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Resumo

Gracitelli MEC. Estudo randomizado da osteossíntese das fraturas da
extremidade proximal do úmero com placa ou haste intramedular [tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015

INTRODUÇÃO: As fraturas da extremidade proximal do úmero são
frequentes, com incidência crescente no idoso e com impacto na qualidade
de vida e na função do ombro. Para os casos com desvio, a placa bloqueada
é o método mais utilizado de osteossíntese. Bons resultados clínicos são
obtidos tanto com a placa bloqueada como com a haste intramedular
bloqueada. O objetivo do estudo foi a comparação desses métodos no
tratamento das fraturas da extremidade proximal do úmero quanto aos
resultados clínicos, radiográficos e à taxa de complicações. MÉTODOS:
Nesse estudo clínico prospectivo e randomizado, 72 pacientes com fraturas
desviadas da extremidade proximal do úmero, classificadas como em 2 ou 3
partes de Neer, foram alocados para receberem osteossíntese com placa
bloqueada (36 pacientes - Grupo Placa) ou haste intramedular bloqueada
(36 pacientes - Grupo Haste). Os desfechos clínicos foram avaliados aos 3,
6 e 12 meses e incluíram as escalas de Constant e Murley, Universidade da
Califórnia em Los Angeles modificada (UCLA), escala visual analógica de
dor (EVA) e o questionário “Disability of Arm, Shoulder and Hand”(DASH) e
a amplitude de movimento passiva. Os desfechos radiográficos consistiram
na avaliação da consolidação e do ângulo cabeça-diáfise. As complicações
foram avaliadas até os 12 meses e incluíram a avaliação do manguito
rotador pela ultrassonografia. O desfecho primário do estudo foi a avaliação
pela escala de Constant e Murley, aos 12 meses de pós-operatório.
RESULTADOS: Sessenta e cinco pacientes completaram 12 meses de
seguimento, sendo 32 no Grupo Haste e 33 no Grupo Placa. A escala de
Constant aos 12 meses foi de 70,3 pontos para o Grupo Haste e de 71,5

pontos para o Grupo Placa (p = 0,750). A escala de Constant Relativa
Individual foi de 81% para o Grupo Haste e de 85% para o Grupo Placa (p =
0,400). Também não houve diferença entre os grupos aos 3 e 6 meses para
a escala de Constant. A escala EVA e o questionário DASH também não
apresentaram diferença aos 3, 6 e 12 meses, assim como os resultados
radiográficos. A escala UCLA apresentou diferença de 4,0 pontos aos 3
meses, com melhores resultados para o Grupo Haste (p = 0,005), mas sem
diferença significante aos 6 e 12 meses. A amplitude de movimento
apresentou diferença de 2,1 pontos favorável ao Grupo Haste para a rotação
medial aos 6 meses (p = 0,042), sem diferença para os demais planos de
movimento nos diferentes momentos de avaliação. Foram registradas 38
complicações, sendo 28 no Grupo Haste e 10 no Grupo Placa, com
diferença estatística (p = 0,001). As complicações ocorreram em 18
pacientes, sendo 11 (34%) do Grupo Haste e sete (21%) do Grupo Placa,
sem diferença estatística (p = 0,137). CONCLUSÕES: A osteossíntese das
fraturas da extremidade proximal do úmero com placa bloqueada ou haste
intramedular bloqueada produziram resultados clínicos e radiográficos
semelhantes. A fixação com haste intramedular bloqueada apresentou maior
taxa de complicações e reoperações.

Descritores: 1. Fraturas do úmero 2. Fixação interna de fraturas 3. Placas
ósseas 4. Fixação intramedular de fraturas/métodos 5. Estudo comparativo
6. Ensaio clínico controlado aleatório 7. Resultado do tratamento

Abstract

Gracitelli MEC. Randomized trial on the proximal humerus fracture
osteosynthesis with plate or intramedullary nailing [thesis]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015

INTRODUCTION: Fractures of the proximal humerus are common, with
an increasing incidence in the elderly and with a high impact on quality of life
and shoulder function. For displaced fractures, the locking plate is the most
used method of osteosynthesis. Studies have shown good clinical results
with the use of locking plates, but also with the fixation with locking
intramedullary nail. The aim of this study was to compare the clinical
outcomes, radiographic results and the complications between these two
methods in patients with displaced proximal humerus fractures. METHODS:
In this prospective, randomized clinical trial, 72 patients with displaced
fractures of the proximal humerus, classified as Neer 2- or 3-part, were
randomly assigned to receive osteosynthesis with either locking plate (36
patients - Plate Group) or locking intramedullary nail (36 patients - Nail
Group). The clinical outcomes were evaluated at 3, 6 and 12 months and
included the Constant and Murley, University of California at Los Angeles
(UCLA) and Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH) scores, visual
analog scale (VAS) and the passive range of motion. Radiographic findings
(consolidation and head shaft angle) and complications, which included the
evaluation of rotator cuff by ultrasound, were also evaluated. The primary
outcome was the Constant and Murley score at 12 months.

RESULTS:

Sixty-five patients completed 12 months of follow-up, 32 in the Nail Group
and 33 in the Plate Group. The mean Constant score at 12 months was 70.3
points for the Nail Group and 71.5 points for the Plate Group (p = 0.750) and
the mean Relative Constant score was 81% for the Nail Group and 85%
points for the Plate Group (p = 0.400). There was also no difference at 3 and
6 months for the Constant score. VAS, DASH and radiographic findings also

did not differ at 3, 6 and 12 months. Range of motion showed a 2.1 points
difference in favor of the Nail Group for medial rotation at 6 months (p =
0.042), with no difference for the other motions at 3, 6 and 12 months. The
UCLA score presented a difference of 4.0 points at 3 months, with better
results for the Nail Group (p = 0.005), but no significant difference at 6 and
12 months. Thirty-eight complications were recorded, 28 in the Nail Group
and 10 in the Plate Group, with significant difference (p = 0.001).
Complications occurred in 18 patients, 11 (34%) of the Nail Group and seven
(21%) of the Plate Group, with no significant difference (p = 0.137).
CONCLUSIONS: Locking plates and locking intramedullary nail yielded
similar clinical and radiographic results. Locking intramedullary nail fixation
has a higher risk for complications and reoperations.

Descriptors: 1. Proximal humerus 2. Fracture fixation, internal 3. Bone plates
4. Fracture fixation, intramedullary/methods 5. Comparative study 6.
Randomized controlled trial 7. Treatment outcome
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INTRODUÇÃO

As fraturas da extremidade proximal do úmero (FEPU) são a terceira
mais comum no idoso1. Sua incidência é de 105 a cada 100 mil habitantes e
apresenta tendência crescente, assim como outras fraturas relacionadas à
osteoporose1. As FEPU são responsáveis por mais de 185 mil consultas por
ano nos Estados Unidos da América e têm uma projeção estimada de 275
mil consultas por ano em 20302.
As FEPU incidem, principalmente, em pacientes idosos, do gênero
feminino e por trauma de baixa energia, sendo a queda ao solo a ocorrência
mais comum3-6. O impacto dessas fraturas na qualidade de vida dos
pacientes é significativo, sem retorno ao nível prévio, mesmo após 24 meses
de evolução7. Mais de 25% dos indivíduos apresentam um resultado clínico
ruim, de acordo com a escala de Constant e Murley5. A mortalidade também
é elevada, com incidência de 10 a 15%4,5, com um risco de óbito durante a
internação de 1,8%, variável de acordo com a escolha do tratamento, sendo
2,8 vezes superior nos pacientes tratados cirurgicamente8.
A incidência de fraturas com mínimo desvio é de 42 a 85%, sendo
menor quanto mais avançada a idade4,5. O tratamento não cirúrgico é o de
primeira escolha no tratamento das FEPU sem ou com mínimo desvio e
apresenta resultados satisfatórios9-11. Nas fraturas desviadas, o tratamento
cirúrgico é indicado, apesar da crescente controvérsia e da escassez de
estudos randomizados para o suporte à tomada de decisão12-16. Existem oito
estudos randomizados comparando a osteossíntese das FEPU desviadas
com o tratamento não cirúrgico14, sendo que em apenas quatro foram
utilizados implantes bloqueados mais modernos16-18.
Diversas técnicas de osteossíntese, para as FEPU, foram descritas e
incluem a fixação percutânea com fios de Kirschner19-21, a banda de tensão
com fios inabsorvíveis e as hastes de Ender22,23, a fixação com placas não
bloqueadas24 e com placas lâminas25. Após a introdução dos implantes com
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parafusos bloqueados, que permitem uma fixação mais estável do osso
osteopênico, o tratamento das FEPU sofreu uma grande revolução e a placa
pré-moldada com parafusos bloqueados torna-se o padrão-ouro para a
osteossíntese26. Em 2004, Björkenheim et al.27 publicaram o primeiro estudo
com o uso da placa bloqueada pré-moldada em pacientes com FEPU,
obtendo bons resultados de acordo com a escala de Constant e Murley e
baixa taxa de perda da redução e falha do implante.
A indicação do tratamento cirúrgico sofreu aumento de cerca de 25%
quando comparado ao período prévio à introdução dos implantes
bloqueados28,

mas

foi

acompanhado

do

aumento

da

taxa

de

complicações26,29-31. Em revisão sistemática sobre o uso da placa bloqueada
para as FEPU, Sproul et al.30 descreveram complicações em 49% dos casos
e reoperações em 14%. Essas podem estar relacionadas às características
das fraturas, à técnica cirúrgica ou aos implantes e, em geral, por uma
combinação desses fatores32. A perfuração articular com os parafusos
proximais é citada como uma das complicações mais comuns, assim como a
inserção da placa em posição mais cranial, a redução inadequada e a
consolidação viciosa em varo30,31,33.
As hastes intramedulares bloqueadas são utilizadas para as FEPU
desde 199834, antes das placas bloqueadas; porém não obtiveram a mesma
popularidade, sendo que os principais motivos estão relacionados aos riscos
de rotura do manguito rotador, devido ao seu ponto de entrada, e por não
auxiliarem na redução das fraturas33,35. Entretanto, existem vantagens
biomecânicas para o uso de hastes no tratamento das FEPU e as mesmas
podem ser realizadas de maneira menos invasiva, por uma via anterolateral,
com menor lesão às partes moles.36-39.
Estudos comparativos não randomizados observaram resultados
clínicos semelhantes quanto à escala de Constant e Murley em relação à
placa e com uma taxa de complicações semelhante ou inferior40-46. O único
estudo randomizado, que avalia apenas fraturas em 2 partes do colo
cirúrgico, descreve resultados semelhantes de acordo com a escala de
Constant e Murley e menor taxa de complicações com a haste33.
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Não existem estudos randomizados que comparem a placa e a haste
bloqueada para as FEPU classificadas como 2 ou 3 partes de Neer. A falta
de estudos randomizados e a avaliação das potenciais vantagens e das
complicações da haste intramedular bloqueada para o tratamento das FEPU
motivaram a realização desse estudo.

1.1 Objetivos

O objetivo primário desse estudo foi comparar a osteossíntese das
fraturas da extremidade proximal do úmero com dois diferentes métodos,
placa bloqueada e haste intramedular bloqueada, para os resultados da
escala de Constant e Murley47.
Os objetivos secundários foram:
- Comparar o resultado clínico das diferentes técnicas na escala de
Constant Relativa Individual (CRI)48, na escala modificada da Universidade
da Califórnia em Los Angeles (UCLA)49, no questionário “Disability of Arm,
Shoulder and Hand” (DASH)50 e na escala visual analógica de dor (EVA);
- Estudar o resultado radiográfico das diferentes técnicas, no que se
refere à consolidação e ao ângulo cabeça-diáfise;
- Comparar a taxa de complicações e reoperações.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Aspectos epidemiológicos
Palvanen et al.1, em 2006, avaliam a incidência de fraturas da
extremidade proximal do úmero em pacientes acima de 60 anos e
comparam os resultados de 1970 a 2002. Observam o aumento da
incidência a cada 100.000 habitantes, de 32, em 1970, a 105, em 2002. A
incidência ajustada à idade também apresenta aumento, de 51 para 129 em
mulheres e de 14 para 48 em homens. Em mulheres acima de 80 anos, a
incidência aumentou de 90 para 294, por 100.000 indivíduos.
Bell et al.28, em 2011, estudam a variação da incidência, do tipo de
tratamento e das cirurgias de revisão antes (1999-2000) e após (2004-2005)
a introdução das placas bloqueadas para as FEPU. Avaliam uma amostra de
20% das fraturas no período, obtendo 14.774 casos, entre 1999 e 2000 e
16.138, entre 2004 e 2005. Observam que a média de idade, gênero e raça
não apresentam variação entre os períodos. No entanto, observam aumento
de 25,6% nos casos tratados cirurgicamente, de 12,5% para 15,7%, com
diferença estatística. As fraturas tratadas com redução aberta e fixação
interna aumentam 28,5% e as tratadas com artroplastia 19,6%. As cirurgias
de revisão são maiores entre 2004 e 2005, quando comparadas ao período
entre 1999 e 2000 (razão de chances de 1,47).
Huttunen et al.51, em 2012, estudam as mudanças no tratamento
cirúrgico das FEPU em um período de 23 anos, de 1987 a 2009. Relatam
10.560 casos operados no período, com aumento de quatro vezes na taxa
de pacientes tratados cirurgicamente. Durante todo o período, a redução
aberta e osteossíntese com placa é a técnica mais realizada (73,6%),
seguida da redução fechada e osteossíntese (14,3%) e da artroplastia
(11,3%). O número de pacientes tratados com redução aberta e placa
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aumentou de 4,2 para 14,5 por 100.000, com maior aumento a partir de
2002.
Kim et al.2, em 2012, estudam a incidência de fraturas do úmero nos
Estados Unidos da América, durante o ano de 2008. Observam que 370 mil
consultas decorrem de fraturas do úmero, enquanto o terço proximal
corresponde a 50% desse total. Projetam uma incidência de 275 mil fraturas
da extremidade proximal do úmero para 2030, com um aumento de 50% em
relação a 2008. Na análise por idade, observam que o risco de uma mulher
sofrer uma FEPU é 5 vezes maior entre 60 e 64 anos do que entre 40 e 44
anos, sendo 21 vezes maior entre 80 e 84 anos.
Roux et al.4, em 2012, estudam 325 pacientes com FEPU, atendidos
durante 1 ano, com seguimento de 10 meses. Observam maior incidência
em mulheres (2:1), com média de idade de 70 anos e mortalidade de 15%.
Os autores descrevem que 58% das fraturas apresentam desvio, 43% dos
pacientes necessitam de internação e 21% são submetidos ao tratamento
cirúrgico.
Dimai et al.52, em 2013, estudam a incidência de FEPU em pacientes
acima de 50 anos, em um intervalo de 20 anos. Observam aumento da
incidência em homens de 112 a 141 fraturas por 100.000 indivíduos e, em
mulheres, de 222 a 381 fraturas por 100.000 indivíduos, com aumento anual
de 2,9% em mulheres e 1,6% em homens.
Neuhaus et al.8, em 2014, comparam a mortalidade de 132.005
pacientes acima de 65 anos com FEPU, tratados de modo conservador
(61%), submetidos à fixação (22%) ou à artroplastia (17%). Observam que o
risco global de um efeito adverso durante a internação é de 21%, sendo 4,4
vezes superior no grupo tratado com artroplastia e 2,7 vezes superior
naqueles submetidos à fixação, quando comparados ao tratamento
conservador. A mortalidade geral é de 1,8%, sendo 2,8 vezes maior nos
pacientes tratados com fixação em relação ao tratamento conservador. Os
autores concluem que o tratamento cirúrgico é um fator de risco
independente para efeitos adversos ou óbito.
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Launonen et al.6, em um estudo retrospectivo de 2015, avaliam as
características epidemiológicas de 678 pacientes com FEPU. Descrevem
maior incidência no gênero feminino (73%), com as fraturas em 2 partes de
Neer sendo as mais comuns (62%) e o tratamento conservador o de escolha
em 78% dos casos.

