 Materiais e métodos 

Estudo de ensaios mecânicos realizados em modelos ósseos sintéYcos do terço distal do 

rádio adulto em que foram simuladas fraturas face dorsal medial segundo a classificação de Me-

lone e fixação com placas bloqueadas por via volar e dorsal.   

Foram uYlizados dez modelos sintéYcos do terço distal do radio, de tamanho de idade 

adulta. 

A fixação das fraturas foi realizada por meio de placas bloqueadas anatômicas especificas 

para a região do terço distal do rádio, pela abordagem por via volar ou por via dorsal. 

Em um grupo a fratura foi fixada por placa dorsal e em outro por via volar. Cada modelo 

foi submeYdo ao ensaio mecânico de compressão axial nas fases elásYca e destruYva. Foram 

analisadas a rigidez e a movimentação na fase elásYca e força máxima de compressão na fase 

destruYva.   

3.1 Modelos Ósseos 

Foram uYlizados 10 ossos sintéYcos anatômicos com recorte simulando uma fratura intra 

arYcular da corYcal dorsal medial do terço distal do rádio esquerdo impressos em impressora 3D 

(modelo Flashforge II S, Zhejiang, China) do Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Me-

dicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo por método de manufatura por deposição 

em impressoras 3D com polímero termoplásYco de ácido polilácYco (PLA - polylacCc acid). 

Foi escaneado  em aparelho de tomografia computadorizada, com cortes de 0,1 mm, de 

alta resolução, um osso arYficial Ypo rádio esquerdo, disponível no mercado especializado 

(SawboneTM; Pacific Laboratories Inc., Vashon, WA; model #3407), já uYlizado em ensaios me-

cânicos de fraturas do terço distal do rádio (DAHL et al., 2012). As imagens geradas em formato 

DICOM (Digital Imaging and CommunicaCon in Medicine) foram uYlizadas para sua reconstrução 

digital em 3D com auxílio do programa 3DSlices 4.10.2. Em seguida, a reconstrução 3D foi expor-
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tada em formato stereolithography (STL) para computador pessoal para confecção dos modelos 

virtuais da fratura em questão e dos guias uYlizados.  

Com programa específico para manipulação de projetos 3D, Blender 2.80, foram reYra-

das da região metafisária distal do rádio três faYas de 1mm, uma no plano coronal medindo 30 

mm a parYr da incisura sigmoide do rádio, outra no plano sagital medindo 10 mm no senYdo 

dorso-palmar a parYr da parede dorsal do modelo e outra no plano coronal medindo 20 mm a 

parYr da incisura sigmoide do rádio no senYdo ulnar-radial. Criou-se um fragmento de 30x20x10 

mm no aspecto dorsal medial intra arYcular da metáfise distal do rádio. 

  

Figura 9 - Imagens representaYvas dos modelos do terço distal do rádio com as marca-

ções dos cortes reproduzidos e do fragmento criado 

Fonte: próprio autor 
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Figura 10 - Imagens representaYvas dos projetos 3D dos modelos ósseos nas vistas 

oblíqua dorsal (A) e lateral (B) 

Fonte: próprio autor 

Os 10 ossos foram impressos com auxílio da impressora 3D (modelo Flashforce Guider II 

S, Zheijiang, China) em material PLA, com resolução padrão, altura das camadas de 0,18 mm, 

densidade de 30%, velocidade de impressão de 60 mm/s, temperatura de 220ºC, com inclinação 

de 20 graus em relação ao plano horizontal, sobre um suporte, para não gerar fragilidade nas 

camadas de impressão. Após a impressão, os suportes de impressão foram removidos, os ossos 

lixados e preenchidos com espuma expansiva de poliuretano da marca Kala® (CuriYba - Paraná - 

Brasil), nas regiões metafisárias para simular o osso esponjoso. 

