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Tecnologia e transformação
Nos últimos anos, a medicina tem acumulado respeitável manancial de co-

nhecimento em todas as áreas. No campo da ortopedia, especialmente das suas 

subespecialidades, os procedimentos cirúrgicos tornaram-se mais ousados e 

sofisticados. É a tecnologia fomentando verdadeiras transformações.  A célula-

tronco surgiu como uma bomba, a nanotecnologia parece uma ficção, a explo-

ração diagnóstica com imagens atingiu altíssimo nível de resolução. Quando se 

trata de ciência, é emocionante fazer projeções para o futuro próximo. Grande, 

entretanto, é a dúvida com relação aos padrões morais do homem do futuro. 

Dr. Sérgio Vianna
Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO)
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utilização de sistemas de drenagem cirúrgica por 
meio de tubos perfurados foi relatada, primeira-
mente, por Hipócrates no século V a.C.(1). A partir 

de então, a utilização da drenagem pós-operatória tem 
sido aceita, ao longo do tempo, na maioria das cirurgias 
em que há risco de formação de hematoma.

Os drenos gravitacionais utilizados no início do sé-
culo XX evoluíram para os sistemas de sucção fechados 
adotados atualmente.

A utilização quase universal de dreno pós-operatório, 
principalmente em cirurgias de grande porte, parte do prin-
cípio de que permite aos tecidos assumir sua relação ante-
rior ao trauma cirúrgico, evitando a interposição de hemato-
ma organizado e facilitando a cicatrização e reabilitação(2, 3).

A artroplastia total do joelho é um procedimento 
cirúrgico de grande porte e alta complexidade que ne-
cessita de dissecções extensas de partes moles, como 
também ressecções ósseas com exposição de osso sub-
condral e abertura dos canais medulares do fêmur e da 
tíbia, os quais predispõem grandes sangramentos intra e 
pós-operatórios. Apesar disso, existem poucas informa-
ções a respeito da perda sanguínea no pós-operatório de 
artroplastia total do joelho(4).

Atualmente são utilizados métodos para evitar a 
transfusão de sangue homólogo. O primeiro é por meio 
de transfusão autóloga, incluindo doação autóloga pré-
operatória, transfusão autóloga intraoperatória e recupe-
ração pós-operatória do sangue(5).

Algumas formas mencionadas para reduzir a perda san-
guínea são: anestesia hipotensiva(6), drenagem fechada(7, 8), 
injeção intra-articular de solução salina com adrenalina(5), 
uso de fibrina tecidual adesiva(9, 10), bandagem compressiva 
e crioterapia(11).
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A avaliação da perda sanguínea pela medida do vo-
lume de sangue drenado isoladamente não é precisa no 
sentido de indicar ou não transfusão sanguínea pós-ope-
ratória(4). Consideram-se fatores adicionais as taxas de 
hematócrito e de hemoglobina no pré e pós-operató-
rios e o estado hemodinâmico do paciente(1, 4, 12-18).

O método para estimar a perda sanguínea intraope-
ratória feita por pesagem de compressas e pelo volume 
líquido aspirado não pode ser considerado ideal para 
artroplastia de joelho por ser de precisão duvidosa, já 
que a utilização do garrote pneumático o torna pouco 
significativo(4).

O volume de drenagem de sucção pós-operatória, 
assim como os valores do hematócrito e da hemoglobi-
na, pode ser influenciado por vários fatores(4). Entre eles, 
os mais importantes são o diagnóstico de osteoartrose  
(OA) do joelho ou artrite reumatoide (AR), a hemostasia 
perioperatória, o momento de desinsuflação do manguito 
pneumático, o tempo de permanência do dreno(2, 4, 19) e a 
cimentação ou não dos componentes protéticos.

O momento ideal para dosagens de hemoglobina 
e hematócrito ocorre nas primeiras 24 horas do pós-
operatório(4), o que corresponde ao período de maior 
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volume drenado no sistema coletor do dreno. Após esse 
período, o volume não é significativo(1, 2, 4, 19).

A literatura, em geral, não demonstra diferença de 
sangramento pós-operatório em relação ao diagnós-
tico de OA ou AR(4, 12, 13, 20). Entretanto, controvérsias 
existem(15).