2.2 Sistemas de classificação
Neer12, em 1970, propõe um sistema de classificação para as fraturas
da extremidade proximal do úmero. Baseia-se em um estudo coorte com
300 casos. Divide as fraturas em 2, 3 ou 4 partes, quando há desvios
superiores a 45° ou 1 cm entre os fragmentos.
Neer53, em 2002, publica estudo de revisão sobre a classificação
previamente descrita. Relata que o desvio de 1 cm ou 45°, definido
arbitrariamente, não é estabelecido como critério de indicação cirúrgica e
não é relacionado diretamente aos resultados clínicos. Descreve como
subtipos das fraturas do colo cirúrgico, as fraturas impactadas, as não
impactadas e as cominutas. Também descreve a fratura impactada em valgo
como um subtipo de melhor prognóstico das fraturas em 4 partes.
Hertel et al.54, em 2004, descrevem uma classificação, derivada da
original de Codman, chamada de binária. Dividem as fraturas em 12 tipos,
na dependência do número e localização dos traços de fratura. A
classificação inclui outros critérios de prognóstico, como a extensão do
fragmento metafisário, o desvio da diáfise, o desvio dos tubérculos, a
presença de luxação e de fratura intra-articular. Os autores estudam 100
FEPU, tratadas cirurgicamente, em que é avaliada a perfusão da cabeça no
ato operatório. Observam que o tipo de fratura, de acordo com a
classificação binária, tem relação com o prognóstico quanto à perfusão
intraoperatória da cabeça do úmero.
Majed et al.55, em 2011, comparam as classificações de Neer, AO,
Hertel e de Resch. A concordância intra e interobservadores é estudada por
4 cirurgiões experientes no tratamento das FEPU, que avaliam 96 casos
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submetidos à tomografia computadorizada e à impressão em um modelo
tridimensional. Observam índice kappa interobservador de 0,33 para a
classificação de Neer, 0,11 para a AO, 0,44 para a de Hertel e 0,15 para a
de Resch. Concluem que as classificações apresentam baixa a moderada
concordância, com melhores resultados para a classificação de Hertel.
Brorson et al.56, em 2012, comparam a concordância intra e
interobservadores para a classificação de Neer e para a indicação do
tratamento e técnica cirúrgica, em 193 radiografias de pacientes com FEPU.
Relatam resultados melhores para a concordância da indicação do
tratamento do que para a classificação de Neer. Observam valores de kappa
para a concordância interobservador de 0,48 e 0,52 para a indicação do
tratamento e de 0,33 e 0,36 para a classificação de Neer. Em 36% das
observações, o mesmo avaliador modifica a classificação de Neer, alterando
a indicação cirúrgica em 34% desses casos.

2.3 Tratamento das fraturas da extremidade proximal do úmero
Misra et al.57, em 2001, realizam revisão sistemática sobre o tratamento
das FEPU. Identificam 147 estudos entre 1969 e 1999. Selecionam apenas
os estudos com fraturas em 3 e 4 partes de Neer, com, no mínimo, 15
pacientes e seguimento de 6 meses, submetidos ao tratamento conservador,
ou à fixação interna ou à artroplastia. Vinte e quatro estudos são incluídos;
neles, os autores observam que os pacientes submetidos ao tratamento
conservador apresentam mais dor e piores resultados quanto à amplitude de
movimento. O estudo não demonstra diferença estatística para a amplitude
de movimento nos pacientes tratados com fixação interna e artroplastia. Os
autores concluem que não existem evidências adequadas para decisões
quanto ao tratamento das fraturas complexas da extremidade proximal do
úmero.
Lanting et al.58, em 2008, realizam uma revisão sistemática sobre a
qualidade dos estudos sobre o tratamento das FEPU. Os 66 artigos
selecionados tiveram em média 32% da pontuação máxima permitida pelo
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questionário de qualidade “Structured Effectiveness Quality Evaluation
Scale”. Relatam a existência de apenas dois estudos randomizados que
comparam o tratamento conservador com o cirúrgico, mas sem o uso dos
implantes mais modernos. Os autores sugerem a realização de estudos com
maior rigor metodológico para a avaliação do tratamento das fraturas da
extremidade proximal do úmero.
Thanasas et al.29, em 2009, realizam revisão sistemática sobre os
resultados, a curto e médio prazo, do tratamento cirúrgico das FEPU com
placa bloqueada. Incluem 12 estudos, com 791 pacientes, publicados entre
2003 e 2007. Observam média de 74,3 pontos, pela escala de Constant e
Murley, aos 12 meses de pós-operatório. Quanto às complicações, os
autores relatam que a osteonecrose ocorre em 7,9% dos casos, “cut-out”
dos parafusos em 11,6% e reabordagem cirúrgica em 13,7%.
Sproul et al.30, em 2011, realizam revisão sistemática sobre o
tratamento cirúrgico com placa bloqueada para as fraturas do terço proximal
do úmero. Incluem 12 estudos, com 514 pacientes, com mínimo de 18
meses de seguimento. Observam escala de Constant e Murley de 74 pontos
e questionário DASH de 27 pontos. Os autores descrevem índice de
complicações de 49%, incluindo consolidação viciosa em varo em 16%,
osteonecrose em 10%, protrusão articular dos parafusos em 8%, impacto
subacromial em 6% e infecção em 4%. Relatam reabordagem cirúrgica em
14% dos casos.
Brorson et al.31, em 2012, realizam revisão sistemática para avaliação
dos pacientes com FEPU do tipo C da classificação AO. Incluem estudos
publicados entre 1999 e 2010, com seguimento mínimo de 6 meses e
avaliação pela escala de Constant e Murley. Esses autores avaliam 12
estudos, nenhum deles randomizado, em um total de 282 fraturas. Em dois
estudos coorte, os autores relatam escala de Constant e Murley média de 75
e CRI de 71%40,59. As médias da escala de Constant e Murley variam de 53
a 75 pontos e as da CRI de 71 a 85%. As complicações mais comuns são a
osteonecrose (4 a 33%), a protrusão articular dos parafusos proximais (5 a
20%), a perda da fixação (3 a 16%), o impacto subacromial da placa (7 a
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11%) e a infecção (4 a 19%). A reabordagem cirúrgica varia de 6 a 44%.
Esses autores concluem que a fixação com placa bloqueada não pode ser
recomendada de rotina nessas fraturas, tendo por base os estudos
disponíveis.
Handoll et al.14, em 2012, atualizam revisão sistemática publicada em
2001. Incluem 23 estudos randomizados sobre o tratamento das FEPU, com
um total de 1.238 pacientes. Relatam que oito artigos comparam diferentes
métodos de tratamento conservador e que seis comparam o tratamento
cirúrgico com o conservador. Descrevem que não há diferença significante
entre os resultados clínicos e quanto à qualidade de vida entre os métodos.
No entanto, relatam taxa maior de complicações e necessidade de
reoperações com o tratamento cirúrgico, equivalentes a uma cirurgia
adicional a cada nove pacientes tratados cirurgicamente. Observam sete
estudos que comparam diferentes técnicas cirúrgicas, com apenas um
comparando a haste intramedular com a placa bloqueada33. Os autores
concluem que não há evidências suficientes para estabelecer as indicações
e os melhores métodos de tratamento cirúrgico para as FEPU.
Gomberawalla et al.60, em 2013, realizam metanálise, comparando a
artroplastia parcial com outras técnicas de fixação para as fraturas em 3 e 4
partes de Neer. Incluem estudos randomizados e coortes com mais de 12
meses de seguimento. Relatam a análise de 610 pacientes, sendo 340
tratados com técnicas de fixação. Constatam melhores resultados no grupo
tratado com osteossíntese, com escala de Constant e Murley de 70 pontos,
contra 49 pontos para os submetidos à artroplastia. No entanto, os grupos
apresentam grande heterogeneidade. Os autores relatam que a idade,
gravidade da fratura e a osteonecrose são critérios para piores resultados,
de acordo com a escala de Constant e Murley.
Tepass et al.26, em 2013, realizam estudo de revisão sistemática,
referente às complicações e aos resultados clínicos de 200 estudos sobre o
tratamento das FEPU, com 9.377 pacientes e média de seguimento de 30,5
meses. Diferentes tratamentos são avaliados, incluindo 2.256 pacientes
tratados com placa bloqueada, 1.795 com hemiartroplastia e 1.831 de modo
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não operatório. Relatam melhores resultados clínicos nos métodos de
osteossíntese

com

implantes

com

parafusos

bloqueados,

quando

comparados à artroplastia ou aos implantes sem parafusos bloqueados. Os
autores demonstram taxa de complicações de 56%, sendo as mais comuns:
o desvio secundário, a consolidação viciosa, a osteonecrose e a redução
insuficiente. Os maiores índices de complicações estão relacionados ao
tratamento com hemiartroplastia ou placas não bloqueadas.
Mao et al.15, em 2014, realizam metanálise sobre o tratamento de
fraturas da extremidade proximal do úmero em 3 e 4 partes de Neer.
Incluem os estudos que comparam o tratamento conservador com o
cirúrgico, totalizando seis artigos, com 287 pacientes. De acordo com a
metanálise, não existem diferenças estatísticas para as escalas clínicas e de
qualidade de vida. Observam maior taxa de complicações e cirurgias
adicionais com o tratamento cirúrgico. No entanto, os autores sugerem que
essas evidências sejam interpretadas com cautela devido à limitada amostra
e curto tempo de seguimento (6 a 60 meses).
Rangan et al.16, em 2015, realizam estudo randomizado multicêntrico,
comparando o tratamento cirúrgico com o conservador em 250 pacientes
com FEPU. Com seguimento de 2 anos, não observam diferença significante
para as escalas de Oxford e SF-12 e para a taxa de complicações.

2.4 Tratamento cirúrgico das fraturas da extremidade proximal do
úmero

2.4.1 Osteossíntese com placa bloqueada

2.4.1.1 Séries de caso
Wurm et al.61, em 1999, publicam a primeira série de casos com placas
bloqueadas para as FEPU. Descrevem os resultados de seis pacientes
fixados com placa bloqueada, por via minimamente invasiva anterolateral.
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Observam consolidação nos seis casos, com um paciente apresentando
soltura da placa. Não descrevem os resultados clínicos obtidos.
Björkenheim et al.27, em 2004, publicam a primeira série de casos de
pacientes com fraturas da extremidade proximal do úmero operados com a
placa bloqueada Proximal Humerus Internal Locking System (Philos®,
DePuy-Synthes®,

Solothurn,

Suíça).

Avaliam

retrospectivamente

72

pacientes com seguimento mínimo de 12 meses. Observam pseudartrose
em 3% dos casos, osteonecrose em 4% e falha do implante, relacionada a
erros técnicos, em 3%. Os autores relatam média de 77 pontos na escala de
Constant e Murley aos 12 meses, com 84 pontos nas fraturas em 2 partes
de Neer, 78 pontos nas em 3 partes e 60 pontos nas em 4 partes.
Cohen et al.62, em 2009, estudam uma série de 24 pacientes
submetidos à fixação da extremidade proximal do úmero com placa
bloqueada. Avaliam pacientes com fraturas em 4 partes (seis casos), 3
partes (11 casos) e 2 partes (nove casos). Com seguimento médio de 12
meses, obtêm resultados de 30 pontos pela escala da UCLA. Nos casos que
apresentam consolidação viciosa (11%), a pontuação é de 27, em média. Os
autores observam que 83% dos casos retornaram às atividades laborativas.
Südkamp et al.63, em 2009, realizam estudo prospectivo multicêntrico,
com pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico com placa bloqueada.
Relatam resultados aos 12 meses de 155 pacientes, com escala de
Constant e Murley de 70,6 pontos, CRI de 85,1% e questionário DASH de
15,2 pontos. Com seguimento de 12 meses, observam 62 complicações em
52 pacientes (34%), sendo 40% relacionadas à técnica cirúrgica incorreta. A
complicação mais comum é a perfuração da cabeça do úmero com os
parafusos proximais, descrita em 21 pacientes (14%). Relatam que 29 casos
(19%) são submetidos à nova abordagem cirúrgica.
Olerud et al.7, em 2010, estudam 50 pacientes com fraturas em 2
partes de Neer, tratados cirurgicamente com placa bloqueada. Realizam
avaliação funcional pelas escalas de Constant, questionário DASH e
avaliação da qualidade de vida pela escala EQ-5D. Relatam escala de
Constant e Murley média de 61 pontos e questionário DASH médio de 32
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pontos. Observam piora da qualidade de vida nos três momentos de
avaliação, quando comparados aos valores pré-operatórios, com diferença
significante. Relatam reoperações em 16% dos pacientes, sendo por desvio
secundário da fratura em 6% dos casos.
Robinson et al.64, em 2009, avaliam 47 pacientes com FEPU com
desvio grave em varo (ângulo cabeça-diáfise inferior a 100°), tratados com
placa bloqueada. Utilizam aloenxerto estruturado em 21 casos, que
apresentam cominuição metafisária posteromedial. Observam, aos 2 anos
de seguimento, escala de Constant e Murley de 84 pontos para os pacientes
submetidos ao aloenxerto e de 86 pontos para todos os tipos de fratura. Os
autores relatam reoperações em sete pacientes, principalmente para o
tratamento da rigidez pós-operatória.
Faraj et al.65, em 2011, avaliam 92 pacientes com FEPU tratados com
dois tipos de placa bloqueada, Philos® e Locking Proximal Humerus Plate
(LPHP®), com seguimento superior a 2 anos. Observam complicações em
36 pacientes (39%), com 29% de reabordagem cirúrgica. A perda da
redução ocorreu em seis casos e todos foram reoperados. Avaliam 18
pacientes com fraturas em 4 partes de Neer, com 9,8% de complicações
nesse subgrupo. No entanto, não observam nenhum caso de osteonecrose
e discutem que o uso de menor quantidade de parafusos e a cirurgia
precoce (< 24 horas do trauma) podem ser os responsáveis para esses
resultados.
Monteiro et al.66, em 2011, em série de casos com média de
seguimento de 24 meses, avaliam 33 pacientes com 34 FEPU tratadas com
placa bloqueada. Observam fraturas em 2 partes de Neer em 50% dos
casos, em 3 partes em 38,3% e em 4 partes em 11,7%. Relatam bons e
excelentes resultados em 91,2% e ruins em 8,8%, de acordo com a escala
da UCLA. Em análise de acordo com o tipo de fratura, relatam bons e
excelentes resultados em 88,2% das fraturas em 2 partes, 84,6% nas
fraturas em 3 partes e em todas fraturas em 4 partes.
Miyazaki et al.67, em 2012, avaliam as complicações de 56 pacientes
com FEPU tratados com placa bloqueada, com mínimo de 12 meses de
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seguimento. Observam 30 complicações em 20 pacientes (35,7%), sendo a
mais comum a redução insuficiente da fratura (8 casos), seguido pelo
impacto subacromial causado pela placa (7 casos) e pela fixação
inadequada (6 casos).
Pawaskar et al.68, em 2012, avaliam a variação do ângulo cabeçadiáfise entre 3, 6 e 12 meses do pós-operatório de 25 pacientes submetidos
ao tratamento cirúrgico com placa bloqueada. Observam diminuição de
cerca de 3,8° nos primeiros 3 meses e de 1,3° entre 3 e 12 meses, com
diferença estatística entre esses dois períodos, demonstrando que a maior
variação ocorre nos 3 meses iniciais. Relatam que a idade, padrão da
fratura, espessura cortical, suporte medial e a redução inicial não
influenciam na variação do ângulo cabeça-diáfise.
Acklin et al.69, em 2013, avaliam 97 pacientes, com seguimento mínimo
de 12 meses, tratados com placa bloqueada com técnica minimamente
invasiva. Observam escala de Constant e Murley de 75 pontos e CRI de
91%, com complicações em sete pacientes (7,2%). Relatam lesão do nervo
axilar em quatro casos, mas sem repercussão clínica significativa. No
entanto, não citam os resultados clínicos do subgrupo de pacientes com
lesão do nervo axilar.
Gracitelli et al.70, em 2013, avaliam a influência de variáveis,
relacionadas ao paciente e à fratura no resultado clínico, em 40 pacientes
submetidos à fixação da extremidade proximal do úmero com placa
bloqueada. Observam escala de Constant e Murley de 72 pontos e
questionário DASH de 24,9 pontos e complicações em 10% dos pacientes.
Relatam que a idade e a classificação de Hertel influenciam o resultado final
da escala de Constant e Murley.
Jost et al.32, em 2013, avaliam as complicações de 121 pacientes com
FEPU tratados com placa bloqueada. Relatam que 80% dos pacientes
apresentam fraturas em 3 ou 4 partes de Neer. Observam uma média de
três complicações por paciente, que incluem redução inadequada (55%),
protrusão articular primária dos parafusos (12%), consolidação viciosa
(63%), pseudartrose (13%), osteonecrose (68%) e infecção (4%). Protrusão
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articular secundária dos parafusos é notada em 57% dos pacientes,
causando lesão da glenoide em 33%. Uma média de 1,5 cirurgias de revisão
eram necessárias, sendo realizada revisão para artroplastia em 50% dos
casos.
Shulman et al.71, em 2013, comparam os resultados clínicos e
complicações de pacientes tratados com placa bloqueada, acima ou abaixo
de 65 anos. Avaliam 70 pacientes abaixo de 65 anos (com média de 53
anos) e 45 pacientes acima de 65 anos (média de 73 anos). Não observam
diferença estatística na avaliação clínica aos 6 e 12 meses, seja quanto às
escalas clínicas, seja quanto à taxa de complicações.
Miyazaki et al.72, em 2014, avaliam 18 pacientes acima de 60 anos,
com fraturas graves e desviadas do terço proximal do úmero e média de
seguimento de 53 meses. Incluem apenas as fraturas em 4 partes de Neer,
as epifisárias e as em 3 partes de Neer associadas à luxação glenoumeral.
Observam média de 29 pontos na escala da UCLA, com 77% de bons e
excelentes resultados. Relatam 22% de complicações, com quatro casos de
osteonecrose e seis casos de consolidação viciosa em varo.

