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editorial

Dr. Sérgio Vianna

Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
(INTO);  chefe do Grupo de Pé e Tornozelo do INTO, Rio de Janeiro

relato De CaSo

A apresentação denominada “relato de caso” é olhada com desdém 

por um grande contingente de consumidores da literatura médica, que 

trata o trabalho como um subproduto. Equivaleria a um “cordel” de 

baixa qualidade. Esse ponto de vista não corresponde às minhas ex-

pectativas.

A formatação referida permite a multiplicação do conhecimento: à 

medida que descrevemos casos raros e patologias não conhecidas, to-

mamos contato com detalhes muito peculiares de pacientes com noso-

logia de ocorrência não necessariamente incomum. Com um número 

mínimo de páginas e poucas palavras podemos conseguir um artigo de 

interesse prático, que faz crescer as nossas opções diagnósticas.

O “relato de caso” deve ser enxuto, sem firulas ou tergiversações. 

Deve ter razões indiscutíveis que o justifiquem. Em caso afirmativo, 

vamos direto ao caso.
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Hemiartroplastia primária do 
ombro com enxertia óssea 

homóloga de banco de tecidos 
musculoesqueléticos em paciente 

com seqüela traumática da 
extremidade proximal do úmero

Paciente do sexo masculino, 57 anos, aposentado, víti-
ma de fratura exposta da extremidade proximal do úmero 
direito provocada por projétil de arma de fogo (PAF) em 
6-3-2004, foi submetido a tratamento cirúrgico através de 
limpeza mecânico-cirúrgica e osteossíntese que utilizou a 
técnica de amarrilho com fios metálicos. Houve evolução 
clínica com dor e completa impotência funcional do om-
bro, o que o fez procurar nosso Ambulatório de Cirurgia do 
Ombro e Cotovelo no Instituto Nacional de Traumatologia 
e Ortopedia (INTO) para tratamento.

Ao exame físico o paciente apresentava-se com dor e 
mobilidade franca à palpação da extremidade superior do 
braço.  A avaliação do arco de movimento do ombro direito 
estava prejudicada pela mobilidade anormal no nível do foco 
de pseudartrose do úmero. O arco de movimento do lado 
contralateral era completo.  As manobras para avaliação do 
manguito rotador não puderam ser realizadas conveniente-
mente pelas características da lesão esquelética. O músculo 
deltóide ântero-lateral encontrava-se com o trofismo pre-
servado. O exame neurovascular não apresentava déficits. 
As partes moles ao redor do ombro estavam preservadas, 
sem sinais de infecção, com cicatriz cirúrgica deltopeitoral 
fechada e retração cicatricial no terço superior do braço, 
provável orifício de entrada do PAF.

O estudo de imagem evidenciou pseudartrose do colo 
cirúrgico umeral, com preservação do fragmento cefálico 
fixo junto às tuberosidades, destruição da congruência da 

marcus vinícius galvão amaral
márcio Cohen
martim monteiro
Médicos do Centro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo do 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO)

geraldo motta
Chefe do Centro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo
do INTO

cabeça umeral, perda do estoque ósseo meta e diafisário, 
além da presença de fios de cerclagem rotos.

Em 15-6-2005, o paciente foi submetido a hemiartroplas-
tia primária do ombro (Sistema GlobalR Johnson&Johnson). O 
procedimento foi realizado por acesso cirúrgico deltopeitoral, 
ressecando-se a cicatriz cirúrgica prévia, com desbridamento 
amplo do tecido hamartomatoso presente no foco de pseu-
dartrose e retirada dos fios de aço. Os tendões do supra e in-
fra-espinal foram liberados das aderências que os envolviam.