O momento da retirada do torniquete no ato ci-
rúrgico também apresenta divergências. Alguns autores 
consideram que a retirada do garrote para hemostasia 
antes da colocação dos componentes protéticos deter-
mina menor volume de drenagem pós-operatória(21). Ou-
tros admitem que ocorre maior sangramento quando o 
manguito pneumático é desinsuflado após o curativo e 
o enfaixamento(22). É relatado também que, se a desinsu-
flação for intermitente, a hemostasia torna-se possível 
antes do fechamento da ferida, evitando a formação de 
hematoma e hemartrose(4).

Na prótese cimentada, o sangramento deve ser me-
nor, não só pela ação de tamponamento do cimento, 
como também por meio de sua reação exotérmica de 
polimerização, podendo cauterizar alguns vasos(23-25).

Com relação aos parâmetros de indicação de trans-
fusão sanguínea, autores como Reilly et al.(1) consideram 
a taxa de hemoglobina inferior a 10 mg%. Berman et al.(12) 

consideram o hematócrito pré-operatório e a avaliação 
clínica do paciente de os indicadores importantes para 
transfusão. Newman et al.(22) consideraram taxa mínima 
de 10 mg% para a hemoglobina e 30% para o hematócri-
to. Neste estudo, consideramos parâmetros para indicar 
hemotransfusão os critérios laboratoriais de Newman e 
a avaliação de sinais e sintomas de hipovolemia.

Os objetivos deste estudo foram determinar a per-
da sanguínea nas primeiras 24 horas de pós-operatório 
de artroplastia total do joelho e avaliar, especificamen-
te, os valores pré e pós-operatórios do hematócrito 
e da hemoglobina e relacioná-los entre si e com a ne-
cessidade de transfusão sanguínea; se houve variação 
de perda sanguínea nos casos em que se realizou a 
hemostasia após a liberação da isquemia e nos casos 
em que não foi efetuada a hemostasia, liberando-se a 
isquemia após o fechamento da ferida e enfaixamento; 
e se tempo de garrote, tipo de acesso cirúrgico, idade 
e diagnóstico (OA ou AR) influenciavam a quantidade 
de volume drenado.

Métodos
Foram analisados, prospectivamente, 200 pacientes 

submetidos à artroplastia total primária e unicompar-
timental do joelho operados no período de junho de 
2007 a janeiro de 2008 no Instituto Nacional de Trau-
matologia e Ortopedia (INTO).

A idade dos pacientes variou de 45 a 84 anos, com 
média de 64,5 anos; 35% deles eram do sexo masculi-
no e 65% do feminino. Quanto ao lado operado, 42% 
foram à direita e 58% à esquerda.

Em 83% dos casos, a OA era do tipo primária e, 
em 17%, secundária a AR.

Foram utilizados dois tipos de próteses, Natural 
Knee (Zimmer, Inc,Warsaw, Indiana, Estados Unidos 
da América) e Johnson P.F.C Sigma RP-F Knee System 
(Depuy, Warsaw , Indiana, Estados Unidos da América), 
sendo todas cimentadas. Manter ou não o ligamen-
to cruzado posterior era livre escolha do cirurgião, 
com utilização de garrote pneumático insuflado em 
um tempo. Os acessos cirúrgicos utilizados, conforme 
preferência do cirurgião, foram parapatelar medial, la-
teral, midvasto e subvasto.

Foram anotados os valores pré-operatórios do 
hematócrito e da hemoglobina, assim como os valo-
res obtidos nas primeiras 24 horas de pós-operató-
rio. A aferição do volume total de sangue coletado 
no reservatório do sistema fechado de drenagem de 
sucção, tipo Haemovac, das 24 horas, também foi ano-
tada.

Para indicar a hemotransfusão foram considerados 
os critérios de Newman et al.(22), que indicavam esse 
procedimento em pacientes com taxa de hemoglobi-
na menor que 10 mg% e hematócrito abaixo de 30%. 