2.4.1.2 Estudos clínicos comparativos
Lungershausen et al.73, em 2003, comparam 51 pacientes com FEPU
submetidos ao tratamento cirúrgico com placa bloqueada e 32 pacientes
submetidos à fixação percutânea ou à fixação com placa não bloqueada, em
um estudo coorte retrospectivo. Observam uma média de 71,8 pontos pela
escala de Neer, nos pacientes submetidos à osteossíntese com placa
bloqueada e de 67,6 pontos nos demais, sem diferença estatística. Na
análise de subgrupo das fraturas em 3 partes de Neer, observam melhores
resultados naqueles submetidos à fixação com placa bloqueada, com uma
diferença média de 13 pontos, estatisticamente significante.
Solberg et al.59, em 2009, realizam estudo coorte com pacientes acima
de 55 anos com FEPU em 3 e 4 partes e comparam os resultados, daqueles
submetidos à osteossíntese com placa bloqueada com aqueles tratados com
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artroplastia parcial. Relatam melhores resultados da escala de Constant e
Murley no grupo placa (68 contra 60 pontos), com diferença estatística. No
grupo placa, descrevem seis casos de osteonecrose, seis com protrusão
articular dos parafusos, quatro com perda da redução e infecção em três
pacientes. No grupo de artroplastia, observam pseudartrose do tubérculo
maior em sete casos e infecção em três pacientes.
Fjalestad et al.74, em 2010, em um estudo randomizado, comparam os
custos e a qualidade de vida entre o tratamento conservador e o cirúrgico
com placa bloqueada. Incluem as fraturas do tipo B2 e C2 da classificação
AO. Relatam um maior custo inicial do tratamento cirúrgico, devido à
internação hospitalar, mas que, ao final do seguimento de 12 meses, é
inferior ao tratamento conservador, porém sem diferença estatística. Os
autores observam que os grupos não apresentam diferença significante nas
escalas de qualidade de vida.
Morelli et al.75, em 2010, comparam a placa com e sem bloqueio dos
parafusos proximais para o tratamento das fraturas em 2 ou 3 partes da
extremidade proximal do úmero, em um estudo randomizado. Avaliam nove
pacientes em cada grupo, pela escala da UCLA, com 30 pontos para o
grupo sem parafusos bloqueados e 31 pontos para o grupo com parafusos
bloqueados, sem diferença estatística. Os autores observam que o grupo
tratado com placa bloqueada apresenta melhores resultados radiográficos,
porém sem diferença estatística.
Olerud et al.17, em 2011, comparam o tratamento conservador com o
cirúrgico, com placa bloqueada, para as fraturas classificadas como 3 partes
de Neer, em um estudo randomizado. Observam resultados melhores no
grupo tratado com placa bloqueada para as escalas clínicas e para a
qualidade de vida, mas sem diferença estatística entre os grupos. Relatam
média da escala de Constant e Murley de 61 pontos para o grupo cirúrgico e
de 58 pontos para o grupo conservador, aos 2 anos de seguimento.
Descrevem taxa de reoperação no grupo tratado com placa de 30%, sendo
17% para cirurgias de menor porte, como as de retirada de parafusos.
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Sanders et al.76, em 2011, comparam o tratamento conservador e o
cirúrgico com placa bloqueada nas FEPU, em um estudo coorte
retrospectivo, com o grupo controle pareado pela classificação de Neer,
gênero e idade. Com 18 casos em cada grupo, os autores observam média
de 71 pontos no grupo placa na escala “American Shoulder and Elbow
Surgeons”(ASES) e 82 pontos no grupo conservador, sem diferença
estatística. Também não observam diferença significante na escala de
qualidade de vida e na escala visual analógica de dor. Relatam consolidação
viciosa em 44% dos casos do grupo placa e em 28% dos casos do grupo
conservador, sem diferença estatística.
Bachelier et al.77, em 2013, comparam a osteossíntese da extremidade
proximal do úmero com placa bloqueada com a fixação percutânea com fios
de Kirschner e parafusos canulados. Realizam um estudo coorte
retrospectivo com fraturas tipo A, B e C da classificação AO, incluindo 50
pacientes no grupo placa e 53 na técnica percutânea. Com 12 meses de
seguimento, os pacientes do grupo placa apresentam média da escala de
Constant e Murley de 84 pontos, contra 75 pontos no grupo controle, sem
diferença estatística. Complicações ocorrem em 18% dos casos do grupo
placa e em 30% do grupo controle.
Fjalestad et al.18, em 2014, em um estudo randomizado, comparam os
resultados funcionais do tratamento cirúrgico, com placa bloqueada, com o
tratamento conservador em fraturas da extremidade proximal do úmero
desviadas, dos tipos B2 ou C2 da classificação AO. Relatam resultados
clínicos pela escala de Constant e Murley aos 3, 6, 12 e 24 meses, ajustada
por idade e gênero, assim como a sua diferença em relação ao membro
contralateral. Também avaliam os pacientes com a escala ASES e a escala
de qualidade de vida 15D e não observam diferenças estatísticas.
Lin et al.78, em 2014, comparam o tratamento das fraturas da
extremidade proximal do úmero com placa bloqueada por via minimamente
invasiva anterolateral com os tratados por via deltopeitoral. Realizam estudo
coorte retrospectivo com 43 pacientes em cada grupo, com o grupo controle
(via deltopeitoral) pareado por idade, gênero e tipo de fratura. Observam que
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a técnica minimamente invasiva apresentou menor sangramento e menor
tempo cirúrgico, com diferença estatística. Também relatam melhores
resultados, aos 3 e 6 meses para os resultados da escala de Constant e
Murley, para a satisfação nas atividades diárias e para a amplitude de
movimento. Aos 12 meses, não observam diferença estatística. Não
observam diferença significante para as complicações e descrevem um caso
de neuropraxia do nervo axilar no grupo tratado por via minimamente
invasiva.

2.4.2 Osteossíntese com haste intramedular bloqueada

2.4.2.1 Séries de caso
Lin et al.34, em 1998, publicam a primeira série de casos com o uso da
haste intramedular bloqueada angulada para fraturas da extremidade
proximal do úmero. Avaliam 21 pacientes, operados de 1993 a 1996 com
fraturas desviadas do colo cirúrgico do úmero e seguimento médio de 19
meses. Observam resultados excelentes ou satisfatórios, de acordo com a
escala de Neer, em 86% dos casos.
Rajasekhar et al.79, em 2001, avaliam 25 pacientes tratados com haste
intramedular bloqueada angulada, com tempo médio de seguimento de 18
meses. Categorizam os resultados de acordo com a pontuação da escala de
Constant e Murley e obtém 13 casos excelentes (<75 pontos), sete casos
satisfatórios (50-75 pontos) e cinco ruins (<50 pontos). Apresentam um caso
de osteonecrose, um de pseudatrose e um caso submetido à retirada do
parafuso proximal por migração lateral do parafuso.
Gradl et al.80, em 2007, avaliam 112 pacientes submetidos ao
tratamento cirúrgico com haste intramedular reta em um estudo prospectivo.
Com seguimento mínimo de 12 meses, os pacientes são avaliados pela
escala de Constant e Murley. Os autores observam complicações que
necessitam de reabordagem cirúrgica em 24 pacientes (30%), que incluem a
migração lateral do parafuso em 20%, protrusão articular em 5%, perda da
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redução e consolidação viciosa em 9% e desvio do tubérculo em 7%. Aos 12
meses, os pacientes encontram-se com 70,9 pontos pela escala de Constant
e Murley.
Zhu et al.81, em 2010, avaliam 22 pacientes com FEPU em 2 partes de
Neer, submetidos à osteossíntese com haste intramedular bloqueada
angulada. Com média de 25 meses de seguimento, observam média de 85,4
pontos pela escala de Constant e Murley, com sinais de impacto atribuídos à
haste em 22% dos casos.
Nolan et al.82, em 2011, avaliam 18 pacientes tratados com haste
intramedular

bloqueada

angulada.

Observam

que

50%

dos

casos

apresentam consolidação viciosa em varo, com ângulo cabeça-diáfise
inferior a 120°. A reabordagem cirúrgica é realizada em 38% dos casos. Os
autores relatam escala de Constant e Murley de 61 pontos nos 13 pacientes
reavaliados clinicamente.
Kloub et al.83, em 2014, estudam prospectivamente 137 pacientes, com
fraturas em 3 e 4 partes de Neer, tratados com haste intramedular
bloqueada reta. Com uma média de seguimento de 58 meses, observam
49,6% de excelentes resultados (CRI superior a 90%) e 20,4% de bons
resultados (CRI entre 80 e 89%). Observam complicações em 59% dos
casos, com osteonecrose em 36% e perda da redução em 3%, sendo
necessária a reabordagem cirúrgica em 19% dos pacientes.
Liu et al.84, em 2014, avaliam 54 pacientes tratados com haste
intramedular bloqueada reta, em um estudo coorte prospectivo. Observam
média de 71,2 pontos aos 6 meses pela escala de Constant e Murley e de
82,4 pontos aos 12 meses, com melhora estatisticamente significante entre
as avaliações. Não demonstram diferença significante entre as fraturas em
2, 3 ou 4 partes de Neer. Observam complicações em 11% dos casos, com
dois de osteonecrose, um de dor relacionada ao implante, um com protrusão
secundária do parafuso proximal e dois com recuo de parafusos proximais.
Realizam reabordagem cirúrgica em 9% dos casos.
Viecili et al.85, em 2015, avaliam 22 pacientes tratados com haste
intramedular bloqueada angulada, em um estudo prospectivo. Relatam
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média de 30,4 pontos pela escala da UCLA, com um mínimo de 12 meses
de seguimento. Houve reoperação em um caso, por perda da redução no
pós-operatório, sendo realizada nova osteossíntese com placa bloqueada.

2.4.2.2 Estudos clínicos comparativos
Van den Broek et al.86, em 2007, comparam o tratamento conservador
e o cirúrgico com haste intramedular bloqueada angulada, em um estudo
coorte retrospectivo. Os grupos apresentam tempo de seguimento desigual,
com média de 15 meses para o grupo cirúrgico e 68 meses para o grupo
conservador. Observam escala de Constant e Murley de 67 pontos no grupo
cirúrgico e de 81,4 no grupo conservador. Também relatam maior taxa de
complicações no grupo submetido ao tratamento cirúrgico.
Lopiz et al.87, em 2014, comparam 52 pacientes com fraturas em 2 e 3
partes de Neer, randomizados para haste intramedular bloqueada angulada
ou reta. Aos 12 meses de seguimento, observam escala de Constant e
Murley de 51 pontos (CRI de 74%) para o grupo da haste angulada e de 61
pontos (CRI de 83%), para o grupo da haste reta, sem diferença estatística.
Os autores demonstram, no entanto, diferença significante nos sintomas
dolorosos relacionados ao manguito rotador, com piores resultados para o
grupo de haste angulada. Também relatam maior taxa de complicações e
reoperações no grupo da haste angulada, com diferença estatística.
Descrevem que em 20% dos casos da haste angulada, o ângulo cabeçadiáfise é inferior a 120°, enquanto nos casos de haste reta essa taxa é de
11,5%. Relatam reabordagem cirúrgica em 42% dos pacientes do grupo da
haste angulada, contra 11,5% dos casos da haste reta.
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2.4.3 Estudos comparativos entre placa e haste bloqueadas

2.4.3.1 Estudos biomecânicos
Edwards et al.88, em 2006, comparam a haste intramedular bloqueada
com fixação proximal com lâmina com a placa bloqueada, em um estudo
biomecânico para fraturas em 2 partes de Neer. Avaliam a resistência à
torção e à inclinação em varo. Observam que os casos fixados com placa
bloqueada apresentam menor desvio com a inclinação em varo e maior
resistência rotacional, com diferença estatística.
Füchtmeier et al.36, em 2007, comparam a placa bloqueada, a placa
não bloqueada, a haste bloqueada angulada com lâmina e a haste
intramedular angulada com 3 parafusos proximais bloqueados. Observam
que a última apresenta maior rigidez rotacional e maior resistência para a
inclinação que os demais implantes.
Kitson et al.37, em 2007, comparam a haste intramedular e a placa
bloqueada para as fraturas em 3 partes de Neer. Avaliam a carga até a
falha, com uma força em valgo e a rigidez da fixação em diferentes direções.
Observam que a haste apresenta maior rigidez em valgo, extensão e flexão
e melhor resistência até a falha.
Foruria et al.38, em 2010, comparam a placa bloqueada com a haste
intramedular bloqueada com lâmina. Testam a estabilidade rotacional dos
implantes, não observando diferença estatística quanto à mobilidade
interfragmentária. No teste de resistência até a falha, observam que a placa
apresentou maior resistência torsional, porém menor rigidez.
Yoon et al.39, em 2014, comparam a placa bloqueada, a placa não
bloqueada, a haste intramedular angulada com 3 parafusos e a haste
intramedular angulada com lâmina. Avaliam a resistência para a carga axial
na cabeça e observam melhores resultados na haste com lâmina, seguida
da haste com parafusos.
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2.4.3.2 Estudos clínicos comparativos
Krivohlávek et al.40, em 2008, comparam

pacientes submetidos à

osteossíntese das FEPU com placa bloqueada e com haste intramedular
bloqueada, em um estudo coorte prospectivo. Avaliam 97 pacientes, sendo
49 no grupo placa e 48 no grupo haste. Relatam média de idade de 57 anos
no grupo placa e de 65 anos no grupo haste, sem diferença estatística. Os
autores observam que os grupos não apresentam diferença estatística
quanto aos resultados clínicos aos 12 meses. No grupo haste, os pacientes
com fraturas em 4 partes de Neer apresentam maior taxa de complicações e
piores resultados clínicos pela escala de Constant e Murley, porém sem
diferença estatística. A única diferença estatística relatada é o tempo
cirúrgico, inferior no grupo tratado com haste intramedular bloqueada.
Gradl et al.41, em 2009, comparam pacientes tratados com haste
intramedular bloqueada reta com os tratados com placa bloqueada, ambos
pela via deltopeitoral. Realizam estudo coorte retrospectivo com 152
pacientes, pareados pela idade, gênero e tipo de fratura, incluindo fraturas
classificadas por Neer como em 2, 3 ou 4 partes. Com seguimento mínimo
de 12 meses, não observam diferença significante na CRI, apesar da
tendência a melhores resultados no grupo haste (CRI de 81%, para o grupo
haste contra CRI de 77%, para o grupo placa). Por outro lado, na análise de
subgrupo, relatam tendência a resultados mais satisfatórios nos pacientes
com fraturas em 4 partes tratados com placa bloqueada. Os autores relatam
complicações em 22% dos casos do grupo haste e em 28% do grupo placa,
sem diferença estatística. Relatam que 17% dos casos do grupo haste e
11% dos do grupo placa foram submetidos à reabordagem cirúrgica maior,
com diferença estatística.
Trepat et al.89, em 2011, comparam pacientes com FEPU em 2 partes
de Neer tratados com placa bloqueada ou haste intramedular bloqueada em
um estudo coorte. Avaliam 29 pacientes, sendo 15 no grupo haste e 14 no
grupo placa. Os autores não observam diferença estatística entre os grupos
para os resultados das escalas de Oxford e de Constant e Murley.
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Entretanto, relatam complicações relacionadas ao ponto de entrada da haste
em dois casos e a necessidade de reoperação para retirada do implante em
três casos do grupo haste.
Zhu et al.33, em 2011, realizam estudo randomizado que compara
pacientes tratados com placa bloqueada e haste intramedular bloqueada
angulada com lâmina. Comparam 25 pacientes tratados com haste e 26
pacientes tratados com placa, aos 12 e 36 meses de seguimento. Aos 12
meses não observam diferença significante para a escala de Constant e
Murley, mas relatam melhor resultado da escala ASES e EVA e da força
para elevação do ombro para o grupo tratado com placa, com diferença
estatística. Aos 36 meses de seguimento, não observam diferença
estatística para nenhum desfecho clínico. Relatam maior taxa de
complicações no grupo placa (31% versus 4%), com diferença estatística,
sendo a mais comum do grupo placa a protrusão articular primária dos
parafusos.
Hardeman et al.42, em 2012, em um estudo coorte prospectivo, avaliam
os fatores prognósticos de 307 pacientes tratados cirurgicamente, com 122
pacientes tratados com placa bloqueada e 185 com haste intramedular
bloqueada. Observam diferença significante, com índice de falha de 12,4%
para o grupo haste e 20,5% para o grupo placa, com reabordagem cirúrgica
em 21,6% e 27,9%, respectivamente. Observam 78,8 pontos pela escala
ASES para o grupo haste e 70,2 para o grupo placa. Os autores citam que o
estudo apresenta falha metodológica para a comparação do método de
tratamento, por ser um estudo não randomizado e apresentar casos mais
complexos no grupo placa. Entretanto, quando realizam análise de subgrupo
para as fraturas tipo B da classificação AO, observam melhores resultados
no grupo haste, e para as fraturas tipo C, melhores resultados no grupo
placa, com diferença estatística. Quanto aos fatores de prognóstico, relatam
piores resultados clínicos nas fraturas tipo C da classificação AO, nas
fraturas com desvio em varo e naquelas com menor vascularização e
melhores resultados nos casos com redução anatômica.
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Konrad et al.43, em 2012, em um estudo coorte prospectivo, avaliam
211 pacientes com FEPU em 3 partes de Neer e comparam os pacientes
tratados com placa bloqueada (153 casos) com os operados com haste
intramedular bloqueada angulada (58 casos). Observam escala de Constant
e Murley e CRI inferior no grupo placa aos 3, 6 e 12 meses, mas sem
diferença estatística e não observam diferença significante para o resultado
radiográfico. Complicações ocorrem em 28% dos pacientes, sem diferença
significante. As intraoperatórias mais comuns são a protrusão articular
primária dos parafusos proximais (12%) e a inserção da placa ou haste em
posição mais proximal (3%). As complicações pós-operatórias mais comuns
são a perda secundária da redução (12%) e a protrusão articular secundária
dos parafusos proximais (7,6%), também sem diferença significante. Os
autores relatam maior taxa de dor no local do implante nos pacientes
tratados com placa. A reabordagem cirúrgica também não apresenta
diferença estatística, ocorrendo em 15,5% dos pacientes do grupo haste e
em 16,3% do grupo placa.
Lekic et al.44, em 2012, realizam um estudo coorte retrospectivo entre o
tratamento com haste intramedular bloqueada angulada e placa bloqueada
em grupos de 24 pacientes. Avaliam a amplitude de movimento e a taxa de
complicações

e

não

observam

diferenças

significantes.