Em seguida realizaram-se tenotomia do músculo subes-
capular, liberação das aderências e ressecção parcial da cáp-
sula articular anterior com o objetivo de obter mobilidade 
da articulação do ombro. Ressecamos a cabeça umeral utili-
zando os guias existentes no sistema. Foi preparado o canal 
medular do úmero com as fresas específicas, colocados os 
implantes de teste e avaliados a estabilidade e o balanço de 
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partes moles.  A glenóide encontrava-se íntegra, com car-
tilagem preservada, não sendo necessária sua substituição 
protética. Foi utilizada uma haste umeral de revisão com 200 
mm de comprimento e 14 mm de diâmetro e cabeça umeral 
concêntrica de 44 mm x 18 mm.  A haste foi fixada com ci-
mento ortopédico, distal à região de perda óssea, tendo-se o 
cuidado de retirar minuciosamente o cimento extravasado 
para que ele não interferisse na incorporação da reconstru-
ção óssea a ser feita.

O preenchimento do grande defeito ósseo existente 
foi realizado utilizando-se enxertia óssea autóloga de ilíaco 
associada a enxertia óssea homóloga estrutural cortical do 
banco de tecidos.  A fixação do enxerto homólogo estrutural 
foi realizada com o uso de cerclagem com fios de titânio.

No pós-operatório, o paciente evoluiu sem intercor-
rências, com boa cicatrização da ferida cirúrgica.  A reabi-
litação foi realizada inicialmente com exercícios para mão, 
punho e cotovelo, e, ao completar um mês de pós-ope-
ratório, foram iniciados exercícios de flexão anterior do 
ombro de forma passiva assistida. Com oito semanas, a ra-
diografia evidenciou satisfatória incorporação do enxerto 
ósseo, sendo então iniciados exercícios ativos para recupe-
ração do arco de movimento e da força muscular.

Na última revisão o paciente apresentou-se sem dor, 
apto a realizar atividades da vida diária, com flexão anterior 
ativa de 90o, rotação externa de 30o e rotação interna em 
T12. Os exames de imagem evidenciam prótese bem posi-
cionada e enxerto incorporado.

DIsCussão

Seqüelas traumáticas da extremidade proximal do úme-
ro representam uma das mais difíceis situações nas recons-
truções articulares do ombro. Bons resultados funcionais 
são difíceis de alcançar devido à complexidade da perda 
óssea e à integridade de partes moles, manguito rotador e 
músculo deltóide.

A indicação de artroplastia de ombro nas pseudartroses 
da extremidade proximal do úmero ocorre quando existe 
dano articular ou estoque ósseo insuficiente na cabeça ume-
ral, não permitindo a fixação interna.

Na artroplastia do ombro, assim como em outras subs-
tituições articulares, o balanço das partes moles é essencial 

a um bom resultado funcional. No ombro, a consolidação 
adequada das tuberosidades à diáfise umeral e a restauração 
do braço de alavanca do deltóide são pontos fundamentais, 
e para isso a restauração do estoque ósseo torna-se priori-
tária. Em casos de seqüelas traumáticas, em que exista per-
da extensa do estoque ósseo, é imperativa a enxertia óssea 
para a realização da reconstrução articular. Embora enxer-
tos autógenos sejam mais comumente utilizados, sua quan-
tidade é limitada pela morbidade da área doadora, podendo 
tornar necessário o uso associado de enxerto homólogo de 
banco de tecidos.

O enxerto homólogo funciona como uma placa bio-
lógica, propiciando estabilidade mecânica ao implante e 
aumento do estoque ósseo. Esses enxertos ósseos homó-
logos estruturais podem ser preparados e modelados para 
qualquer superfície óssea. Sua capacidade de incorporação 
cria uma superfície viável à inserção de partes moles e a 
uma boa cimentação. Durante a incorporação do enxerto 
ósseo homólogo estrutural ocorre remodelação do enxer-
to, criando um período de fragilidade estrutural ao redor 
de seis semanas, devendo a reabilitação ser conservadora 
até a incorporação completa do enxerto. Um meticuloso 
rastreamento do doador e o processamento ósseo ade-
quado são necessários à segurança do receptor. Além do 
alto custo de captação, processamento e armazenamento 
dos enxertos ósseos homólogos, existe risco de transmis-
são de doenças infecciosas e reação imunológica, o que 
limita seu uso a casos especiais.
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Figuras 1a e 1B •  Pseudoartrose do úmero proximal, defeito 
na cabeça