A B



 35

Figura 11 - Imagens dos modelos ósseos sintéYcos pilotos nas vistas anterior (A), 

medial (B), posterior/dorsal (C) e lateral (D) 

Fonte: próprio autor 

3.2 Placas e parafusos 

Foram uYlizados implantes (placas e parafusos) da marca Techimport®: 

a) 5 placas bloqueadas de rádio distal volares (modelo Sistema de Placas de Punho Ân-

gulo Variável, referência TI0 10.0126.249) 

b) 5 placas bloqueadas de rádio distal dorsais (modelo Sistema de Placas de Punho Ângu-

lo Variável, referência TI010.2027.259) 

c) 20 parafusos bloqueados 2,5 mm do tamanho 24 mm, referência TI001.0025.020 

d) 20 parafusos bloqueados 2,5 mm do tamanho 16 mm,  referência TI001.0025.016 

e) 10 parafusos corYcais 3,5 mm do tamanho 16 mm,  referência TI002.0025.016 

A referência apresentada de cada material refere-se ao código do fabricante.  

A B C D
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Cada modelo recebeu uma placa, um parafuso corYcal e 4 parafusos bloqueados. As pla-

cas foram aplicadas de forma sistemáYca e reprodu�vel para assegurar a colocação adequada 

dos implantes.  

3.3 Inclusão 

O processo de inclusão foi realizado uYlizando-se uma fôrma confeccionada em poliace-

tato de formato quadrangular, acoplada a um guia confeccionado em aço de forma retangular, 

de forma que o osso foi encaixado sempre da mesma forma. Esses acessórios foram confeccio-

nados na oficina de precisão da prefeitura do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. A inclusão foi feita com acrílico autopolimerizante, composto de um pó: polímero meYl 

eYl metacrilato (PMEM) da marca JET®, na proporção de 2,5 medidas de pó para uma de líquido, 

conforme recomendação do fabricante. 

Figura 12 - Imagens dos modelos ósseos sintéYcos pilotos durante o processo de inclusão na 

fôrma confeccionada em poliacetato nas vistas anterior/volar (A), posterior/dorsal (B) e 

medial (C)


Fonte: próprio autor


A B C
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Figura 13 - Imagens dos modelos ósseos sintéYcos pilotos após o processo de inclusão na fôrma 

confeccionada em poliacetato nas vistas anterior/volar (A), lateral (B), posterior/dorsal (C) e 

medial (D) 

Fonte: próprio autor 

3.4 Modelos com implantes  

Foram montados 10 modelos, sendo estes divididos em dois grupos. Em 5 foram aplica-

das placas bloqueadas dorsais e nos outros 5, placas bloqueadas volares.  

Visando homogeneidade entre as amostras, as placas foram colocadas sobre os modelos 

na posição ideal e realizadas a medição de seu posicionamento quanto à altura, rotação e desvi-

os no senYdo látero-lateral. AYngido o posicionamento ideal, foram realizadas marcações em 

todos os modelos. 

Os ossos foram previamente perfurados com broca adequada conforme a técnica descri-

ta para cada um dos modelos de placas, uYlizando a própria placa como gabarito.  

Em todos os modelos foram realizadas uma perfuração na diáfise para fixação com para-

fuso corYcal, duas perfurações na diáfise para fixação com dois parafusos bloqueados e mais 2 

perfurações na porção distal para fixação com 2 parafusos bloqueados uYlizando o guia de per-

furação adequado para cada modelo de implantes e seguindo as instruções da fabricante, colo-
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cando as placas bloqueadas volares na região volar do terço distal do rádio e as placas bloquea-

das dorsais no dorso do terço distal do rádio.  

3.5 Grupos Experimentais 

Os dez modelos foram divididos em dois grupos experimentais 

Grupo A: placa bloqueada dorsal de rádio distal Techimport® 

Grupo B: placa bloqueada volar de rádio distal Techimport® 

3.6 Ensaios Mecânicos 

Foram realizados ensaios mecânicos de compressão em cada amostra uYlizando a má-

quina universal de ensaios EMIC® modelo DL 10000 - São José dos Pinhais - Paraná - Brasil do 

Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FMRP/USP). A cédula de carga uYlizada foi de 200 kgf. 

Foi confeccionado corpo fêmea para que a carga aplicada à superkcie de contato se des-

se de forma homogênea. O mesmo foi adaptada à célula de carga, imprimindo uma força de 

compressão sobre a superkcie arYcular do terço distal do rádio. 