Relatam

complicações em 42% dos casos do grupo haste e em 33% do grupo placa.
Boudard et al.45, em 2014, avaliam 66 pacientes com fraturas da
extremidade proximal do úmero em 3 e 4 partes de Neer sem osteoporose,
em um estudo coorte retrospectivo. Comparam os resultados dos pacientes
tratados com haste intramedular bloqueada e com placa bloqueada. Não
observam diferença estatística para as escalas de Constant, Constant
Relativo Individual e para a escala de Oxford. Também não observam
diferença significante entre a qualidade da redução obtida, entre a falha do
implante e entre a taxa de rotura do manguito rotador.
VonRueden et al.46, em 2015, avaliam 72 pacientes com seguimento
entre 38 a 82 meses tratados com osteossíntese com placa (28 pacientes) e
haste intramedular bloqueada (44 pacientes), em um estudo coorte
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prospectivo com 3 anos de seguimento. Descrevem 31 casos de fraturas em
3 partes de Neer (23 tratados com haste e 8 com placa) e 41 casos de
fraturas em 4 partes de Neer (21 tratados com haste e 20 com placa). Não
observam diferença estatística quanto ao resultado da escala de Constant e
Murley e quanto às complicações.
Wang et al.90, em 2015, realizam metanálise sobre a comparação da
osteossíntese das FEPU com haste intramedular e com placa bloqueada.
Avaliam todos os tipos de haste, não somente as bloqueadas, realizando
revisão sistemática para estudos publicados entre 1966 e 2014, em
pacientes com fraturas em 2, 3 ou 4 partes de Neer com seguimento mínimo
de 6 meses. São incluídos oito estudos com 615 pacientes (348 tratados
com placa e 267 com haste), sendo apenas dois desses randomizados. Um
modelo de haste não bloqueada é utilizado em dois estudos, sendo um
deles randomizado. Os resultados não demonstram diferença para os
resultados da escala de Constant e Murley, tanto para os estudos
randomizados

quanto

para

os

coorte.

Não

observam

diferença

estatisticamente significante para a taxa de complicações, mas relatam
maior número de complicações nos pacientes tratados com placa
bloqueada. Devido à baixa qualidade metodológica dos estudos incluídos, os
autores sugerem a realização de mais estudos randomizados comparando
essas técnicas de osteossíntese.

2.5 Fatores de prognóstico
Agudelo et al.91, em 2007, avaliam 153 pacientes com FEPU tratados
com placa bloqueada, em uma série de casos retrospectiva. Observam
ângulo cabeça-diáfise médio de 130° (95 a 160°) e perda da fixação em
13,7% dos casos. Os autores correlacionam maior perda de fixação nos
casos com o ângulo cabeça-diáfise inferior a 120°, no pós-operatório
imediato.
Lee et al.92, em 2009, avaliam fatores prognósticos relacionados aos
bons resultados nas FEPU tratadas com placa bloqueada. Observam ângulo
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cabeça-diáfise médio de 132,4°, no pós-operatório imediato e de 127,7°, ao
final do seguimento, e relatam perda da redução em cinco casos. Fazem
referência à ausência de comorbidades, permitindo a reabilitação precoce, e
a restauração do apoio metafisário como as variáveis mais confiáveis para
bons resultados clínicos.
Krappinger et al.93, em 2011, avaliam fatores prognósticos de 67
pacientes com FEPU submetidos à fixação com placa bloqueada e à fixação
percutânea com fios de Kirschner. Observam que a idade superior a 63
anos, a osteoporose, a redução anatômica e o suporte metafisário medial
apresentam influência na falha cirúrgica, definida pela presença de
movimentação entre o implante e a cabeça do úmero ou a diáfise.
Südkamp et al.94, em 2011, avaliam fatores prognósticos de 463
pacientes com FEPU, tratados com placa bloqueada, haste intramedular
bloqueada e de modo conservador, em um estudo coorte prospectivo.
Utilizando de um modelo de regressão multivariada, com a escala de
Constant e Murley aos 12 meses como desfecho primário, observam seis
principais variáveis que influenciam negativamente o resultado: idade
superior a 40 anos, gênero feminino, tratamento com placa bloqueada e a
presença de complicações intra e pós-operatórias. Observam que a
classificação de Neer e AO e o acometimento do lado dominante
apresentam apenas pequena associação com o resultado clínico.
Osterhoff et al.95, em 2012, avaliam 74 pacientes com FEPU com ou
sem cominuição metafisária, em um estudo coorte comparativo, com mínimo
de 2 anos de seguimento. Observam piores resultados clínicos nas escalas
de Constant, EVA, Subjective Shoulder Value e na escala de qualidade de
vida SF-36 nos pacientes com cominuição metafisária, com uma razão de
chances de 4,4 para se obter uma pontuação inferior a 65 pontos pela
escala de Constant e Murley. Relatam osteonecrose em 12,2% dos casos,
pseudartrose em 1,3%, “cut-out” dos parafusos em 5,4% e falha do implante
em 1,3%.
Erdoğan et al.96, em 2013, comparam o resultado clínico e radiográfico
de 35 pacientes fixados com placa bloqueada com ou sem o uso de um

26

parafuso inferomedial, em um estudo coorte retrospectivo. Observam
melhores resultados clínicos nos pacientes com o uso do parafuso, com
média da escala ASES de 58 pontos, contra 38 pontos no grupo controle,
com diferença estatística. Também avaliam o ângulo cabeça-diáfise, que
apresenta melhores resultados no grupo com o parafuso, com diferença
estatística.
Jung et al.97, em 2013, avaliam o efeito da redução da cabeça do
úmero como método de diminuir a perda secundária da redução. Em um
estudo coorte retrospectivo, avaliam 62 pacientes, sendo 36 casos com e 27
sem redução com suporte medial. Observam menor taxa de complicações
nos casos com suporte medial e, em análise de regressão, concluem que
essa foi a variável mais confiável para prevenir complicações relacionadas
ao desvio secundário, mesmo na presença de osteoporose.
Choo et al.98, em 2014, avaliam a presença de roturas do manguito
rotador, diagnosticadas durante o tratamento cirúrgico das FEPU, em 345
pacientes. Observam rotura do manguito em 8,6% dos casos (30 pacientes)
e descrevem maior risco de rotura nos pacientes com idade mais avançada
e na presença de fratura-luxação.
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3

MÉTODOS

3.1 Desenho do estudo

Foi realizado um estudo clínico prospectivo, randomizado e paralelo, do
tipo terapêutico. O protocolo de pesquisa foi registrado e aprovado no sítio
“clinicaltrial.gov”, sob responsabilidade do “National Institutes of Health” dos
Estados Unidos da América, sob o código de identificação NCT01984112.

3.2 Aprovação na comissão de ética e termo de consentimento

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos
de Pesquisa, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, no dia 11 de maio de 2011, como protocolo de
pesquisa 0232/11 (Anexo A).
A todos os pacientes selecionados foi explicado do que se tratava a
pesquisa e foi oferecida a opção de participação ou não. Todos os
participantes

ou

seus

responsáveis

legais

assinaram

o

termo

de

consentimento livre e esclarecido, que explica, em termos leigos, os
objetivos do trabalho. Foi assegurada a opção de abandonar a participação
na pesquisa, sem prejuízo à assistência médica (Anexo B).

3.3 Custo

O estudo não contou com auxílio financeiro de nenhum órgão de
fomento à pesquisa. Os pesquisadores não apresentam conflito de
interesses.
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3.4 População estudada

No período compreendido entre maio de 2011 e março de 2014, foram
incluídos no estudo, e submetidos à cirurgia, 72 pacientes com fraturas da
extremidade proximal do úmero.
Os pacientes foram avaliados no pronto-socorro do Instituto de
Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. O pesquisador avaliou todos os
casos quanto aos critérios de inclusão. As cirurgias foram realizadas na
mesma instituição e pelo mesmo cirurgião.

3.5 Critérios de seleção

3.5.1 Critérios de inclusão

a.

Idade entre 50 e 85 anos;

b.

Cirurgia realizada nas 3 primeiras semanas após a fratura;

c.

Fraturas da extremidade proximal do úmero com traço completo entre
a cabeça do úmero e a diáfise, associadas ou não a traço de fratura
entre a cabeça e o tubérculo maior;

d.

Fraturas do terço proximal do úmero classificadas como em 2 ou 3
partes de Neer12;

e.

Fraturas com desvio da cabeça do úmero ou diáfise superior a 45° ou
1 cm12 ou desvio do tubérculo maior superior a 0,5 cm99,100;

f.

Fraturas fechadas;

g.

Ausência das seguintes alterações nas radiografias:
⁃

Traço de fratura completo entre o tubérculo maior e o menor,
independentemente do desvio;

⁃

Fratura com acometimento da cabeça do úmero e do tubérculo
menor;

⁃

Fratura isolada do tubérculo maior ou menor;
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⁃

Fragmentação da superfície articular da cabeça do úmero ou
traço de fratura articular com desvio superior a 2 mm;

⁃
h.

Fratura-luxação.

Ausência dos seguintes achados:
⁃

Lesões neurológicas no membro acometido;

⁃

Cirurgia prévia no ombro acometido;

⁃

Fraturas associadas no membro acometido;

⁃

Fraturas patológicas;

⁃

Rotura de espessura completa de um dos tendões do manguito
rotador diagnosticada previamente;

⁃

Doenças psiquiátricas ou incapacidade para compreender
questionários pré-operatórios;

⁃

Infecção ativa ou infecções prévias no ombro;

3.5.2 Critérios de exclusão

a.

Fraturas com fragmentação da cabeça do úmero, notada no
intraoperatório;

b.

Presença de lesão irreparável do manguito rotador, notada no
intraoperatório;

c.

Morte por causas não relacionadas à intervenção ou perda do
seguimento antes da primeira avaliação clínica (3 meses).

3.5.3 Critérios de interrupção

Uma análise preliminar das complicações foi realizada por um
investigador independente quando a casuística completou 20 pacientes. Se
um dos métodos apresentasse uma taxa de complicações superior à
relatada na literatura14,15,29-31,58,60 ou complicações não previstas durante a
elaboração do protocolo, o estudo seria interrompido.
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3.5.4 Critérios de encerramento

O estudo seria encerrado caso os efeitos adversos, descritos nos
critérios de interrupção, não pudessem ser resolvidos em tempo hábil para a
manutenção do cronograma de pesquisa.

3.6 Intervenções

3.6.1 Assepsia, antissepsia e antibioticoprofilaxia

A assepsia foi realizada com solução degermante de clorexidina,
seguida de antissepsia com solução alcoólica do mesmo produto. A
antibioticoproflaxia foi realizada com Cefazolina 1 g, a cada 8h, por um
período de 24 horas, sendo a primeira dose ministrada 30 minutos antes do
início da cirurgia.

3.6.2 Anestesia

Os pacientes foram operados sob anestesia geral associada ao
bloqueio interescalênico do plexo braquial.

3.6.3 Posicionamento

Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal, elevado em 30°,
com um coxim colocado sob a borda medial da escápula. O ombro e o braço
foram mantidos em posição lateral em relação à mesa cirúrgica, de forma a
permitir a aquisição de imagens pelo aparelho de radioscopia. O membro
superior livre, controlado por um auxiliar, foi apoiado sobre um suporte preso
à mesa cirúrgica.
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As figuras da técnica cirúrgica do Grupo Haste e do Grupo Placa se
encontram no Apêndice A.

3.6.4 Grupo Haste

A haste intramedular bloqueada utilizada foi a Centronail® (Orthofix®,
Verona, Itália), de titânio, com sua extremidade proximal angulada, com 15
cm de comprimento e 7 cm de espessura.
Foi realizada a via anterolateral transdeltoide longitudinal de cerca de 5
cm, com início a 1 cm da porção anterolateral do acrômio. O músculo
deltoide foi dissecado entre as porções anterior e média até 5 cm distal ao
acrômio, sem liberação de sua origem, até a identificação da bursa
subacromial e do manguito rotador.
Foram identificados os tendões do supraespinal e do infraespinal,
sendo os mesmos suturados com fios de poliéster inabsorvíveis. A cabeça
do úmero foi reduzida e fixada provisoriamente com dois fios de Kirschner,
de modo percutâneo, da face anterior da diáfise do úmero em direção à
porção posterossuperior da cabeça do úmero. Nos casos com fratura do
tubérculo maior, pontos transósseos com fios de poliéster foram realizados e
a fratura foi reduzida previamente à passagem da haste intramedular.
Após a redução da fratura e fixação provisória da cabeça do úmero
com a diáfise, foi realizado o acesso para a inserção da haste intramedular.
Após a palpação do tubérculo menor e do tendão da cabeça longa do
bíceps, um fio guia foi posicionado 1 cm posterior ao sulco intertubercular e
1 cm medial à transição entre a cabeça do úmero e o tubérculo maior, sendo
confirmado pela radioscopia com o ombro em 30° de rotação externa. Após
a confirmação do correto posicionamento do fio, a abertura longitudinal de
1,5 cm do tendão do supraespinal foi realizada com bisturi, junto à borda
mais medial do tubérculo maior, sem lesar a sua inserção.
Em seguida, o fio guia foi introduzido e o seu correto posicionamento
verificado com a radioscopia. Foi realizada a fresagem de cerca de 2 cm de
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profundidade da cabeça do úmero. Não foi realizada a fresagem da metáfise
e diáfise do úmero. A haste foi introduzida e sua porção superior permanecia
5 mm abaixo do topo da cabeça do úmero. A haste foi bloqueada
proximalmente com três parafusos e distalmente com dois. A seguir, o
obturador do canal foi inserido. Suturas em banda de tensão foram
realizadas ao redor dos parafusos proximais, com os fios inabsorvíveis
passados nos tendões do manguito rotador. A abertura do tendão
supraespinal foi suturada com pontos simples com fio inabsorvível n° 2,
seguida da sutura do músculo deltoide, subcutâneo e da pele.

3.6.5 Grupo Placa

A placa utilizada foi a Philos® (DePuy-Synthes®, Solothurn, Suíça), de
aço, com três furos para a diáfise.
Foi realizada a via deltopeitoral com cerca de 10 cm. O intervalo entre
o músculo deltoide e o peitoral foi dissecado, sendo a veia cefálica e o
músculo deltoide afastados lateralmente. Foram identificados a bursa
subacromial, o tendão da cabeça longa do bíceps e os tendões do manguito
rotador. Nos casos com fratura do tubérculo maior, pontos transósseos com
fios de poliéster foram realizados e a fratura foi reduzida previamente à
fixação com a placa.
Os tendões do supraespinal e do infraespinal foram suturados com fios
de poliéster inabsorvíveis. A cabeça do úmero foi reduzida e fixada
provisoriamente com dois fios de Kirschner, da face anterior da diáfise do
úmero, próximo ao tendão da cabeça longa do bíceps, em direção à porção
posterossuperior da cabeça do úmero. Nos casos com fratura do tubérculo
maior, pontos transósseos com fios inabsorvíveis foram realizados e a
fratura reduzida antes da colocação da placa.
Previamente ao posicionamento da placa, os fios inabsorvíveis foram
passados nos orifícios em sua porção proximal. A mesma foi posicionada 1
cm inferior à porção superior do tubérculo maior e 1 cm lateral ao tendão da
cabeça longa do bíceps. Três fios guias foram inseridos pelos orifícios
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proximais da placa, seguida da fixação distal com um parafuso cortical ou
bloqueado, com controle pela radioscopia. Em seguida, um mínimo de cinco
parafusos bloqueados proximais foram inseridos, seguidos de mais dois
parafusos bloqueados distais. Após o término da osteossíntese, foi realizada
a sutura do intervalo deltopeitoral, subcutâneo e pele.