Figuras 2a e 2B •  aspecto peroperatório: perda óssea

Figuras 3a, 3B e 3C •  Enxertia óssea homóloga (banco de tecidos) 

Figuras 4a, 4B e 4C •  resultado funcional

a b a b

a b C

a b C
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REsumo

O relato de fratura atípica num caso de espondilolis-
tese traumática do áxis permite uma análise conceitual, 
com evolução da classificação e discussão da patogênese, 
trazendo maior compreensão de tais fatores para o me-
lhor manejo desse grupo de fraturas.

IntRoDução

A espondilolistese traumática do áxis pode envolver 
a lâmina, a articulação facetária inferior, o pars interarti-
cularis, a articulação facetária superior, os pedículos e a 
parede posterior do corpo vertebral. As linhas de fratu-
ra são assimétricas e ocasionalmente envolvem a parede 
posterior do corpo do áxis; quando há envolvimento nes-
se nível, a tomografia pode ser necessária para definir as 
linhas de fratura, já que esse tipo de fratura pode não ser 
óbvio na radiografia em perfil da coluna cervical(1).

Inicialmente foi denominada “fratura do enforcado”, 

relato de fratura atípica 
em espondilolistese 
traumática do áxis

manoel victor fernandes marques
Médico ortopedista; estagiário do Grupo de Cirurgia 
de Coluna do Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia (INTO)

luís Cláudio schettino

Chefe do Serviço de Cirurgia de Coluna do INTO

luís Eduardo Carelli
antônio Eulálio araújo

Médicos ortopedistas do Grupo de Cirurgia de Coluna 
do INTO

por Schneider at al. (1965), devido à similaridade com a 
aparência radiológica da lesão traumática causada pelo en-
forcamento(1, 2). “Espondilolistese traumática do áxis” é o 
termo mais apropriado devido a acidentes automobilísticos 
e quedas serem as maiores causas dessas fraturas (traumas 
que envolvem mecanismos de desaceleração)(1, 3-5).

Avaliando suas diferentes classificações, iniciamos 
com a de Francis et al. que, baseando-se nos critérios de 
White e Panjabi, caracterizaram como estabilidade a an-
gulação entre C2-C3 < 11° e o deslocamento anterior 
C2-C3 < 3,5 mm(3). Effendi et al. classificaram-nas em 
três tipos (I, II e III), baseando-se na aparência radiográ-
fica do perfil da coluna cervical: o grau do deslocamento 
do fragmento anterior (corpo do áxis) e do fragmento 
posterior (facetas inferiores do áxis), como expressado 
pelo estado do espaço discal e das facetas articulares 
de C2-C3(1).