Para os testes de compressão, os modelos foram colocados na posição verYcal, sendo 

aplicado carregamento constante de 250 N através do corpo fêmea pré fabricado e acoplado ao 

modelo ósseo sintéYco. A força foi aplicada no eixo longitudinal do osso, na área do corpo fê-

mea com velocidade de 5 mm/s. 
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Figura 14 - Imagens dos modelos ósseos sintéYcos durante os testes de compressão axial, nas 

fases elásYca (A) e destruYva (B e C). 

Fonte: próprio autor 

3.7 Análise estaosIca 

A normalidade dos dados coletados em cada amostra foi testada pelo método de Shapi-

ro-Wilk. Uma vez saYsfeita a condição de normalidade, a comparação entre os grupos foi reali-

zada pelo teste T de Student, com adoção de significância esta�sYca estabelecida em p < 0,05. !

A B C
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4 Resultados 

4.1 Placas por via dorsal 

A força máxima (Newtons) média obYda no ensaio mecânico foi de 568,76 N, variando 

de 388,03 N a 702,4 N e com desvio padrão de 131,42 N. A deflexão média (milímetros) foi de 

8,75 mm, variando de 7,375 mm a 9,633 mm, com desvio padrão de 0,86 mm. A rigidez média 

(N/mm) foi de 86,20 N/mm, variando de 67,61 N/mm a 132,02 N/mm e com desvio padrão de 

26,99 N/mm. A energia média (N.mm) foi de 2710,71 N.mm, variando de 1515,29 N.mm a 

3557,99 N.mm e com desvio padrão de 809,22 N.mm. 

Tabela 1 - Resultados do grupo A 

Fonte: próprio autor 

4.2 Placas por via volar 

A força máxima (Newtons) média obYda no ensaio mecânico foi de 235,0 N, variando de 

216,41 a 247,86 N e com desvio padrão de 12,76 N. A deflexão média (milímetros) foi de 3,01 

mm, variando de 2,65 mm a 3,28 mm e com desvio padrão de 0,27 mm. A rigidez média (N/mm) 

foi de 141,40 N/mm, variando de 108,51 N/mm a 156,91 N/mm, com desvio padrão de 19,17 N/

Compressão Axial           Média Desvio-padrão Máximo Mínimo

Força máxima (N) 578,76 131,42 702,40 388,03

Deflexão (mm) 8,75 0,86 9,633 7,375

Rigidez (N/mm) 86,20 26,99 132,02 67,61

Energia (N.mm) 2710,71 809,22 3557,99 1515,29
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mm. A energia média (N.mm) foi de 559,42 N.mm, variando de 423,1 N.mm a 667,88 N.mm, 

com desvio padrão de 103,40 N.mm. 

Tabela 2 - Resultados do grupo B 

Fonte: próprio autor 

4.3 Comparação entre placas por via dorsal e placas por via volar 

A análise comparaYva entre as variáveis estudadas nas placas por via dorsal e nas placas 

por via volar, realizada através do Teste-T de Student, demonstrou diferença estaYsYcamente 

significaYva em favor das placas por via dorsal para as variáveis força (p < 0,001) e energia (p < 

0,001). No entanto, foi demonstrada vantagem estaYsYcamente significaYva para as variáveis 

rigidez (p = 0,006) e deflexão (p <0,001) a favor das placas aplicadas por via volar. 

Tabela 3 - Comparações entre grupos para a variável força máxima 

Fonte: próprio autor 

Compressão axial Média Desvio-
padrão

Máximo Mínimo

Força máxima (N) 235,00 12,76 247,86 216,41

Deflexão (mm) 3,01 0,27 3,28 2,65

Rigidez (N/mm) 141,40 19,17 156,91 108,51

Energia (N.mm) 559,42 103,40 667,88 423,10

Força máxima (N)           Média Desvio-padrão Máximo Mínimo

Grupo A

(placas dorsais)

578,76 131,42 702,40 388,03

Grupo B

(placas volares)

235,00 12,76 247,86 216,41
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Gráfico 1 - Histograma das comparações entre grupos para a variável força máxima 

Fonte: próprio autor 

Tabela 4 - Comparações entre grupos para a variável energia 

Fonte: próprio autor 

Gráfico 2 - Histograma das comparações entre grupos para a variável energia 

Fonte: próprio autor 

Energia (N.mm)           Média Desvio-padrão Máximo Mínimo

Grupo A

(placas dorsais)