3.6.6 Seguimento pós-operatório

Após o procedimento, os pacientes foram imobilizados com tipoia. Foi
utilizado um esquema padronizado de analgesia endovenosa durante a
internação, constituído por Cetoprofeno 100 mg, a cada 12 horas, Dipirona
1000 mg, a cada 6 horas e Tramadol 100 mg, a cada 8 horas. Os pacientes
foram mantidos internados por, no mínimo, 24 horas. Após esse período, a
alta hospitalar dependia das condições clínicas do paciente.
O primeiro retorno foi realizado entre o sétimo e o décimo quarto dia
pós-operatório, quando foi realizada a avaliação da ferida operatória e o
registro das queixas clínicas. Os pontos da sutura foram retirados a partir do
décimo quarto dia pós-operatório. Os demais retornos ocorreram com 6
semanas, 3, 6 e 12 meses de pós-operatório. Retornos adicionais foram
realizados de acordo com a necessidade de cada paciente.
Os pacientes foram orientados a permanecer com tipoia a maior parte
do tempo, sendo orientados a retirar para a higiene pessoal e para
atividades domésticas leves, que não envolvessem esforço físico com o
membro superior operado. O tempo total de imobilização foi de 4 semanas.
O protocolo de fisioterapia foi o mesmo para todos os pacientes,
independente do grupo alocado e das características da fratura.
A partir do primeiro dia pós-operatório, os pacientes foram orientados a
realizar movimentação ativa da mão, do punho e do cotovelo. Mobilização
passiva do ombro foi realizada para a higiene pessoal e para exercícios
pendulares.
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Os pacientes iniciaram a fisioterapia após o décimo quarto dia. Entre o
décimo quarto e o trigésimo dia, exercícios passivos e ativos assistidos
foram realizados para o ganho de amplitude de movimento, além de
exercícios pendulares. Após 30 dias da cirurgia, foram iniciados exercícios
ativos de elevação, abdução e rotação interna e externa, seguidos de
exercícios de fortalecimento isométrico do bíceps braquial, braquial, tríceps
braquial, trapézio e romboides. Após 2 meses, foram iniciados os exercícios
ativos resistidos do manguito rotador, deltoide e peitoral, de maneira
progressiva e conforme tolerado pelo paciente.

3.7 Desfechos

Foi adotado como desfecho primário a escala de Constant e Murley47,
aos 12 meses de pós-operatório.
Foram considerados desfechos secundários as escalas da UCLA49 e
EVA, o questionário DASH50, a amplitude de movimento passiva, os
resultados radiográficos quanto à consolidação e ao ângulo cabeça-diáfise e
as complicações.

3.8 Variáveis analisadas

3.8.1 Avaliação clínica

Para a avaliação clínica do ombro, adotou-se a escala de Constant e
Murley47, na qual 100 pontos equivalem ao valor máximo. É composta pela
avaliação da dor (15 pontos), das atividades diárias (20 pontos), do arco de
movimento (40 pontos) e da força (25 pontos) (Anexo C). A avaliação da
força foi realizada com o paciente em posição ortostática, utilizando-se um
dinamômetro portátil, de mola, disponível comercialmente no mercado
nacional (Técnica Industrial Filizola Ltda.), graduado de 0 a 30 quilogramasforça (0-294,3 Newtons), com divisões de 0,5 quilogramas-força (4,91
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Newtons). O dinamômetro tem um corpo cilíndrico e ganchos em suas
extremidades, que são utilizados para conexão do segmento do corpo
avaliado (local de aplicação da força), e para fixação em local apropriado
(resistência). A força aplicada ao aparelho é medida em quilogramas-força e
registrada pelo ponteiro do marcador. Além do dinamômetro, foi utilizada
uma tira de velcro de 10 cm de largura, para ajustamento ao membro
avaliado, bem como uma corrente de 80 cm e uma tira de couro bovino, para
fixação no ponto de resistência.
A escala de Constant e Murley foi aplicada para o lado contralateral
aos 3 meses de pós-operatório, exceto nos casos de fraturas bilaterais ou
quando havia alguma disfunção ou trauma prévio. Seu valor absoluto no
membro afetado foi dividido pelo valor absoluto do membro contralateral,
sendo obtido um valor porcentual, descrito por Fialka et al.48 como a escala
de Constant Relativa Individual (CRI). Os resultados da escala foram
categorizados em excelentes (90 a 100%), bons (80-89%), satisfatórios (60
a 79%) e ruins (< 60%)83.
Utilizou-se também a escala modificada da Universidade da Califórnia
em Los Angeles (UCLA), traduzida para a língua portuguesa por Oku et al.49,
que avalia a dor (10 pontos), função (10 pontos), amplitude de flexão
anterior ativa (5 pontos), força de flexão anterior (5 pontos) e satisfação do
paciente (5 pontos) (Anexo D), com uma pontuação máxima de 35 pontos.
O questionário “Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand” (DASH),
traduzido e adaptado para a língua portuguesa por Orfale et al.50, é
composto por 30 perguntas de múltipla escolha que avaliam a função dos
membros superiores, sintomas do paciente e a sua função social. A
pontuação do questionário varia de 0 a 100 pontos, no qual zero equivale à
ausência de disfunção (Anexo E).
A escala visual analógica de dor consiste em uma linha reta de 10 cm
de comprimento, graduada de zero a dez em intervalos de um centímetro. O
paciente foi questionado sobre a presença de dor e solicitado a assinalar o
ponto correspondente a sua maior intensidade nos últimos sete dias, sendo
zero equivalente a ausência de dor e dez correspondendo à dor máxima.
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A amplitude de movimento passiva do ombro foi avaliada com o
paciente em posição ortostática. A posição máxima tolerada foi mensurada
pelo avaliador. Foram avaliadas a elevação, abdução, rotação lateral e
medial. As rotações foram avaliadas em 0° de abdução e flexão. Todas as
medidas foram realizadas com goniômetro, exceto a rotação medial, que foi
avaliada de acordo com a posição da mão do paciente em relação aos
processos espinhosos vertebrais e, posteriormente, convertida para
números contínuos, utilizando uma escala de 1 a 19 (T1 a T12 equivalem
aos valores de 1 a 12, L1 a L5 aos valores de 13 a 17, sacro equivale a 18 e
o trocanter maior a 19)101.
A avaliação das escalas, do questionário e da amplitude de movimento
foi realizada aos 3, 6 e 12 meses de pós-operatório.
Os grupos foram comparados em relação a outras variáveis:
características gerais (gênero, idade, profissão, dominância e lado
acometido),

hábitos

(etilismo

ou

tabagismo),

doenças

preexistentes

(diabetes, hipertensão arterial e hipotireoidismo), avaliação clínica préoperatória da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), mecanismo de
trauma, presença de fraturas associadas e tempo entre a fratura e o
tratamento cirúrgico.

3.8.2 Avaliação por imagem

3.8.2.1 Radiografias

A avaliação pré-operatória foi realizada com radiografias em três
incidências: frente verdadeiro, perfil verdadeiro e perfil axilar. Na
impossibilidade da realização da radiografia em perfil axilar, foi realizada a
incidência de Velpeau.
Nas

radiografias

pré-operatórias

foram

avaliadas

as

seguintes

classificações: Neer12, AO102, binária descrita por Hertel et al.54 e as
modificações descritas por Resch et al.55. Também foram avaliados os
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seguintes parâmetros radiográficos: ângulo cabeça-diáfise, extensão do
fragmento metafisário da cabeça do úmero, desvio do tubérculo maior e da
diáfise em relação à cabeça do úmero e a presença de cominuição
metafisária medial.
Radiografias foram realizadas no pós-operatório imediato, com 6
semanas, 3, 6 e 12 meses, em quatro incidências: frente verdadeiro com 30°
de rotação externa do braço, frente verdadeiro com rotação interna com mão
no abdome, perfil verdadeiro e perfil axilar.
Nas radiografias pós-operatórias foram avaliados os seguintes
parâmetros: consolidação da fratura, ângulo cabeça-diáfise e a presença de
complicações.
O ângulo cabeça-diáfise e os desvios foram avaliados com o sistema
de armazenamento de imagens da instituição (iSite enterprise 4.1, Phillips®).
As figuras da avaliação radiográfica pré e pós-operatória se encontram
no Apêndice B.

3.8.2.1.1 Classificação de Neer

A classificação de Neer12 divide a extremidade proximal do úmero em 4
partes: tubérculo maior, tubérculo menor, cabeça e diáfise. Para que o
segmento acometido seja considerado uma parte, ele deve apresentar um
desvio maior ou igual a 45° ou 1 cm.

3.8.2.1.2 Classificação AO

Na classificação AO de fraturas do terço proximal do úmero102,
considera-se o úmero e o segmento proximal como o número 1. Em
seguida, a fratura é dividida em A, B ou C. As fraturas do tipo A são fraturas
extra-articulares unifocais, ou seja, não acometem o colo anatômico e
apresentam apenas um traço de fratura. As fraturas do tipo B são
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consideradas fraturas extra-articulares bifocais, com dois traços de fratura,
sem o acometimento do colo anatômico. As fraturas do tipo C são as
fraturas articulares, com acometimento do colo anatômico com dois ou mais
traços de fratura.

3.8.2.1.3 Classificação binária

A classificação binária de fraturas do terço proximal do úmero é
descrita por Hertel et al.54 e consiste na identificação da morfologia da
fratura, pesquisando-se as seguintes linhas de fratura: (1) entre a
tuberosidade maior e a cabeça do úmero; (2) entre a tuberosidade maior e a
diáfise; (3) entre a tuberosidade menor e cabeça; (4) entre a tuberosidade
menor e a diáfise e (5) entre a tuberosidade maior e a menor. Com base na
identificação desses traços, 12 tipos de fraturas podem ser determinados.
Majed et al.55 acrescentam três parâmetros à classificação binária,
descritos como parâmetros de Resch. No plano coronal (avaliado na
radiografia em frente verdadeiro), a fratura é classificada como por
impacção, por tração ou neutra. Nas fraturas por impacção há uma redução
no comprimento total do úmero. Nas fraturas por tração há um aumento da
distância na face lateral da fratura. Os demais casos são considerados como
neutros. Também no plano coronal, o desvio angular da cabeça do úmero
em relação à diáfise é considerado como varo (ângulo cabeça-diáfise inferior
a 130°), valgo (ângulo cabeça-diáfise superior a 140°) ou neutro (ângulo
cabeça-diáfise entre 130° e 140°). No plano sagital (avaliado na radiografia
em perfil verdadeiro), o ângulo cabeça-diáfise é avaliado e descrito como em
flexão, extensão ou neutro.

39

3.8.2.1.4 Ângulo cabeça-diáfise

No plano coronal, o ângulo de inclinação entre a cabeça do úmero e a
diáfise foi avaliado de acordo com a técnica descrita por Zhu et al.33. Para a
mensuração desse ângulo foi traçada uma linha no colo anatômico da
cabeça do úmero, seguida de sua perpendicular. Outra linha foi traçada
paralela à diáfise, seguida de sua perpendicular. Do encontro das
perpendiculares foi mensurado o ângulo cabeça-diáfise.

3.8.2.1.5 Extensão do fragmento metafisário da cabeça do úmero

O fragmento metafisário da cabeça do úmero foi mensurado conforme
descrição de Hertel et al.54, da porção inferior do colo anatômico até a
porção mais distal de osso metafisário inserido na cabeça do úmero.

3.8.2.1.6 Desvio do tubérculo maior

O desvio do tubérculo maior foi avaliado em relação ao topo da cabeça
do úmero. Uma linha tangencial ao topo da cabeça do úmero foi traçada. A
distância da porção mais superior do tubérculo maior foi registrada em mm,
sendo considerado um valor negativo quando o tubérculo permaneceu
inferior à margem superior da cabeça.

3.8.2.1.7 Desvio da diáfise

O desvio da diáfise no plano coronal em relação à cabeça do úmero foi
avaliado de modo quantitativo e qualitativo. A distância entre a borda
articular inferior da cabeça do úmero e a parede medial da diáfise foi
registrada em mm, sendo considerado um valor negativo quando a diáfise
permaneceu medial à cabeça e positivo quando lateral.
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3.8.2.1.8 Cominuição metafisária medial

A presença de cominuição metafisária medial foi definida pela presença
de traço de fratura cominuto na porção medial da metáfise.

3.8.2.1.9 Consolidação

Consolidação foi definida como a presença de calo ósseo em três das
quatro corticais ósseas103, unindo os fragmentos principais da fratura. O
tempo de consolidação foi considerado normal quando identificada
consolidação ocorrida até 16 semanas de pós-operatório. A consolidação
ocorrida entre 16 e 24 semanas foi classificada como retarde de
consolidação. Pseudartrose foi definida como ausência de consolidação até
24 semanas de pós-operatório.

3.8.2.2 Tomografia computadorizada

A tomografia computadorizada foi utilizada quando havia dúvida quanto
ao diagnóstico, desvio e acometimento do tubérculo menor. Não foram
coletados dados referentes a esse exame para a avaliação das variáveis
relacionadas à fratura.

3.8.2.3 Ultrassonografia

A ultrassonografia foi realizada aos 6 meses do pós-operatório para a
avaliação da integridade do manguito rotador. Os exames foram realizados
no Departamento de Radiologia do IOT-HCFMUSP. Foi utilizado o aparelho
Logiq E9
ML6-15
EUA).

(GE Healthcare®, Waukesha, WI, EUA), com transdutor linear
(6- to 15-MHz linear ML-6-15, GE Healthcare®, Waukesha, WI,
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Os achados relacionados à rotura de espessura completa dos tendões
do manguito rotador foram classificados de acordo com o tendão acometido
(supraespinal, subescapular e infraespinal) e com o grau de retração e
extensão (aferidos em mm).

3.8.2.4 Densitometria óssea

Os pacientes foram submetidos à densitometria óssea do quadril e da
coluna lombar no 3° mês pós-operatório. Os resultados da densitometria
óssea foram classificados como normal, osteopenia ou osteoporose, de
acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde104.
Pacientes com osteopenia ou osteoporose foram encaminhados ao
ambulatório de doenças osteometabólicas do IOT-HCFMUSP.

3.8.3 Complicações

As complicações foram anotadas de acordo com sua ocorrência e o
número total registrado, separadamente, para cada grupo de tratamento. A
reabordagem cirúrgica e o tipo de cirurgia realizada também foram
registrados.
Complicações:
⁃ Artrose;
⁃ Complicações clínicas ou óbito relacionado à intervenção
cirúrgica;
⁃ Consolidação viciosa em varo: fraturas consolidadas com ângulo
cabeça-diáfise inferior a 110° 59.
⁃ “Cut-out” dos parafusos: arrancamento dos parafusos proximais,
por perda de redução da cabeça;
⁃ Infecção;
⁃ Lesão neurológica;
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⁃ Ossificação heterotópica;
⁃ Osteonecrose;
⁃ Parafuso mal posicionado: quando inserido fora da haste ou não
bloqueado na placa;
⁃ Perda da redução da cabeça do úmero: desvio do ângulo cabeçadiáfise superior a 10° entre a radiografia pós-operatória imediata e
com 12 meses105;
⁃ Perda da redução dos tubérculos: desvio de um dos tubérculos
superior a 0,5 cm entre a radiografia pós-operatória imediata e
com 12 meses105;
⁃ Protrusão primária dos parafusos: definida pela presença de
parafuso que perfurou a superfície articular da cabeça do úmero
na radiografia pós-operatória imediata;
⁃ Protrusão secundária dos parafusos: definida pela presença de
parafuso que perfurou a superfície articular da cabeça do úmero,
não visualizado na radiografia pós-operatória imediata;
⁃ Pseudartrose;
⁃ Quebra do implante;
⁃ Redução insuficiente: definida pelo ângulo cabeça-diáfise inferior
a 120° ou superior a 150° na radiografia pós-operatória
imediata91. Também foi considerada quando havia desvio dos
tubérculos superior a 0,5 cm99,100;
⁃ Refratura;
⁃ Rigidez do ombro: definida pela presença de limitação da
amplitude de movimento no período superior a 6 meses de pósoperatório, sintomática ou limitante ao paciente106, sem melhora
após um intervalo de 4 meses;
⁃ Rotura dos tendões do manguito rotador, observada na
ultrassonografia pós-operatória;
⁃ Síndrome complexa da dor regional;
⁃ Soltura do implante;
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Reabordagem cirúrgica:
⁃

Artroplastia parcial;

⁃

Artroplastia total;

⁃

Liberação de rigidez;

⁃

Limpeza cirúrgica;

⁃

Nova osteossíntese;

⁃

Reparo do manguito rotador;

⁃

Retirada completa do material de síntese;

⁃

Retirada de parafusos proximais ou distais.

3.9 Cálculo da amostra

O cálculo da amostra foi realizado utilizando-se a escala de Constant e
Murley. Pressupomos que a escala apresentaria uma diferença de 12 pontos
entre os grupos, baseado no conceito de diferença clínica minimamente
significativa107. O desvio padrão utilizado foi de 17, baseado nos resultados
do estudo de Gradl et al.41.
Um teste bicaudal com intervalo de confiança de 95% e poder de 80%,
demonstrou a necessidade de 32 pacientes em cada grupo. Antecipando
uma perda de seguimento de 10%, a amostra consistiu em 36 pacientes por
grupo.