Outros dados, como idade, tempo de cirurgia e 
de garrote, via de acesso (parapatelar medial, lateral, 
midvasto e subvasto), momento de retirada do gar-
rote (se antes ou após fechamento a ferida), se foi 
realizada a hemostasia, o diagnóstico de OA ou AR e 
a hemotransfusão também foram considerados. 

Em todos os pacientes do estudo, foi utilizada pro-
filaxia para eventos trombolíticos com heparina de 
baixo peso molecular subcutânea 40 mg/dia, iniciada 
12 horas após anestesia e mantida durante 10 dias.
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Critérios de inclusão
Foram incluídos no trabalho todos os pacientes sub-

metidos à artroplastia total primária do joelho operados 
de junho de 2007 a janeiro de 2008 no INTO com diag-
nóstico clínico de OA ou AR.

Critérios de exclusão
Foram excluídos do trabalho os portadores de tu-

mores do joelho, doenças hematológicas, discrasias 
sanguíneas e outras patologias que alterarem a perda 
sanguínea pós-operatória. Foram excluídos também os 
pacientes que não consentiram que seus dados fossem 
utilizados no estudo.

Resultados
A análise dos resultados demonstrou que:
• a diminuição percentual das taxas de hemoglobina 

e hematócrito, no período pós-operatório, foi estatisti-
camente semelhante nas diferentes faixas etárias e nos 
pacientes com diagnóstico de OA ou AR;

• os pacientes apresentaram uma média de redu-
ção pré e pós-operatória dos níveis de hemoglobina de 
2,95 mg% e do valor do hematócrito de 4,65%. Houve 
a necessidade de hemotransfusão em 25% dos pacien-
tes, pois apresentaram um dos critérios adotados para 
indicação do procedimento (hematócrito menor que 
30%, hemoglobina menor que 10 mg% e avaliação clí-
nica quanto à presença ou não de sinais e sintomas de 
hipovolemia);

• não houve variação de perda sanguínea significati-
va entre os casos em que se realizou a hemostasia após 
a liberação da isquemia e aqueles em que a isquemia foi 
liberada somente após o fechamento da ferida;

• o tempo de garrote (AR: 107,5 min, OA: 90 min) 
e o tipo de acesso (transvasto, midvasto, subvasto e la-
teral) também não produziram alterações significativas 
em relação à quantidade de volume drenado.

Discussão
A artroplastia total de joelho é um procedimento 

cirúrgico complexo, de grande porte, com predisposi-
ção a grande sangramento. Esse fato torna necessário 
o estudo dos fatores associados à magnitude das per-

C i r u r g i a
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das sanguíneas para que seja possível a melhora dos 
resultados cirúrgicos e da programação de possíveis 
hemotransfusões.

O sangramento pré e pós-operatório não leva so-
mente a possível hipovolemia, diminuição do hemató-
crito e da hemoglobina, mas também altera as condi-
ções locais da ferida, forma hematomas e predispõe a 
infecções e necrose tecidual. A utilização de drenos de 
sucção é de grande importância no que diz respeito 
à diminuição dos riscos locais supracitados. Há con-
trovérsias sobre o risco de infecção com uso desses 
drenos; esse risco somente é significativo com sua uti-
lização prolongada acima de 24 horas.

Considerando-se que a maior perda sanguínea 
ocorre exatamente nas primeiras 24 horas após o ato 
cirúrgico, momento em que o risco de infecção com 
o dreno de sucção não é significativo, em nosso estu-
do os drenos foram rotineiramente mantidos por 24 
horas.

Com relação à cimentação ou não dos componen-
tes protéticos, autores afirmam que o sangramento é 
maior quando os componentes não são cimentados, 
provavelmente pela ação mecânica e térmica do ci-
mento, levando ao tamponamento e/ou à cauterização 
de alguns vasos sanguíneos(13, 20). No nosso estudo não 
foi feita essa comparação, pois utilizaram-se somente 
próteses cimentadas.

Quanto à necessidade ou não de hemotransfusão, 
foram utilizados como parâmetros, neste estudo, o he-
matócrito inferior a 30%, a hemoglobina menor que 
10 mg% e a avaliação clínica dos pacientes quanto à 
presença ou não de sinais e sintomas de hipovolemia 
nas primeiras 24 horas de pós-operatório.