Levine e Edwards, ao modificarem o sistema de Effen-
di et al., fizeram uma classificação que permite identificar 
quatro diferentes mecanismos de trauma, quatro tipos de 
fratura e o tratamento para cada tipo. A classificação de 
Levine foi descrita com base no grau de angulação e de 
translação entre a segunda e a terceira vértebras cervi-
cais em: tipo I quando a fratura não for desviada, mostrar 
nenhuma angulação ou menos de 3 mm de desvio, tendo 
hiperextensão e carga axial como mecanismos de trauma; 
o tipo II mostra desvio > 3 mm C2-C3 com angulação, 
ocorrendo devido a hiperextensão e carga axial associa-
da seguida por grande flexão; o tipo II a ocorre devido a 
mecanismo de flexão/distração e caracteriza-se por se-
vera angulação, podendo ter um deslocamento leve ou 
ausente; o deslocamento uni ou bifacetário caracteriza 
o tipo III (grave angulação e deslocamento), tendo como 
mecanismo responsável a flexão/compressão(4).
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Acredita-se que a patogênese do trauma esteja re-
lacionada com a morfologia do áxis como vértebra de 
transição, com suas facetas articulares superiores em lo-
calização anterior e suas facetas inferiores em localização 
posterior, estando os pedículos entre essas articulações 
propensos a fratura. Existe o conceito do cérvico-crâ-
nio que ajuda a explicar a patogênese: há o elemento ce-
fálico (crânio, atlas, dente e corpo do áxis) e o elemento 
caudal, distal à linha de fratura. O peso do crânio (carga 
axial) é transmitido caudalmente nas facetas inferiores 
do atlas e nas facetas superiores do áxis, principalmente 
para o espaço discal C2-C3 anteriormente, e em menor 
proporção, posteriormente, para as facetas inferiores do 
áxis. Vê-se que os vetores de força passam inclinados e 
divergindo anterior e posteriormente, e a forte hiperex-
tensão acentua a divergência desses vetores de força. 
Uma vez ocorrida a fratura, a hiperextensão adicional 
promove a ruptura do ligamento longitudinal anterior e 
da porção anterior do anel fibroso, inclinando o corpo 
do áxis em extensão (tipo II Effendi – flexão adicional 
seguindo a extensão excessiva também produz lesões 
tipo II). No mecanismo de produção de fraturas atípicas, 
as variações das posições de rotação cervical no mo-
mento do trauma são preponderantes para a distribui-
ção dos vetores de força, produzindo traços de fraturas 
nas diferentes localizações do anel do áxis. Com isso 
também fica fácil compreender o porquê de as fraturas 
serem geralmente assimétricas, dependendo da rotação 
cervical(1).

RElato DE Caso

Paciente DMR, 19 anos de idade, sexo feminino, vítima 
de acidente automobilístico.  Apresentando-se ao pron-
to-socorro, foi diagnosticada, com auxílio de radiografia, 
espondilolistese traumática do áxis, sendo então solicita-
da tomografia da coluna cervical para melhor estudo do 
caso. Após 21 dias, a paciente foi transferida para servi-
ço de ortopedia de alta complexidade, utilizando colar 
cervical tipo Philadelphia, sem déficit motor ou sensitivo 
(classificação Frankel E/American Spine Injury Associa-
tion [ASIA] 5), acompanhada de radiografia (figura 1) e 
tomografia (figura 2).

Figura 1 •  radiografia em perfil da coluna cervical 
demonstrando espondilolistese traumática do áxis, 
onde se observa importante angulação de C2 com 
translação, devido a traço de fratura na coluna média, 
funcionando como tipo ii a de Levine e Edwards

Figura 2 •  Tomografia em corte sagital, 
corroborando a interpretação da radiografia em 
perfil, conforme relatado na Figura 1
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No terceiro dia de internação, colocou-se halo crania-
no e a paciente foi posta em tração cervical com pescoço 
em extensão com menos de 5 kg. Não houve melhora 
do desvio em radiografia de controle e no 10º dia de 
internação hospitalar ela foi submetida a procedimento 
cirúrgico de artrodese cervical C2-C3 via anterior com 
com enxerto esponjoso intersomático (Harms) e uma 
placa com parafusos (figuras 5 e 6).

Figura 3. Corte tomográfico axial de C2, visualizando 
traços de fraturas na articulação facetária inferior à 
direita e na região posterior do corpo à esquerda

Figura 4. Localização das possíveis fraturas do anel do 
áxis conforme Effendi et al. a fratura do caso relatado 
corresponde a destaque na cor vermelha nessa gravura. 
Comparar com a Figura 3

Figura 5. radiografia em aP da coluna cervical no 
pós-operatório

Figura 6. radiografia em perfil da coluna cervical 
no pós-operatório
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DIsCussão

A paciente foi vítima de acidente automobilístico, en-
quadrando-se na causa que é a principal responsável pela 
espondilolistese traumática do áxis. Os exames radioló-
gicos revelam fratura atípica do áxis acometendo a sua 
parede posterior.