2710,71 809,22 3557,99 1515,29

Grupo B

(placas volares)

559,42 103,40 667,88 423,10
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Tabela 5 - Comparações entre grupos para a variável rigidez 

Fonte: próprio autor 

Gráfico 3 - Histograma das comparações entre grupos para a variável rigidez 

Fonte: próprio autor 

Tabela 6 - Comparações entre grupos para a variável deflexão 

Fonte: próprio autor 

Rigidez (N/mm)           Média Desvio-padrão Máximo Mínimo

Grupo A

(placas dorsais)

86,20 26,99 132,02 67,61

Grupo B

(placas volares)

141,40 19,17 156,91 108,51

Deflexão (mm) Média Desvio-padrão Máximo Mínimo

Grupo A

(placas dorsais)

8,75 0,86 9,63 7,37

Grupo B

(placas volares)

3,01 0,27 3,28 2,65
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Gráfico 4 - Histograma de comparações entre grupos para a variável deflexão 

Fonte: próprio autor!
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5 Discussão 

Este trabalho não foi avaliado por nenhum comitê de éYca, por se tratar de trabalho de 

bancada. Além disso, com o uso de modelos simuladores não se aplicam critérios de inclusão e 

exclusão. O estudo não envolveu dados de pacientes ou uso de animais. Por não saYsfazer a 

condição de estudo experimental envolvendo animais pertencentes ao filo Chordata e subfilo 

Vertebrado conforme diretriz do CONCEA - Lei número 11.794 de 08/10/2008, não compete à 

Comissão de ÉYca no Uso de Animais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP emiYr 

parecer acerca dos aspectos éYcos a projeto de pesquisa dessa natureza. 

A fixação do fragmento dorsal medial do terço distal do rádio possui diferentes formas de 

abordagem em consideração ao Ypo de implante ortopédico a ser uYlizado. Existem alternaYvas 

quanto ao seu manejo quanto à via de abordagem, sobretudo as de aplicação por via dorsal e 

por via volar.  

Fraturas do terço distal do rádio associadas a acomeYmento intra-arYcular podem apre-

sentar-se como desafio para o tratamento. Restaurar a congruência da superkcie arYcular, altura 

radial, angulação radial e angulação volar se coloca como alvo importante neste senYdo para 

que os resultados clínicos sejam saYsfatórios. A falha em alcançar e manter reduções anatômi-

cas de fraturas do terço distal do rádio pode trazer como desfecho de longo e médio prazo oste-

oartrose pós traumáYca, instabilidade da arYculação radioulnar distal e síndrome do impacto 

ulnocarpal que, em úlYma instância, resultarão em dor, rigidez arYcular, redução da amplitude 

de movimento e força aos pacientes. 

Desde o emprego das placas bloqueadas por via volar para fraturas do terço distal do rá-

dio, seu uso tornou-se popular tanto para abordagem de fraturas com fragmentos volares quan-

to para aquelas com fragmentos dorsais. Tal fator se deve à maior familiaridade técnica dos ci-

rurgiões à via de acesso volar e também aos maiores índices de complicações relacionadas à 

abordagem dorsal, sobretudo quando levados em consideração implantes de perfis maiores e de  

desenhos não anatômicos.  

No entanto, estudos recentes vêm demonstrando que as novas linhas de implantes blo-

queados de aplicação por via dorsal apresentam segurança tanto no aspecto mecânico quanto 
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nos índices de complicações. Yu et al.(2011) realizaram estudo Ypo coorte retrospecYvo compa-

rando taxas de complicações entre pacientes submeYdos a procedimentos de fixação de fraturas 

do terço distal do rádio com placas bloqueadas de baixo perfil por via dorsal e pacientes subme-

Ydos a fixação de fraturas do terço distal do rádio com placas por via volar no qual não foram 

encontradas diferenças nas taxas de complicações relacionadas a lesões tendíneas entre os gru-

pos, mas maiores taxas de complicações associadas a lesões nervosas no grupo tratado pela via 

volar, demonstrando segurança na aplicação de implantes de gerações modernas por via dorsal.  