3.10 Randomização

A randomização foi realizada com base em uma lista gerada no sítio
"randomization.com“. Foi utilizada uma randomização em blocos aleatórios,
estratificada em dois níveis, de acordo com a classificação de Neer12: em 2
ou 3 partes.
A alocação foi realizada por um banco de dados protegido por senha,
conforme descrito por Vickers108. A criação da lista de randomização e a
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inserção inicial no banco de dados foram realizadas por um colaborador não
participante do estudo.
Ambos os implantes estavam disponíveis na sala cirúrgica. Após a
anestesia, o nome do paciente era inserido no banco de dados pelo
pesquisador, sendo informado o grupo alocado.

3.11 Cegamento

A aplicação das escalas clínicas foi realizada por um fisioterapeuta que
não participava da reabilitação do paciente e foi cego em relação à
alocação. Essa avaliação foi realizada com o paciente vestido, não
permitindo a visualização da cicatriz cirúrgica. O avaliador foi orientado a
não realizar perguntas para o paciente que não fossem as relacionadas às
escalas clínicas.
Os pacientes não foram informados sobre o tipo de implante utilizado.
No entanto, não foi possível garantir seu completo cegamento no pósoperatório, pois os mesmos têm livre acesso às imagens radiográficas.

3.12 Análise estatística

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro e Wilk e
pela análise dos histogramas. A homogeneidade dos grupos foi testada pelo
teste de Levene. Nos dados que apresentaram distribuição paramétrica, a
análise foi realizada pelo teste t de Student. Naqueles com distribuição não
paramétrica, utilizou-se o teste U de Mann-Whitney.
Diferenças entre as características clínicas e radiográficas préoperatórias e a análise dos desfechos foram avaliadas pelo teste t de
Student (dados contínuos paramétricos), pelo teste U de Mann-Whitney
(dados contínuos não paramétricos) ou pelo teste Qui-quadrado (dados
categóricos). Os dados contínuos foram apresentados como médias, desvio
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padrão, mediana e intervalo interquartil. Os categóricos, em valor absoluto e
percentual.
Os valores médios do desfecho clínico primário (escala de Constant e
Murley) e dos desfechos clínicos secundários (escala da UCLA e EVA e
questionário DASH), para os dois grupos, foram comparados ao longo do
tempo, sendo considerados três momentos de avaliação (tempo de 3, 6 e 12
meses). Os dados foram apresentados como médias e desvio padrão. Uma
análise de variância de um fator foi efetuada para determinar se havia
diferença estatisticamente significante ao longo do tempo de seguimento.
Quando verificada essa diferença, foi realizado o teste post hoc de
Bonferroni, para determinar em quais pontos os grupos diferiram
temporalmente. A diferença das médias foi realizada com a subtração das
médias do Grupo Haste pelas do Grupo Placa.
Análises de subgrupos foram realizadas em relação aos fatores de
prognóstico para fraturas da extremidade proximal do úmero. Os grupos
foram comparados em relação à escala de Constant e Murley, após serem
divididos em subgrupos, de acordo com a idade, resultado da densitometria
óssea,

classificação

de

Neer,

desvio

angular

coronal,

cominuição

metafisária, extensão do fragmento metafisário, rotura do manguito rotador
intra e pós-operatória e pela presença ou não de complicações. Os dados
foram apresentados como médias e desvio padrão para os valores da escala
de Constant e Murley aos 12 meses de pós-operatório. A diferença entre os
grupos foi avaliada pelo teste t de Student (dados paramétricos) ou pelo
teste U de Mann-Whitney (dados não paramétricos).
A influência da experiência do cirurgião no resultado da escala de
Constant e Murley foi avaliada pelo coeficiente de correlação de Pearson. A
amostra foi dividida pela metade, considerando a ordem temporal das
cirurgias, e os grupos foram comparados pelo teste t de Student (dados
paramétricos) ou pelo teste U de Mann-Whitney (dados não paramétricos).
A análise das complicações foi realizada pelos teste Qui-quadrado ou
teste exato de Fisher, quando havia menos de cinco observações em cada
grupo.
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Os pacientes que completaram a primeira avaliação clínica foram
considerados na análise. Para os dados faltantes das escalas de 12 meses
foi utilizado o método de análise da última observação levada a termo. Foi
utilizada a análise por intenção de tratamento, em que os pacientes foram
comparados em relação aos resultados finais dentro dos grupos para os
quais foram inicialmente randomizados.
O valor de p < 0,05 foi considerado como estatisticamente significante.
O programa SPSS versão 22.0 (SPSS Inc®, Chicago, IL, EUA) foi
utilizado para a análise estatística.
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4

RESULTADOS

4.1 Fluxo dos participantes

No pronto-socorro do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo foram avaliados 123 pacientes para inclusão nesse estudo.
Cinquenta e um pacientes não atenderam aos critérios de inclusão,
sendo que, desses, 30 exibiram desvio aceitável para o tratamento
conservador, 10 foram classificados como fraturas em 4 partes de Neer,
cinco não apresentaram condições clínicas para o tratamento cirúrgico, dois
possuíam as fraturas há mais de 21 dias, dois foram considerados como
fraturas com traço articular com desvio e dois como fraturas com extensão
metadiafisária.
Foram selecionados para a inclusão na pesquisa 72 pacientes, 36 no
Grupo Haste e 36 no Grupo Placa.
Quatro pacientes, no Grupo Haste, e três, no Grupo Placa, perderam o
seguimento antes da primeira avaliação clínica, aos 3 meses, e foram
excluídos. Três pacientes, no Grupo Haste, e um, no Grupo Placa, não
responderam à avaliação aos 12 meses, porém foram incluídos na análise
final (última observação levada a termo).
Foram objeto de análise, 65 pacientes (90%), 32 no Grupo Haste e 33
no Grupo Placa.
O diagrama do fluxo dos pacientes, conforme a recomendação do
“Consolidated Standards of Reporting Trials”109, é apresentado na Figura 1.
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Figura 1 - Diagrama de fluxo detalhando as etapas da pesquisa, de acordo
com o “Consolidated Standards of Reporting Trials”109
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4.2 Recrutamento

O recrutamento dos pacientes teve início em maio de 2011 e término
em março de 2014.

4.3 Dados gerais

Os grupos não apresentaram diferença estatística quanto às variáveis
intrínsecas ao paciente (Tabela 1). Também não apresentaram diferença
estatística quanto às variáveis relacionadas à lesão, assim como quanto ao
resultado da densitometria óssea e da avaliação intraoperatória do manguito
rotador (Tabela 2).
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Tabela 1 - Distribuição das frequências absoluta e relativa das variáveis
intrínsecas ao paciente

ASA: avaliação clínica pré-operatória da Sociedade Americana de
Anestesiologia; DP: desvio padrão; IQR: intervalo interquartil; n: número de
pacientes; p: nível de significância
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Tabela 2 - Distribuição das frequências absoluta e relativa das variáveis
relacionadas à lesão

DP: desvio padrão; IQR: intervalo interquartil; n: número de pacientes; p:
nível de significância
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Os dados relacionados às classificações foram agrupados nas Tabelas
3 e 4, as demais características radiográficas na Tabela 5. Os grupos não
apresentaram diferença estatística quanto às classificações, características
de desvio e fatores prognósticos.

Tabela 3 - Distribuição das frequências absoluta e relativa das variáveis
radiográficas relacionadas às classificações das fraturas da
extremidade proximal do úmero

n: número de pacientes; p: nível de significância
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Tabela 4 - Distribuição das frequências absoluta e relativa das variáveis
radiográficas relacionadas aos parâmetros descritos por Resch55
para as fraturas da extremidade proximal do úmero

n: número de pacientes; p: nível de significância
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Tabela 5 - Distribuição das frequências absoluta e relativa das variáveis
radiográficas da fratura relacionadas aos desvios, cominuição
metafisária e presença de traço articular de fratura

DP: desvio padrão; IQR: intervalo interquartil; n: número de pacientes; p:
nível de significância
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4.4

Análise dos desfechos

4.4.1 Desfechos clínicos

4.4.1.1 Escala de Constant e Murley

A média da pontuação pela escala de Constant e Murley, ao final de 12
meses de seguimento, foi de 70,3 ± 15,8 pontos, para o Grupo Haste e de
71,5 ± 12,8 pontos, para o Grupo Placa. A diferença entre as médias dos
grupos, aos 12 meses, foi de -1,1 pontos (IC 95% = -8,2 a 6,0), não
significante (p = 0,750).
As avaliações realizadas aos 3 e 6 meses também não evidenciaram
diferença estatística (p = 0,096 e p = 0,444, respectivamente).
A análise temporal demonstrou que os dois grupos apresentaram
melhora estatística ao longo do tempo de seguimento (p< 0,001). Na análise
post hoc não foi identificada diferença significante entre 6 e 12 meses para o
Grupo Haste (p = 0,085).
A média da pontuação pela CRI, ao final de 12 meses de seguimento,
foi de 81% ± 18,0, para o Grupo Haste e de 85% ± 12,4, para o Grupo Placa
(p = 0,400). Os pacientes com lesões no membro contralateral ou com
acometimento bilateral foram excluídos dessa análise.
Os valores da escala de Constant e Murley são apresentados na
Tabela 6 e no Gráfico 1.
De acordo com a categorização da CRI83, obtiveram-se resultados
excelentes em 50% dos casos, bons em 16%, satisfatórios em 18% e ruins
em 16% dos casos do Grupo Haste. Para os casos do Grupo Placa,
obtiveram-se resultados excelentes em 43% dos casos, bons em 30% e
satisfatórios em 27%. Os grupos não apresentaram diferenças estatísticas.
A distribuição categorizada da CRI é apresentada na Tabela 7.
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Tabela 6 - Resultados da avaliação clínica de acordo com as escalas de
Constant e Murley47, UCLA49, EVA e o questionário DASH50 ao
longo do seguimento

CRI: escala de Constant Relativa Individual (escala de Constant e Murley
aos 12 meses dividida pela contralateral); DP: desvio padrão; IC: intervalo
de confiança; n: número de pacientes; p: nível de significância
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Gráfico 1 - Resultados da avaliação clínica de acordo com a escala de
Constant e Murley47 ao longo do seguimento

IC: intervalo de confiança

Tabela 7 - Resultados da avaliação clínica de acordo com a escala de
Constant Relativa Individual categorizada83

n: número de pacientes; p: nível de significância
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4.4.1.2 Escala da UCLA

A média da pontuação pela escala da UCLA, ao final de 12 meses de
seguimento, foi de 28,7 ± 5,9 pontos, para o Grupo Haste e de 29,8 ± 4,5
pontos, para o Grupo Placa. A diferença entre as médias dos grupos, aos 12
meses, foi de -1,1 pontos (IC 95% = -3,7 a 1,5), não significante (p = 0,387).
A avaliação realizada aos 6 meses também não evidenciou diferença
estatística (diferença entre as médias de -0,1 pontos [IC 95% = -3,4 a 3,1]; p
= 0,939). A média da pontuação aos 3 meses foi de 22,9 ± 5,2 pontos para o
Grupo Haste e de 18,9 ± 3,8 pontos para o Grupo Placa. A diferença entre
as médias dos grupos foi de 4,0 pontos (IC 95% = 1,3 a 6,7), sendo
estatisticamente significante (p = 0,005). Os valores são apresentados na
Tabela 6 e no Gráfico 2. A análise temporal demonstrou que os dois grupos
apresentaram melhora estatística ao longo do tempo de seguimento (p<
0,001). Na análise post hoc não foi identificada diferença significante entre 6
e 12 meses para o Grupo Haste (p = 0,098).

Gráfico 2 - Resultados da avaliação clínica de acordo com a escala da
UCLA49 ao longo do seguimento

IC: intervalo de confiança
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4.4.1.3 Questionário DASH

A média da pontuação pelo questionário DASH, ao final de 12 meses
de seguimento, foi de 18,1 ± 18,8 pontos, para o Grupo Haste e de 14,3 ±
13,0 pontos, para o Grupo Placa. A diferença entre as médias dos grupos,
aos 12 meses, foi de 3,7 pontos (IC 95% = -4,3 a 11,7), não significante (p =
0,354). As avaliações realizadas aos 3 e 6 meses também não evidenciaram
diferença significante (p = 0,754 e p = 0,679, respectivamente). Os valores
são apresentados na Tabela 6 e no Gráfico 3. A análise temporal
demonstrou que os dois grupos apresentaram melhora estatisticamente
significante ao longo do tempo de seguimento (p< 0,001). Na análise post
hoc não foi identificada diferença significante entre 6 e 12 meses para o
Grupo Haste e para o Grupo Placa (p> 0,999 e p = 0,222, respectivamente).

Gráfico 3 - Resultados da avaliação clínica de acordo com a escala do
questionário DASH50 ao longo do seguimento

IC: intervalo de confiança
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4.4.1.4 Escala visual analógica de dor

A média da pontuação pela EVA, ao final de 12 meses de seguimento,
foi de 1,7 ± 2,3 pontos, para o Grupo Haste e de 1,3 ± 2,1 pontos, para o
Grupo Placa. A diferença entre as médias dos grupos, aos 12 meses, foi de
0,4 pontos (IC 95% = -0,7 a 1,4), não significante (p = 0,326). As avaliações
realizadas aos 3 e 6 meses também não evidenciaram diferença (p = 0,334
e p = 0,726, respectivamente). Os valores são apresentados na Tabela 6 e
no Gráfico 4. A análise temporal demonstrou que os dois grupos
apresentaram melhora estatística ao longo do tempo de seguimento (p <
0,001). Na análise post hoc não foi identificada diferença significante entre 6
e 12 meses para o Grupo Haste e para o Grupo Placa (p = 0,282 e p =
0,055, respectivamente), assim como entre 3 e 6 meses para o Grupo Placa
(p = 0,115)

Gráfico 4 - Resultados da avaliação clínica de acordo com a escala visual
analógica de dor ao longo do seguimento

IC: intervalo de confiança
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4.4.1.5 Amplitude de movimento passiva

Os grupos não apresentaram diferença estatística quanto à amplitude
de movimento passiva aos 12 meses para a elevação (p = 0,571), abdução
(p = 0,874), rotação lateral (p = 0,967) e rotação medial (p = 0,344). As
avaliações realizadas aos 3 e 6 meses também não evidenciaram diferença
estatística, exceto pela rotação medial aos 6 meses, com diferença de 2
pontos a favor do Grupo Haste (p = 0,042). Os valores são apresentados na
Tabela 8.

Tabela 8 - Resultados da avaliação da amplitude de movimento passiva ao
longo do seguimento

DP: desvio padrão; n: número de pacientes; p: nível de significância; *A
rotação medial foi convertida para números contínuos. T1 a T12 equivalem
aos valores de 1 a 12, L1 a L5 aos valores de 13 a 17, sacro equivale a 18 e
o trocanter maior a 19
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4.4.2 Desfechos radiográficos
4.4.2.1 Ângulo cabeça-diáfise

A média do ângulo cabeça-diáfise ao final do seguimento foi de 133,7°
± 7,3° para o Grupo Haste e de 131,5° ± 6,5° para o Grupo Placa. A
diferença entre as médias dos grupos na avaliação de 12 meses foi de 2,2°
(IC 95% = -1,2 a 5,6), não significante (p = 0,203). Os valores são
apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 - Resultados da avaliação do ângulo cabeça-diáfise no pósoperatório imediato e ao final de 12 meses de seguimento

DP: desvio padrão; n: número de pacientes; p: nível de significância

4.4.2.2 Consolidação

Em 6 semanas, nove pacientes (28%) do Grupo Haste e quatro (12%)
do Grupo Placa não apresentaram sinais de consolidação, sem diferença
estatística (p = 0,107). Aos 3 meses, todos os pacientes apresentaram
consolidação, exceto um paciente do Grupo Placa, que sofreu uma queda e
apresentou soltura distal da placa com 6 semanas de pós-operatório. Aos 6
e 12 meses, todos os pacientes apresentaram sinais de consolidação.
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4.5 Avaliação das complicações

Foram registradas 38 complicações, sendo 28 no Grupo Haste e 10 no
Grupo Placa, com diferença estatística (p = 0,001). As complicações
ocorreram em 18 pacientes, sendo 11 (34%) do Grupo Haste e sete (21%)
do Grupo Placa, sem diferença estatística (p = 0,137). Seis pacientes
apresentaram mais de uma complicação, sendo quatro (13%) do Grupo
Haste e dois (6%) do Grupo Placa. A distribuição das complicações é
demonstrada na Tabela 10. As complicações de cada paciente são
apresentadas na Tabela 11.
Os grupos não apresentaram diferença estatística quanto à taxa de
rotura transfixante do manguito rotador (p = 0,672). No Grupo Haste, foram
diagnosticados quatro casos (13%) com rotura transfixante, sendo três
(10%) do tendão do supraespinal e um (3%) do tendão do subescapular. No
Grupo Placa, dois pacientes (7%) apresentaram rotura transfixante do
tendão do supraespinal. As características dos pacientes com roturas do
manguito rotador são apresentadas na Tabela 12. Dos seis pacientes com
rotura diagnosticada no ato cirúrgico, apenas um, pertencente ao Grupo
Placa, apresentou rotura do tendão do supraespinal no pós-operatório.
A reabordagem cirúrgica foi realizada em sete pacientes (11%), sendo
seis (19%) do Grupo Haste e um (3%) do Grupo Placa, com diferença
estatística (p = 0,041).