O fato de o áxis ser uma vértebra de transição mais o 
conceito cérvico-crânio nos levam à melhor compreensão 
da patogênese da fratura, que se comporta como o tipo II a 
de Levine e Edwards devido à severa angulação. A flexodis-
tração é um mecanismo preponderante para a produção 
de fraturas tipo II a, resultando em fraturas com caracte-
rísticas de angulação severa. Contudo, por sua assimetria e 
pelo envolvimento da parede posterior, o pescoço estava 
em uma determinada posição de rotação capaz de causar 
lesão com tal característica.

A angulação foi aferida pelo ângulo entre a placa ter-
minal inferior da segunda vértebra e a placa terminal infe-
rior da terceira vértebra cervical (figura 7).

Figura 9 •  Tomografia computadorizada 
mostrando imagem de reconstrução. observe a 
angulação e a translação de C2 em relação a C3

Figura 7 •  Modo de aferição da angulação entre 
C2-C3

A translação anterior foi medida como a distância en-
tre a linha desenhada paralelamente à margem posterior 
do corpo da segunda vértebra cervical no nível do espa-
ço discal entre a segunda e a terceira vértebra cervical(4) 
(figura 8).

Como a fratura se comporta como o tipo II a, a literatu-
ra recomenda não fazer tração axial direta, devido à presen-
ça de severa instabilidade discoligamentar e à possibilidade 
de superdistração catastrófica no local da fratura. Para isso a 
direção do vetor de tração deverá obedecer a uma força de 
extensão ou posterior(6). Como o caso trata de uma fratura 
envelhecida, não houve melhora com a tração.

Figura 8 •  Modo de aferição da translação entre 
C2-C3
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A importância da classificação de Levine e Edwards 
pode ser observada também em casos de fraturas atí-
picas como essa, visto que o manejo se dá respeitando 
as características de angulação e translação imersas em 
um determinado mecanismo de fratura como descrito 
em cada tipo. Para o tipo I é proposta a utilização de 
órtese; para o tipo II, redução por tração seguida de 
halo; para o tipo II a, redução com extensão e com-
pressão, seguida de halo; reserva-se a cirurgia para o 
fracasso do tratamento conservador e para o tipo III. 
Esta última deve-se à incapacidade de obter redução 
das facetas deslocadas ou de manter a redução do des-
locamento facetário.

A fratura se comportou como o tipo II a, mas o fato 
de haver uma fratura facetária tornava-a ainda mais ins-
tável, sem condições de tratamento conservador com 
halo veste.

Foi escolhida a via anterior devido à necessidade de 
dissectomia C2-C3 a fim de tentar melhorar a angula-
ção, pois se tratava de uma fratura envelhecida. Apesar 
de não ter sido possível melhorar a angulação, estudos 
revelam que não há correlação de angulação inicial com 
retardo de união ou pseudoartrose e que a maioria das 

fraturas consolida com alguns desvios, demonstrando 
que redução anatômica não é necessária para assegurar 
a consolidação(5).
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IntRoDução

As fraturas diafisárias do fêmur correspondem a cerca 
de 1% de todas as fraturas que acometem as crianças(1,3-5). 
Sua relação é de cerca de 2,5:1 entre os sexos masculi-
no e feminino, com picos de acometimento aos 2 e aos 
12 anos de idade(1, 5).  Além disso, geralmente estão rela-
cionadas a traumas de alta energia, sendo os pacientes 
politraumatizados(1, 4). Pode haver ocorrência de lesões 
associadas a esse tipo de fratura, como, por exemplo, as 
fraturas e disjunções do anel pélvico. Essas últimas, tam-
bém raras, são responsáveis por cerca de 1% a 3% das le-
sões traumáticas na infância(1, 2, 4, 10).  A associação das duas 
é relativamente infreqüente,  não havendo na literatura 
um grande número de publicações correlacionando a fra-
tura diafisária de fêmur com as lesões do anel pélvico.