Conclusão
Com as observações feitas neste estudo foi possí-

vel concluir que a diminuição dos valores sanguíneos 
da hemoglobina e do hematócrito observada nos pa-
cientes após a artroplastia total de joelho não teve 
alteração significativa em comparação com pacientes 
de diferentes idades, com diagnóstico de OA ou AR, 
o tipo de acesso cirúrgico e se a hemostasia foi feita 
após liberação da isquemia ou se a liberação da isque-
mia ocorreu somente após o curativo. 
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dias menstruais. Em pacientes com elevado risco de reações adversas, recomenda-se iniciar o tratamento com 7,5 mg/dia. Em pacientes com insuficiência renal grave, 
sob tratamento com hemodiálise, a dose diária não deve exceder a 7,5 mg. De modo geral, a dose diária não deve exceder a 15 mg (um comprimido). MS: 1.0390.0122. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 08000-250110. Para ver o texto de bula na íntegra, acesse o site www.fqm.com.br.
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Alendil Cálcio D® (alendronato de sódio, carbonato de cálcio de ostras + vitamina D). Forma farmacêutica e apresentações: comprimido e comprimido revestido - embalagem 
contendo: 1 cartela com 4 comprimidos + 1 frasco contendo 30 comprimidos revestidos ou 1 cartela com 4 comprimidos + 1 frasco contendo 60 comprimidos revestidos. Indicação:
Alendil Cálcio D® é indicado para prevenção e tratamento da osteoporose e como complemento das necessidades orgânicas de cálcio. Contraindicações: alendronato: é contraindicado 
em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade à droga, hipercalcemia, distúrbios no metabolismo do cálcio, deficiência de vitamina D e em portadores de insuficiência renal. 
Carbonato de cálcio + vitamina D: é contraindicado nos casos de hipercalcemia, hiperparatireoidismo, hipervitaminose D, estado de má absorção, osteólise neoplásica, sarcoidose, 
aterosclerose, constipação intestinal, desidratação, hiperfosfatemia, cálculo renal, tumores com metástases calcificadas, doença renal e hipersensibilidade a qualquer um dos 
componentes da fórmula. Precauções e advertências: alendronato: deve ser usado com cautela em pacientes com distúrbios do trato gastrintestinal superior. Carbonato de cálcio + 
vitamina D: na hipercalciúria e na insuficiência renal crônica deve-se realizar monitorização da excreção urinária de cálcio. Em pacientes com acloridria ou hipocloridria, a absorção de 
cálcio pode estar reduzida, a menos que este seja administrado durante as refeições. É conhecido que a suplementação da dieta com vitamina D pode ser prejudicial para pessoas que 
já recebem o aporte adequado por meio da dieta e da exposição à luz solar. Interações medicamentosas: É provável que suplementos de cálcio, antiácidos e alguns medicamentos 
administrados por via oral interfiram na absorção do alendronato. O carbonato de cálcio diminui a biodisponibilidade de antibióticos quinolínicos e tetraciclinas, quanto de antifúngicos 
imidazólicos e triazólicos. Além disso, diminui a eficácia terapêutica dos medicamentos inibidores de bomba de prótons. Os diuréticos tiazídicos e semelhantes a eles, quando 
administrados concomitantemente com o carbonato de cálcio + vitamina D, podem gerar hipercalcemia por diminuírem a excreção renal de cálcio.. Reações adversas: alendronato:
as reações adversas devidas ao uso do alendronato têm sido geralmente leves e transitórias e não têm requerido a suspensão do tratamento. Carbonato de cálcio + vitamina D:
as reações adversas devidas ao uso do carbonato de cálcio + vitamina D são, em casos raros, distúrbios gastrintestinais leves.  Posologia: alendronato: A dose recomendada é 
de um comprimido de 70 mg de alendronato por semana. O comprimido deve ser tomado em jejum, 30 minutos antes de ingerir o primeiro alimento, bebida ou medicação do dia, 
acompanhado exclusivamente de um copo com água filtrada. Recomenda-se não se deitar durante esse período. Carbonato de cálcio + vitamina D: A dose recomendada é de um a 
três comprimidos ao dia.  MS: 1.0390.0175. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 08000-250110. Para ver o texto de bula na íntegra, acesse o site www.fqm.com.br.