4.6 Análise de subgrupos

A média da pontuação pela escala de Constant e Murley, ao final de 12
meses, não apresentou diferença estatística entre o Grupo Haste e o Grupo
Placa, para nenhuma análise de subgrupo. Os valores são apresentados na
Tabela 13. Não houve influência da experiência do cirurgião para o resultado
da Escala de Constant e Murley, aos 12 meses, para o Grupo Haste (p =
0,387) e para o Grupo Placa (p = 0,475).
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Tabela 10 - Resultados da avaliação das complicações em ambos os grupos
e na casuística total, apresentados como números absolutos e
porcentagens

n: número de pacientes; NA: não aplicável
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Tabela 11 - Resultados da avaliação das complicações em cada paciente

66

Tabela 12 - Descrição dos casos com rotura transfixante do manguito
rotador

n: número de pacientes; NA: não aplicável
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Tabela 13 - Resultados da análise de subgrupos em relação à escala de
Constant e Murley47 aos 12 meses

DP: desvio padrão; NA: não aplicável; p: nível de significância
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5

DISCUSSÃO

Esse estudo teve como objetivo comparar a haste intramedular
bloqueada com a placa bloqueada para as fraturas desviadas da
extremidade proximal do úmero. Todas as investigações foram realizadas
para a comparação entre os métodos de tratamento, buscando possíveis
vantagens de uma técnica em relação a outra. Nesse capítulo, a análise dos
dados segue a sequência utilizada na apresentação dos resultados.
As variáveis intrínsecas ao paciente e à lesão não apresentaram
diferença significante entre os grupos, demonstrando a eficácia da
randomização. A maioria da amostra foi composta por pacientes idosos, com
uma média de idade de 65 anos, no Grupo Haste e de 66 anos, no Grupo
Placa, superior à amostra de Zhu et al.33. As demais características da
amostra foram semelhantes aos demais estudos comparativos, com
predominância do sexo feminino e do mecanismo de trauma por queda ao
solo33,41,43,46. Apenas um paciente apresentou fratura associada, tendo sido
acometido por uma fratura da patela contralateral. Consideramos que os
resultados obtidos podem ser generalizados para pacientes com fraturas
isoladas da extremidade proximal do úmero, idosos e com trauma de baixa
energia. Os resultados não devem ser extrapolados para jovens ou
politraumatizados.
As fraturas incluídas apresentaram uma distribuição semelhante para
ambos os grupos de acordo com a classificação de Neer, sendo cerca de
metade dos casos classificados com 2 partes e a outra metade como 3
partes para ambos os grupos. Para a classificação AO, a distribuição
também foi semelhante, porém com mais casos classificados como tipo B no
Grupo Placa, mas sem diferença significante.
Para as demais variáveis radiográficas, potencialmente relacionadas ao
prognóstico, a distribuição foi aleatória, sendo homogênea entre os grupos.
A variável que apresentou maior diferença foi a extensão do fragmento
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metafisário, cuja média foi 2,6 mm maior, no Grupo Haste. Como essa
variável foi superior ao valor crítico de 8 mm, que aumenta o risco de
desvascularização da cabeça54, consideramos que essa diferença não
influenciou os resultados. Fatores relacionados ao desvio inicial da fratura
também apresentaram distribuição semelhante, com mais casos desviados
em varo no Grupo Haste e mais casos desviados em valgo no Grupo Placa,
também sem diferença significante.
Dos estudos comparativos publicados até o momento33,40-44,46,89,
apenas as classificações de Neer ou AO são utilizadas para descrever a
característica radiográfica dos grupos, sem o uso de outras variáveis que
possam influenciar o resultado clínico ou radiográfico91-95. No estudo
randomizado de Zhu et al.33, apenas os pacientes com fraturas em 2 partes
de Neer são incluídos.
O uso das classificações como a única variável para caracterizar as
fraturas é falho, pois as mesmas não têm correlação direta com o resultado
funcional e com a taxa de complicações54,94. Além disso, as classificações
mais utilizadas, Neer e AO, apresentam baixa confiabilidade inter e
intraobservador55,110,111.
Os critérios de inclusão não foram restritos às fraturas classificadas
como 2 ou 3 partes de Neer, pois não foram incluídas as que apresentaram
traço entre os tubérculos maior e menor. Essa escolha justifica-se pelo pior
prognóstico desses casos, independente da presença de desvio entre os
fragmentos54, e pela dificuldade em se diferenciar, no pré-operatório, as
fraturas

em

3

e

4

partes,

mesmo

com

o

uso

de

tomografia

computadorizada53,110,111.
A randomização estratificada de acordo com a classificação de Neer
foi realizada para garantir que as fraturas não apresentassem discrepância
na distribuição, mesmo que ao acaso. Consideramos que a randomização
foi um fator fundamental na realização desse estudo, pois permitiu que
fraturas com uma variação radiográfica considerável pudessem ser
comparadas. Em estudos comparativos não randomizados, a distribuição
homogênea das variáveis radiográficas não pode ser considerada aleatória,
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sendo uma potencial causa de viés de seleção112 e, por não ser descrita nos
estudos publicados, dificulta a interpretação dos resultados.
Em relação aos desfechos clínicos, ambos os métodos mostraram-se
confiáveis na recuperação funcional do ombro. As diferenças na escala de
Constant e Murley não foram significantes, sendo inferiores a sete pontos
em todos os momentos de avaliação. A maior diferença foi na primeira
avaliação, aos 3 meses, sendo maior no Grupo Haste, com 6,7 pontos. Nas
demais avaliações clínicas, a diferença diminuiu, sendo superior, ao final dos
12 meses, no Grupo Placa em apenas 1,1 pontos.
É importante destacar-se que a relevância clínica das diferenças entre
os grupos foi determinada no cálculo de amostra, por meio do conceito da
diferença clínica minimamente significativa. Consideramos que uma
diferença inferior a 12 pontos na escala de Constant e Murley não seria
clinicamente relevante para o resultado final das fraturas da extremidade
proximal do úmero. Kukkonen et al.107, demonstram, em 2013, que uma
diferença de 10,4 pontos na escala de Constant e Murley é relevante para as
cirurgias de reparo do manguito rotador, justificando nossa escolha. A
comparação de diferenças inferiores a essa devem ser interpretadas com
cautela, pois podem decorrer de resultados falso-negativos113. As diferenças
encontradas podem ser consideradas, portanto, clinicamente irrelevantes
nesse estudo.
Quanto aos desfechos clínicos secundários, a maior diferença foi a da
escala UCLA, aos 3 meses de seguimento, que se apresentou 4 pontos
superior no Grupo Haste, com diferença estatisticamente significante. Ao
longo da evolução, a diferença diminuiu, sendo superior para o Grupo Placa,
ao final dos 12 meses, em apenas 1,1 pontos, sem diferença estatística.
Podemos considerar, portanto, que os resultados funcionais precoces com o
uso da haste intramedular bloqueada apresentaram uma pequena vantagem
em relação à placa pela escala UCLA. No entanto, sua importância clínica é
discutível e a consideramos irrelevante. Para a escala EVA e o questionário
DASH, nenhuma diferença clinicamente significativa foi encontrada ao longo
das avaliações. Para os resultados categorizados da escala CRI, não
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notamos diferença estatística entre os grupos, porém, o Grupo Haste
apresentou cinco casos com resultados ruins, comparado a nenhum caso
ruim no Grupo Placa.
Nesse estudo os resultados clínicos para os pacientes tratados com
placa bloqueada foram semelhantes aos de duas revisões sistemáticas, que
demonstram média de 74 pontos pela escala de Constant e Murley29,30.
Quando comparado ao único estudo randomizado entre a haste e a placa
bloqueada33, nossos resultados pela escala de Constant e Murley, aos 12
meses, foram inferiores, em uma média de 17,7 pontos, para o Grupo Haste
e de 20,5 pontos, para o Grupo Placa.
As diferenças entre os resultados desse estudo e os da literatura
podem estar relacionadas a maior média de idade de nossa amostra, que
influencia diretamente a variável de força da escala de Constant e Murley48.
A escala de Constant Relativa Individual permite uma melhor comparação
entre os resultados, mas é pouco utilizada nos diversos estudos publicados
e apresenta limitações, pois não deve ser aplicada em pacientes com lesões
no ombro contralateral48. Os resultados da CRI de Gradl et al.41 são
semelhantes aos nossos, para o Grupo Haste (81%), porém inferiores para o
Grupo Placa (77%), comparados aos nossos valores, de 81% e 85%,
respectivamente.
Em relação às diferenças entre a haste e a placa, nossos resultados
clínicos são semelhantes aos dos estudos coorte40-46, sem demonstrar clara
superioridade de nenhuma das técnicas. Por outro lado, alguns autores
encontram melhores resultados na avaliação dos desfechos clínicos
secundários. Zhu et al.33 observam melhores resultados pela escala ASES e
pela EVA, aos 12 meses, porém sem diferença aos 36 meses. Konrad et
al.43descrevem maior risco de dor no local da fratura nos tratados com placa
e Haderman et al.42 melhores resultados pela escala ASES nos tratados com
haste.
Quanto à amplitude de movimento passiva, observamos diferença
significante apenas para a rotação medial, aos 6 meses; porém, com uma
diferença clinicamente irrelevante. Não observamos diferença significante
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para nenhum dos outros planos de movimento e em nenhum momento de
avaliação. Nenhum estudo prévio comparou a amplitude de movimento
passiva.
Em relação à avaliação radiográfica, obtivemos uma média do ângulo
cabeça-diáfise, no pós-operatório imediato, de 135,5°, no Grupo Haste e de
133,3°, no Grupo Placa, demonstrando uma redução adequada em ambos
os grupos. Aos 12 meses, a média do ângulo cabeça-diáfise foi 133,7°, no
Grupo Haste e de 131,5°, no Grupo Placa. A variação média do desvio
angular, nesse período, não apresentou diferença significante entre os
grupos. Um caso, do Grupo Placa, apresentou ângulo cabeça-diáfise inferior
a 120°, valor abaixo do qual são mais frequentes as complicações91, mas
que não evoluiu com perda secundária do ângulo cabeça-diáfise. Nossos
resultados foram superiores aos de Lopiz et al.87, que observam
consolidação abaixo de 120° em 20% dos casos tratados com haste
bloqueada angulada e, aos de Agudelo et al.91 com placa bloqueada, que
relatam colapso em varo em 13,7% dos casos. Ao final dos 12 meses, três
pacientes apresentaram desvio superior a 10°, no Grupo Haste e um caso,
no Grupo Placa, representando 6,2% da amostra. A média da escala de
Constant e Murley desses pacientes foi de 59,5 pontos, valor inferior a
média do estudo. Em toda a amostra, dois pacientes, um de cada grupo,
apresentaram consolidação com o ângulo cabeça-diáfise inferior a 120° e
nenhum caso apresentou valor inferior a 110°. A perda progressiva do
ângulo cabeça diáfise até a consolidação também foi avaliada por Pawaskar
et al.68, que relatam uma diminuição média de 3,8°, nos primeiros 3 meses e
de 1,3°, entre o 3° e o 12° mês.
O “cut-out” é uma complicação que pode ser decorrente da fixação
inadequada ou por estabilidade insuficiente do implante, com maior risco nas
fraturas com desvio em varo associadas à cominuição metafisária
medial92,93,95. Observamos apenas um paciente que apresentou perda
completa da redução da cabeça do úmero, diagnosticada com 6 semanas de
pós-operatório, associada ao “cut-out” dos parafusos proximais através da
cabeça e que apresentava os fatores de risco citados acima.
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São descritas alternativas técnicas para a melhora da estabilidade
nesse tipo de fratura, que consistem principalmente na adequada redução
da diáfise em relação à cabeça do úmero, realizando impacção metafisária
nos casos com cominuição97, no uso de enxerto estruturado64 e na inserção
dos parafusos inferomediais da placa96,114. A impacção metafisária foi
buscada em todos os casos com cominuição e, em todos os casos do grupo
placa, utilizamos parafusos inferomediais, diminuindo a ocorrência dessa
complicação em nossa amostra.
Para a avaliação dos desfechos radiográficos, o ângulo cabeça diáfise
foi utilizado como o único método de mensuração do desvio angular da
cabeça do úmero. Não foram usados métodos de avaliação radiográfica
quanto ao posicionamento do implante, como o utilizado por Fjalestad et
al.105 ou métodos categóricos de análise da redução, como utilizado por
Kloub et al.83, sendo uma limitação do estudo. Optamos por definir a redução
insatisfatória como uma complicação pós-operatória, caracterizada pelo
ângulo cabeça diáfise inferior a 120°, ou quando havia desvio do tubérculo e
da diáfise superior a 0,5 cm e 1 cm, respectivamente. O desvio superior a
10° foi descrito como critério de perda da redução, baseado na diferença
entre a radiografia pós-operatória imediata e a radiografia com 12 meses.
Südkamp et al.94 demonstraram que uma perda da redução de 30° em varo
pode gerar redução de 7,4 pontos da escala de Constant e Murley.
Adotamos um valor mais rigoroso e julgamos que a perda da redução é uma
complicação radiográfica, independente de estar relacionada a uma piora
clínica.
Na avaliação da consolidação óssea, não pudemos observar diferença
significante entre os grupos. No entanto, o número de pacientes com
fraturas consolidadas em 6 semanas foi superior no Grupo Placa. Não
observamos pseudartrose em nenhum paciente, mesmo naqueles com
complicações graves ou que necessitaram de reabordagem cirúrgica.
Pudemos confirmar os achados das diversas revisões sistemáticas, que
demonstram

baixa

taxa

cirurgicamente15,26,29-31,60.

de

pseudartrose

nas

FEPU

tratadas
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O método de avaliação do tempo de consolidação das fraturas é
controverso103. Optamos por realizar uma análise qualitativa dos casos com
e sem consolidação durante os diferentes momentos preestabelecidos. Não
foi utilizado o tempo de consolidação em semanas ou dias, pois seria
necessária uma frequência elevada de radiografias, impondo doses
desnecessárias de radiação ao paciente e gerando maior necessidade de
retornos médicos.
A análise das complicações no tratamento das FEPU tem grande
importância e as mesmas foram consideradas um desfecho independente. A
taxa

de

complicações

nas

FEPU

é

alta

nos

pacientes

tratados

cirurgicamente e pode estar relacionada à redução, aos implantes ou às
características da fratura. Além do objetivo de melhorar o resultado clínico,
consideramos

que

uma

técnica

deve

apresentar

menor

taxa

de

complicações para que seja vantajosa. As complicações podem ser
responsáveis por piores resultados clínicos e, mesmo quando não
influenciam diretamente as escalas clínicas, podem levar à nova internação
para a reabordagem cirúrgica, com maior custo ao paciente e ao sistema de
saúde.
O total de complicações foi superior no Grupo Haste, com diferença
estatisticamente significante, com 28 diferentes efeitos adversos, comparado
a 10 ocorrências no Grupo Placa. O número de pacientes com complicações
também foi superior no Grupo Haste, representando 34% dos casos
operados com essa técnica, contra 21% dos casos do Grupo Placa, porém
sem diferença estatisticamente significante. Esses achados divergem dos
descritos por Zhu et al.33 e por Hardeman et al.42, que observam maior taxa
de complicações nos pacientes tratados com placa bloqueada. As
reoperações também apresentaram maior incidência no Grupo Haste, com
seis pacientes reabordados cirurgicamente, contra um paciente no Grupo
Placa, semelhante aos achados do estudo de Gradl et al.41. Quando
analisadas em conjunto, complicações ocorreram em 28% dos pacientes,
valores inferiores às revisões sistemáticas, que relatam sua ocorrência em
até 49% dos casos30,31.
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A perfuração articular da cabeça do úmero com os parafusos proximais
é um dos erros técnicos mais comuns do tratamento cirúrgico com placas
bloqueadas31. Observamos sua ocorrência nas radiografias pós-operatórias
iniciais em apenas dois casos (um em cada grupo), representando 4,2% do
total dos casos. A perfuração articular notada no pós-operatório tardio
ocorreu em dois pacientes, ambos do Grupo Haste, sendo que em um deles
a perfuração foi secundária à osteonecrose, que evoluiu com colapso. Um
total de quatro pacientes apresentaram, portanto, parafusos protrusos na
articulação, sendo três do Grupo Haste e um do Grupo Placa. Apenas os
três pacientes do Grupo Haste foram submetidos à retirada do parafuso
proximal, sem a retirada da haste. O paciente do Grupo Placa não
apresentava dor relacionada ao parafuso e não desejou outro procedimento
para a retirada do parafuso, além de não apresentar sinais de artrose
secundária. Zhu et al.33 observam protrusão articular dos parafusos em 19%
dos casos operados com placa bloqueada, sendo a complicação mais
comum de seu estudo. Revisões sistemáticas relatam essa complicação em
5 a 20% dos casos tratados com esse tipo de osteossíntese30,31. Optamos
por inserir parafusos mais curtos, distando 5 a 10 mm do osso subcondral,
para diminuir o risco dessa complicação.
A lesão do nervo axilar é outra complicação possível das FEPU.
Fjalestad et al.105 compara os resultados da ENMG em pacientes
submetidos à fixação com placa bloqueada por via deltopeitoral e naqueles
tratados de modo não operatório e observa ocorrência de lesões parciais do
nervo axilar em 33 e 30% dos casos, respectivamente. Na técnica da haste
intramedular, a via minimamente invasiva e a inserção percutânea dos
parafusos proximais da haste são os principais fatores de risco para essa
complicação, pois o nervo axilar pode estar entre 1 a 2,7 mm dos parafusos
proximais de diferentes modelos de hastes anguladas115. Na técnica por via
deltopeitoral,