O presente artigo tem por finalidade apresentar um 
caso que foi atendido no Instituto Nacional de Traumato-
logia e Ortopedia (INTO) em maio de 2007, no qual se 
pode observar a concomitância das duas entidades.

Caso ClínICo

L. B. C., 4 anos, sexo feminino, branca, natural do 
Rio de Janeiro, estudante, nascida em 10-4-2003, pro-
cedente de Macaé, apresenta história de atropelamen-
to há quatro dias. Foi transferida do HPM/Macaé para 
o INTO acamada, apresentando dor, edema em coxa 
esquerda, equimose em quadril ipsilateral e hematúria. 
Exames complementares evidenciaram fratura/luxação 

sacroilíaca esquerda e fratura diafisária de fêmur do 
mesmo lado (figuras 1, 2 e 3). Paciente hígida, sem 
co-morbidades anteriores ao trauma.

Ao exame físico apresentava-se chorosa, em re-
gular estado geral, hipocorada (2+/4+), hidratada, 
afebril, com impotência funcional em quadril e coxa 
esquerda, escara em região lombar em fase inicial 
e exames neurológico e vascular normais. Exames 
laboratoriais mostraram hematócrito de 26% e he-
moglobina de 8,7 g/dl.

Após estabilização clínica com transfusão de dois 
concentrados de hemácias, a paciente foi submetida 
à cirurgia: osteossíntese com fixador externo, insta-
lando-se um pino em cada crista ilíaca e um parafu-



Figura 1 •  radiografia panorâmica de bacia 
demonstrando disjunção sacroilíaca à esquerda

Figura 2 •  Tomografia computadorizada pré-operatória 
evidenciando luxação sacroilíaca esquerda

Figura 3 •  radiografia ântero-posterior (aP) de fêmur 
esquerdo apresentando fratura diafisária
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so canulado de 4,5 mm, com redução da articulação 
sacroilíaca esquerda, além de osteossíntese de fêmur 
esquerdo com duas hastes flexíveis (figuras 4 a 8).

No pós-operatório a paciente evoluiu com melhora 
progressiva da dor e da mobilidade do membro inferior 
esquerdo, recebendo alta após seis dias.

DIsCussão

Em relação às lesões do anel pélvico, sabe-se que, 
por serem causadas devido a trauma de alta energia, 
possuem alta taxa de mortalidade, cerca de 10% a 20%, 
em decorrência principalmente de hemorragias e trau-
mas torácico e craniencefálico(10). Sua estabilização pre-
coce permite recuperação mais rápida do paciente e 
diminuição da taxa de mortalidade(1, 2, 4, 7, 8, 10, 13).

Existem diversas técnicas descritas para a fixação 
definitiva dessa lesão(11-14). No caso em questão optou-
se pela redução anterior utilizando-se fixador externo 
AO com colocação de um pino fixado na asa do osso 
ilíaco. A estabilização anterior contribuiu para o fecha-
mento da disjunção sacroilíaca, possibilitando a passa-
gem percutânea de um parafuso canulado de 4,5 mm e 
uma rosca de 16 mm para a fixação da luxação sacroi-
líaca. Na técnica utilizada para a colocação do parafuso 
a paciente encontrava-se em decúbito dorsal. Foi feita 
uma incisão na pele paralela à diáfise femoral e perpen-
dicular à espinha ilíaca ântero-superior, passando atra-
vés da incisão um fio-guia. Esse fio-guia foi introduzido 
passando pela borda lateral do ílio, perpendicular à arti-
culação sacroilíaca, proximal ao primeiro forame sacral 