Ainda neste tópico, Monaco et al. (2016) conduziu pesquisa por quesYonários em que 

33% entre 596 cirurgiões de mão americanos responderam ter encontrado ao menos um episó-

dio de lesão tendínea em pacientes submeYdos a procedimento de fixação de fraturas do terço 

distal do rádio por via volar. Destas, 36% se caracterizaram por roturas de tendões extensores, o 

que nos traz atenção ao fato de que a via volar não se apresenta como livre de complicações, 

sobretudo àquelas relacionadas ao aparato tendíneo e que, classicamente, jusYficam esta via de 

acesso e fixação de fraturas em detrimento da via dorsal.  

Fatores biomecânicos também devem ser considerados durante o processo de decisão 

dos cirurgiões quanto ao Ypo de fixação e via de acesso a serem uYlizadas  para diferentes Ypos 

de fragmentos nas fraturas do terço distal do rádio.  

O conceito de fixação fragmento-específico baseia-se na uYlização de placas e pinos de-

senhados para acomodar os contornos anatômicos fisiológicos do terço distal do rádio. Tais de-

senhos procuram alcançar redução e estabilização precisas das fraturas do terço distal do rádio 

com abordagem direta dos fragmentos destacados, mesmo quando encontrados padrões seve-

ramente cominuídos da superkcie arYcular do terço distal do rádio. (BENSON et al., 2006). 

Implantes baseados neste conceito, sobretudo para o fragmento dorsal medial do terço 

distal do rádio, tornaram-se amplamente aceitos à medida que novos modelos vêm sendo apre-

sentados, juntamente com os avanços da indústria de materiais ortopédicos, desde os estudos 

propostos por Melone em 1985. Diferentes métodos e configurações tridimensionais de placas 

foram propostos por diversas empresas produtoras de implantes ortopédicos. E, neste senYdo, a 

fixação fragmento-específica, através de placas bloqueadas dorsais mostrou-se eficiente devido 

ao modo de elasYcidade e biocompaYbilidade.  
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Zimmer et al. (2020) conduziram estudo mulYcêntrico a fim de caracterizar o fragmento 

dorsal medial do terço distal do rádio. Para tal, uYlizaram-se de imagens de tomografias compu-

tadorizadas de pacientes que apresentavam fraturas do terço distal do rádio e que posterior-

mente foram renderizadas e reconstruídas em programas de computação gráfica específicos, 

observando que, em média, o fragmento dorsal medial compreende uma profundidade de me-

nos de 5 mm e 23,6% (8 mm) da superkcie arYcular do terço distal do rádio.  

Estudos com o objeYvo de se conseguir melhor entendimento da fixação das fraturas do 

terço distal do rádio, sobretudo no senYdo de redução de complicações associadas às estruturas 

tendíneas, postularam que a instalação de parafusos compreendendo 75% do diâmetro antero-

posterior do terço distal do rádio seriam suficientes para determinar estabilidade mecânica às 

fraturas deste segmento (WALL et al., 2012). Estas considerações demonstram a importância da 

avaliação dos modelos de fixação de fraturas do fragmento dorsal ulnar do terço distal do rádio, 

vez que, tais estudos são levados em consideração por diversos cirurgiões a fim de prevenir 

complicações relacionadas ao possível atrito que parafusos que atravessarem todo o diâmetro 

do rádio podem causar às estruturas tendíneas do aspecto dorsal do punho, mas que conforme 

descrito por Zimmer et al. (2020), não trariam estabilidade ao fragmento dorsal medial do terço 

distal do rádio. 

O fragmento dorsal medial se faz importante não só por comportar um segmento intra-

arYcular com o carpo e a ulna, mas também por servir de ponto de ancoragem para os ligamen-

tos que cruzam a arYculação radioulnar distal, fornecendo estabilidade a este segmento. Desta 

forma, sua fixação tem papel importante não só na manutenção da redução e estabilização das 

fraturas do terço distal do rádio, mas também das arYculações que circundam esta região.  

Corroborando estas afirmações, análises biomecânicas em cadáveres, elaboradas por 

Cole et al. (2006), demonstraram maior instabilidade da arYculação radioulnar distal frente a 

fraturas não reduzidas do fragmento dorsal medial do terço distal do rádio, sobretudo quando o 

antebraço se encontra na posição de pronação.  