o

afastamento

lateral

tem

maior

risco

para

essa

complicação105. Nenhum dos pacientes operados apresentou sinais e
sintomas sugestivos de lesão do nervo axilar e, dessa maneira, não foi
necessária a realização de exame de eletroneuromiografia (ENMG) em
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nenhum dos casos. O uso de guias e a cuidadosa inserção dos parafusos
proximais, com um afastamento manual através da via anterolateral, pode
ter contribuído para a não ocorrência dessa complicação no Grupo Haste.
Entretanto, por não ter sido utilizada a ENMG, a ocorrência de neuropraxia
do nervo axilar, principalmente de sua porção anterior, pode ter sido
subestimada105.
A inserção de hastes intramedulares anterogradas no úmero, tanto as
utilizadas para as fraturas diafisárias quanto as utilizadas para as fraturas da
extremidade proximal do úmero, é realizada através do manguito rotador. No
entanto, roturas do manguito são pouco estudadas, tanto após o uso de
hastes bloqueadas, quanto para a placa bloqueada41,116,117. Observamos
roturas transfixantes pós-operatórias do manguito rotador em seis casos,
sendo que, no Grupo Haste, três pacientes apresentaram rotura do tendão
do supraespinal e um do tendão do subescapular e, no Grupo Placa, dois
pacientes apresentaram rotura do tendão do supraespinal. Dos pacientes
com rotura do manguito rotador, dois apresentavam outras complicações
associadas e quatro apresentavam, como única complicação, a rotura do
tendão do supraespinal. A sutura das lesões se mostrou eficaz, pois apenas
um paciente submetido ao reparo apresentou rotura diagnosticada pela US
pós-operatória. A presença de alterações do manguito rotador após as
FEPU ocorre independente do método de tratamento, sendo descrita em até
25% de pacientes tratados com placas não bloqueadas, fixação percutânea
ou de modo não operatório, com piores resultados nas fraturas mais
graves118. É evidente o potencial risco de alterações pós-operatórias do
tendão do supraespinal com a fixação com haste intramedular bloqueada.
Gierer et al.119 descrevem a microcirculação do manguito rotador em
pacientes submetidos à fixação de fraturas da extremidade proximal do
úmero e não observam alteração significativa da microcirculação do tendão
do supraespinal, após a fratura. No entanto, após a inserção da haste
intramedular, a perfusão no tendão é reduzida de modo significativo, sem
melhora após a sutura do mesmo. Contudo, os autores não avaliam um
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grupo controle ou a influência da fixação com placa e do amarrilho dos
tendões do manguito rotador na perfusão dos tendões.
De acordo com nossos achados, as roturas do manguito rotador
ocorrem após as FEPU, mesmo sem o uso da haste intramedular
bloqueada. Apesar dos potenciais riscos com o uso da haste, acreditamos
que a ocorrência de roturas com seu uso seja pequena, e que a abertura
cuidadosa do tendão em sua região mais medial, seguido de sua adequada
sutura,

pode

diminuir

os

riscos

de

rotura

do

manguito

rotador.

Consideramos, também, que a visualização de todos os tendões do
manguito rotador deve ser realizada como rotina nas FEPU e tratadas com
reparo no mesmo ato cirúrgico.
A reabordagem cirúrgica nas FEPU pode ser considerada uma
complicação, devido aos maiores riscos cirúrgicos na faixa etária estudada,
com potenciais complicações clínicas. Nesse estudo, a reabordagem
cirúrgica foi realizada em sete pacientes, representando um total de 11% da
amostra, sendo maior no Grupo Haste, com diferença estatisticamente
significante. A taxa de reoperação no Grupo Haste foi de 19%, superior à
relatada por Zhu et al.33, mas semelhante a de outros autores41-43. Por outro
lado, a taxa de reoperação no Grupo Placa foi inferior ao relatado por Sproul
et al.30. Dos pacientes reabordados cirurgicamente, apenas dois, um de
cada grupo, foram submetidos a uma nova osteossíntese. Outro paciente foi
submetido à retirada completa da haste e limpeza cirúrgica por infecção.
Outros quatro pacientes do Grupo Haste foram submetidos a cirurgias
menores, para retirada dos parafusos proximais ou liberação artroscópica de
rigidez do ombro. A retirada da haste intramedular tem um maior potencial
para complicações e dificuldades, devido à necessidade de nova abertura do
manguito rotador e da formação de osso no ponto de entrada. Acreditamos
que a retirada dos parafusos proximais deve ser a primeira escolha, pois é
um procedimento mais simples e de menor agressão, exceto nos casos de
saliência da haste, de infecção, de perda completa da redução ou de revisão
para artroplastia.
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Realizamos a análise de subgrupo com os principais fatores de
prognóstico para as FEPU91-93,95 e não observamos nenhuma diferença
significante. A análise de subgrupo em um estudo randomizado apresenta
limitações devido à pequena amostra, apesar da distribuição semelhante.
Consideramos, portanto, que a mesma é sujeita a viés e a ausência de
diferença estatística pode significar um falso-negativo113.
Quando avaliamos os resultados de acordo com a idade, não
observamos diferenças entre os grupos nos pacientes com idade inferior ou
superior a 60 anos. Diversos autores observam piores resultados clínicos
nos pacientes mais idosos15,70,91-93. Um possível viés dessa análise está no
uso da escala de Constant e Murley não ajustada para idade ou para o lado
contralateral, pois um dos componentes de maior importância na escala é a
avaliação de força, inferior nos pacientes mais idosos120.
Quando os grupos foram comparados de acordo com o resultado da
densitometria óssea, as médias da escala de Constant e Murley também
não apresentaram diferença significante. Krappinger et al.93 observam piores
resultados quanto à perda de redução nos casos com osteoporose, mas que
não foram confirmados pelo estudo de Kralinger et al.121, com avaliação da
densidade mineral óssea por TC, em 150 casos de FEPU tratados com
placa bloqueada.
A influência das classificações no prognóstico das fraturas da
extremidade proximal do úmero é controversa. Observamos piores médias
da escala de Constant e Murley nos pacientes com fraturas em 2 partes de
Neer, quando comparadas às fraturas em 3 partes, independente da técnica
utilizada.
Na comparação entre os grupos, nosso estudo demonstrou resultados
semelhantes entre os pacientes acometidos por fraturas em 2 ou 3 partes de
Neer, de acordo com a escala de Constant e Murley. Esses dados são
amparados por outros estudos40,43,46,54,70,94. Entretanto, Nolan et al.82
observam piores resultados clínicos com a haste nas fraturas em 3 partes de
Neer.
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Não houve diferença significante entre as fraturas com desvio em varo
e as com desvio em valgo. Não existem estudos comparativos entre haste e
placa que avaliem, isoladamente ou em uma análise de subgrupo, os
resultados das FEPU com desvio em varo.
Nos casos com cominuição metafisária, os resultados foram piores,
independente do grupo, semelhante aos achados de Osterhoff et al95. Na
comparação entre os grupos, os pacientes do Grupo Placa apresentaram
maior média pela escala de Constant e Murley nos casos com cominuição
metafisária, mas sem diferença estatisticamente significante.
Os pacientes com rotura do manguito rotador, diagnosticada no
intraoperatório, não apresentaram piores resultados clínicos quando
comparados aos pacientes sem rotura. Os pacientes com rotura do
manguito rotador detectada no pós-operatório também apresentaram
resultados clínicos semelhantes ao restante da amostra.
Esse estudo apresentou algumas limitações. A análise de subgrupo
não permitiu conclusões definitivas sobre as comparações das técnicas para
diferentes tipos de fraturas. Uma amostra superior seria necessária para
análises de subgrupo conclusivas. A realização de vias de acesso distintas
também pode ser um fator independente para influenciar os resultados, não
isolando o tipo de implante como a única diferença entre os grupos. Alguns
desfechos não foram avaliados, como o tempo cirúrgico, o sangramento e o
tempo de uso da radioscopia. Esses desfechos foram considerados como
variáveis de difícil mensuração, imprecisas, dependentes do padrão da
fratura e, sobretudo, de pouca importância prática para a tomada de decisão
sobre o tipo de implante a ser utilizado. O tempo de seguimento de 12
meses é outra limitação, que pode subestimar a taxa de complicações17. No
entanto, outros autores16,105,122 relatam alterações funcionais mínimas entre
12 e 24 meses. Além disso, nossa análise post-hoc não demonstrou
diferença entre 6 e 12 meses no Grupo Haste. Podemos também citar como
crítica, a inexistência de um grupo de tratamento não operatório no estudo.
A tomada de decisão para o tratamento cirúrgico tem se tornado um assunto
controverso e estudos mais atuais não demonstram diferenças entre as
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opções, independente do método escolhido para o tratamento cirúrgico14-16.
Entretanto, a falta desse grupo não diminuiu a validade interna do estudo,
que teve como objetivo primário comparar técnicas de tratamento cirúrgico.
Como pontos favoráveis, podemos citar que foi um ensaio clínico
controlado, prospectivo e randomizado, com cegamento dos avaliadores e
com adequada validade interna. Apesar da variabilidade dos fatores
prognósticos, a randomização permitiu que não ocorressem desequilíbrios
entre os grupos, tornando-os homogêneos. Os procedimentos cirúrgicos
foram realizados pelo pesquisador, o que permitiu que a técnica de redução
e fixação não sofresse outras influências, além do tipo de implante e da via
de

abordagem

cirúrgica.

A

avaliação

do

manguito

rotador

pela

ultrassonografia, em ambos os grupos, também pode ser destacada como
um ponto favorável do estudo.
A utilização de escalas clínicas estabelecidas e a descrição detalhada
das complicações permitem que esse estudo seja utilizado em futuras
metanálises, contribuindo para a tomada de decisão sobre as diferentes
técnicas cirúrgicas para o tratamento das FEPU.
Nosso estudo demonstrou que a fixação das fraturas da extremidade
proximal do úmero com placa ou com haste intramedular bloqueada
apresenta resultados clínicos semelhantes, avaliados pelas escalas de
Constant, UCLA, EVA e pelo questionário DASH. No entanto, a taxa de
complicações e reoperações foi superior no Grupo Haste.
Consideramos que o uso da haste intramedular bloqueada é uma
alternativa viável para o tratamento das FEPU, mas que não apresenta
benefícios clínicos, enquanto aumenta o risco de complicações relacionadas
ao tratamento cirúrgico. Futuros estudos, com o uso de hastes retas e com
parafusos em múltiplos planos são necessários para definir possíveis
vantagens das hastes mais modernas em relação à placa bloqueada.
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6

CONCLUSÕES

A osteossíntese das fraturas da extremidade proximal do úmero com
placa bloqueada ou haste intramedular bloqueada produziram resultados
clínicos e radiográficos semelhantes.
A fixação com haste intramedular bloqueada apresentou maior taxa de
complicações e reoperações.
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Apêndices

Apêndice A - Técnica para o procedimento cirúrgico

Figura A.1 - Posicionamento do paciente para o procedimento cirúrgico em
ambos os grupos

Figura A.2 - Modelo da haste intramedular bloqueada utilizada no estudo,
angulada e com 3 parafusos proximais

Figura A.3 - Via anterolateral transdeltoide longitudinal para a realização da
haste intramedular

Figura A.4 - Sutura dos tendões do manguito rotador para a redução dos
tubérculos e para auxílio na redução da cabeça do úmero, pela via
anterolateral

A

B

Figura A.5 - Fixação provisória da cabeça do úmero na diáfise com o uso de
fios de Kirschner: (A) aspecto clínico; (B) radioscopia

A

B

Figura A.6 - Posicionamento do fio guia, de 8 a 10 mm medial à transição
entre a cabeça do úmero e o tubérculo maior: (A) imagem clínica; (B)
imagem da radioscopia

Figura A.7 - Abertura longitudinal de 15 mm do tendão do supraespinal,
medial ao tubérculo maior

A

B

Figura A.8 - Fresagem de cerca de 2 cm de profundidade da cabeça do
úmero: (A) inserção da fresa; (B) retirada da fresa e ponto de entrada para a
inserção da haste

A

B

C

D

E

F

Figura A.9 - Fixação haste intramedular bloqueada: (A) guia para inserção
da haste e dos parafusos proximais; (B) radioscopia da passagem da broca
para inserção do parafuso proximal; (C) inserção do primeiro parafuso
proximal; (D) radioscopia da inserção do segundo parafuso proximal; (E)
radioscopia da inserção do terceiro parafuso proximal; (E) radioscopia da
inserção dos parafusos distais

A

B

Figura A.10 - Suturas em banda de tensão ao redor dos parafusos
proximais, com fios inabsorvíveis passados nos tendões do manguito
rotador: (A) parafuso posterior; (B) parafuso anterior e posterior

A

B

C

Figura A.11 - Fechamento do tendão do supraespinal com fios inabsorvíveis
e pontos simples: (A) sutura lateral; (B) sutura medial; (C) aspecto final

Figura A.12 - Modelo da placa bloqueada utilizada no estudo

A

B

Figura A.13 - (A) Via deltopeitoral; (B) identificação e reparo do manguito
rotador com fios não absorvíveis

Figura A.14 - Aspecto final da fixação com placa bloqueada

Apêndice B - Parâmetros radiográficos das fraturas da extremidade
proximal do úmero

Figura B.1 - Radiografias pré operatórias em três incidências: (A) frente
verdadeiro; (B) perfil verdadeiro; (C) perfil axilar

Figura B.2 - Radiografias pós operatórias: (A) frente verdadeiro com 30° de
rotação externa do braço; (B) frente verdadeiro com rotação interna com
mão no abdome; (C) perfil verdadeiro; (D) perfil axilar

Figura B.3 - Classificação de Neer12 das fraturas da extremidade proximal
do úmero, com os tipos de fraturas incluídas no estudo: (A) fratura em 2
partes; (B) fratura em 3 partes

Figura B.4 - Classificação AO102 das fraturas da extremidade proximal do
úmero, com os tipos de fraturas incluídas no estudo: (A) fratura extraarticular unifocal, sendo a 11-A2, metafisária impactada e, a 11-A3,
metafisária não impactada; (B) fratura extra-articular bifocal, sendo a 11-B1
com impacção metafisária e, a 11-B2, sem impacção metafisária.

Figura B.5 - Classificação Binária descrita por Hertel et al.54, baseada na
identificação da morfologia da fratura, pesquisando-se as linhas de fratura
entre os tubérculos, a diáfise e a cabeça do úmero. A cabeça é representada
pela peça vermelha, o tubérculo maior pela azul, o tubérculo menor pela
amarela e a diáfise pela verde

Figura B.6 - Parâmetro descrito por Resch et al.55 para a classificação
binária54 no plano coronal: (A) impacção; (B) tração; (C) neutro

Figura B.7 - Parâmetro descrito por Resch et al.55 para a classificação
binária54 no plano sagital: (A) neutro; (B) flexão

Figura B.8 - Avaliação do ângulo cabeça-diáfise: (A) pré-operatório; (B) pósoperatório imediato; (C) 12 meses de pós-operatório

Figura B.9 - Avaliação da extensão do fragmento metafisário da cabeça do
úmero, da porção inferior do colo anatômico até a porção mais distal de osso
metafisário inserido na cabeça do úmero

Figura B.10 - Avaliação do desvio do tubérculo maior em relação à cabeça
do úmero: Uma linha tangencial ao topo da cabeça do úmero foi traçada. A
distância da porção mais superior do tubérculo maior foi registrada em mm,
sendo considerado um valor negativo quando o tubérculo permaneceu
inferior à margem superior da cabeça

Figura B.11 - Avaliação do desvio da diáfise em relação à cabeça do úmero:
(A) considerado um valor positivo quando a diáfise permaneceu lateral à
cabeça do úmero; (B) considerado um valor negativo quando a diáfise
permaneceu medial à cabeça do úmero

Figura B.12 - Avaliação da cominuição metafisária medial na radiografia: (A)
com cominuição; (B) sem cominuição