Figuras 4 a 7 •  imagens do procedimento cirúrgico utilizando-se fluoroscopia nas quais observa-se a passagem do fio-guia 
e, posteriormente, a fixação da articulação sacroilíaca com parafuso definitivo. Conforme mencionado, observam-se as 
incidências inlet, outlet e panorâmica de bacia em aP
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e distal ao espaço entre a quinta vértebra sacral e a 
primeira vértebra lombar, direcionado para a primeira 
vértebra sacral. Todo o procedimento foi realizado sob 
fluoroscopia, utilizando as incidências inlet, outlet e perfil 
do sacro, permitindo, assim, a passagem do fio-guia atra-
vés do corredor de segurança. Esse corredor tem como 
limites anterior e posterior a asa do ilíaco e o primeiro 
forame sacral, respectivamente. Com isso evita-se a le-
são iatrogênica da raiz da quinta vértebra lombar, dos 
vasos ilíacos e de seus ramos(2, 9).

Depois de fixado o anel pélvico, iniciou-se o trata-
mento do fêmur com a utilização de hastes flexíveis in-
tramedulares. Para a introdução da primeira haste foi 

realizada uma marcação lateral na pele de cerca de 3 cm 
acima da cartilagem de crescimento distal do fêmur, sob 
controle fluoroscópico. Foi feita uma incisão de aproxi-
madamente 2 a 3 cm no ponto marcado, com dissecção 
romba até o plano ósseo, utilizando o trocarte angulado 
45o cranialmente para perfuração da cortical de entrada. 
Introduziu-se a haste (previamente tensionada) retro-
gradamente passando pelo foco de fratura, no qual ela 
funcionou auxiliando a redução por um mecanismo de 
joystick, posicionando sua extremidade proximal na altu-
ra do grande trocanter. Repetiram-se os passos citados 
para a passagem da segunda haste, que foi inserida na 
região medial do fêmur.  Ao atravessar o foco de fratura 
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Figura 8 •  radiografia panorâmica de bacia em 
aP realizada após o procedimento cirúrgico

essa haste proporciona um mecanismo de mola, garantin-
do melhor redução e maior estabilidade à fratura(1, 3, 5, 6).

ConClusão

As fraturas do anel pélvico e da diáfise de fêmur nas 
crianças são incomuns, sendo sua concomitância ainda 
mais rara. Pelo fato de envolverem um mecanismo de 
alta energia, estão relacionadas com alta taxa de mor-
bidade e letalidade(4, 7, 8). O atendimento inicial desses 
casos requer grande atenção e deve seguir as normas 
do Advanced Life Trauma Support for Doctors (ATLS), 
o que implicará melhores condições do paciente para o 
tratamento definitivo.

Existem na literatura formas diversas de tratar as le-
sões do anel pélvico, cada uma possuindo suas vantagens e 
potenciais riscos, como os altos índices de infecção nota-
dos em métodos que utilizam grandes vias de acesso pos-
terior(2).  A vantagem da técnica utilizada consiste em uma 
cirurgia minimamente invasiva, que permite boa fixação, 
melhor recuperação, mobilidade mais precoce e menores 
índices de infecção e morbimortalidade(2, 9, 14). O método 
utilizado exige do cirurgião bom conhecimento anatômico 
e da técnica, além de um preciso planejamento pré-opera-
tório, para que não ocorram iatrogenias(2, 7, 8).

Em relação às fraturas de fêmur, sabe-se que o tratamen-
to conservador é bastante aceito, porém implica maior tem-
po de recuperação,  maiores transtornos e maior desgaste 
emocional(1, 4-6). O método utilizado permite mobilidade pre-
coce, baixas taxas de infecção, e ainda é minimamente inva-
sivo se comparado a outras técnicas cirúrgicas empregadas 
para o tratamento de fraturas diafisárias do fêmur(3).

Diante da combinação de duas lesões tão complexas, 
não tivemos dúvidas de que o tratamento empregado foi o 
mais adequado para a paciente em questão.
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