MarYn et al. (2019) conduziram estudo comparaYvo entre os métodos de fixação por via 

dorsal e volar para fraturas da borda dorsal do terço distal do rádio adulto, no qual encontraram 

menor desvio comparaYvo das fraturas quando a via dorsal foi aplicada em testes mecânicos de 

carregamento cíclico. 
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O presente estudo, em parte, corrobora estes achados, demonstrando que as proprieda-

des mecânicas das placas aplicadas por via dorsal podem ser superiores quando comparadas às 

placas bloqueadas de aplicação por via volar para as fraturas do fragmento dorsal medial, quan-

do consideradas as variáveis força e energia. No entanto, foi observada diferença estaYsYcamen-

te significaYva em favor das placas bloqueadas por via volar quando consideradas as variáveis 

rigidez e deflexão.  

A configuração tridimensional do implante uYlizado demonstrou que as propriedades 

mecânicas das placas bloqueadas aplicadas por via dorsal podem ser superiores quando compa-

radas às placas bloqueadas aplicadas por via volar para as fraturas do fragmento dorsal medial, 

sobretudo devido ao local onde o implante encontra-se acoplado ao osso. Entretanto, apesar 

das diferenças biomecânicas estaYsYcamente significaYvas encontradas, ambas as placas se 

demonstraram suficientes para cargas próximas a 250 N, consideradas valores fisiológicos das 

cargas que atravessam a arYculação radiocárpica.  

Downing et al. (2018), uYlizando-se do método de análise radioestereométrica demons-

traram que fraturas do terço distal do rádio evoluíram para consolidação com micromovimento 

axial de 0,3 mm, sugerindo que tal deslocamento não inibe a evolução saYsfatória dos pacientes 

com fraturas do terço distal do rádio. 

Neste senYdo, apesar de estaYsYcamente significaYvos, os achados deste estudo não 

puderam concluir que o método de fixação escolhido, seja por via dorsal ou por via volar, pode 

influenciar nos desfechos clínicos dos pacientes submeYdos a osteossíntese de fraturas do terço 

distal do rádio sob cargas fisiológicas.  

Este estudo apresenta diversas limitações. Apesar dos testes simularem as cargas fisioló-

gicas atuantes no punho no momento pós operatório, não foram avaliadas cargas não axiais  ou 

cíclicas, assim como as forças estabilizadoras exercidas pelos tecidos moles que circundam o ter-

ço distal do rádio. Os modelos de fraturas criados não levaram em consideração as possíveis va-

riações dos padrões de fraturas encontrados in vivo, bem como as possíveis fraturas e lesões li-

gamentares e de estruturas circunjacentes não raramente associadas. Os modelos de ossos sin-

téYcos não possuem a capacidade de simular condições inerentes a cada paciente, como condi-

ções osteoporóYcas ou variações anatômicas comumente encontradas em pacientes acomeYdos 

pelas fraturas do terço distal do rádio.  
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Desta forma, mais estudos são necessários para demonstrar a resposta destes implantes 

ao estresse fisiológico dos implantes ortopédicos nos modelos do terço distal do rádio, compa�-

vel com a demanda diária exigida destas placas.  
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6 Conclusão 

Conclui-se que as placas bloqueadas para o terço distal do rádio aplicadas por via dorsal 

apresentam vantagens nos quesitos força e energia, apesar da diferença geométrica das mes-

mas enquanto que as placas bloqueadas para o terço distal do rádio por via volar apresentam 

vantagem no quesito rigidez e uma deflexão média menor. 

Desta forma, do ponto de vista biomecânico, as placas bloqueadas aplicadas por via dor-

sal apresentam-se como seguras e suficientes para sua aplicação nas fraturas que acometem o 

fragmento dorsal medial do terço distal do rádio.  

Entretanto, apesar das diferenças estaYsYcamente significaYvas encontradas entre os 

implantes e vias de aplicação, não foi possível inferir que as placas bloqueadas por via dorsal 

apresentam superioridade em relação às volares para fixação e estabilização deste fragmento, 

sobretudo visando benekcios clínicos ao paciente. !
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