Inicox® (meloxicam). Forma farmacêutica e apresentação: Comprimidos de 15 mg – Embalagem contendo 10 comprimidos. Indicações: Inicox® é um anti-inflamatório, e está 
indicado no tratamento sintomático da artrite reumatóide e da osteoartrose dolorosa (artroses, doenças degenerativas das articulações). Contraindicações: Inicox® está contraindicado 
em pacientes com hipersensibilidade à droga, em pacientes com antecedentes de asma, pólipos nasais, edema de Quincke, hipersensibilidade ou urticária ocasionados pela 
administração de ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não esteróides,  em pacientes com úlcera péptica ativa, insuficiência renal e hepática graves e em menores de 15 
anos. Precauções: deve-se ter cautela ao administrar Inicox® a pacientes com antecedentes de afecções do trato digestivo superior ou sob tratamento com agentes anticoagulantes. O 
tratamento deve ser interrompido se ocorrer úlcera péptica, sangramento gastroduodenal ou aparecimento de reações cutâneo-mucosas diversas. Em pacientes que apresentam uma 
diminuição do fluxo sanguíneo e do volume renal, a administração de anti-inflamatórios não esteróides pode precipitar uma descompensação renal que, no entanto, tende a retornar 
ao estágio pré-tratamento com a interrupção do uso de Inicox®. Em casos raros, os anti-inflamatórios podem provocar nefrite intersticial, glomerulonefrite, necrose medular renal ou 
síndrome nefrótica. Inicox DP® deve ser usado com cautela em pacientes idosos, debilitados ou desnutridos. Foram observadas elevações ocasionais das transaminases séricas ou de 
outros indicadores da função hepática. Se as alterações forem significativas ou persistentes, faz-se necessário interromper a administração de Inicox ® e solicitar exames apropriados.
A segurança do uso de Inicox® durante a gravidez e lactação ainda não foi estabelecida, portanto não deve ser utilizado nestas condições. Interações medicamentosas: o uso de 
Inicox® com outros anti-inflamatórios não esteróides, incluindo salicilatos,  aumenta o risco de úlceras e sangramento gastrointestinal. O uso concomitante com anticoagulantes orais e 
injetáveis aumenta o risco de hemorragia. O lítio pode ter sua concentração sanguínea aumentada quando utilizado com Inicox®. O metotrexate pode ter sua toxicidade hematológica 
aumentada. Tem sido relatado que os anti-inflamatórios não esteróides diminuem a eficácia do DIU. O uso concomitante com diuréticos está associado a um risco de insuficiência renal 
aguda em pacientes desidratados. Tem sido relatada uma diminuição do efeito hipotensor de certos anti-hipertensivos, devido a uma inibição das prostaglandinas vasodilatadoras. Os 
anti-inflamatórios não esteróides podem aumentar a nefrotoxicidade da ciclosporina. Reações adversas: as reações adversas mais comumente observadas são dispepsia, náuseas, 
vômito, dor abdominal, cefaléia e diarréia. Posologia: Artrite reumatóide: tomar 1 comprimido uma vez ao dia. De acordo com a resposta terapêutica, a dose pode ser reduzida para 
7,5 mg, uma vez ao dia. Osteoartrose: tomar 7,5 mg, uma vez ao dia. Caso necessário, a dose pode ser aumentada para 15 mg, uma vez ao dia. Em pacientes com elevado risco de 
reações adversas, recomenda-se iniciar o tratamento com 7,5 mg/dia. Em pacientes com insuficiência renal grave, sob tratamento com hemodiálise, a dose diária não deve exceder 
a 7,5 mg. De modo geral, a dose diária não deve exceder a 15 mg. MS: 1.0390.0122. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 08000-250110. Para ver o texto de bula na íntegra, 
acesse o site www.fqm.com.br.

Dolamin Flex® (clonixinato de lisina e cloridrato de ciclobenzaprina). Forma farmacêutica e apresentação: Comprimidos revestidos - Embalagem contendo 15 comprimidos revestidos.  
Indicações: Dolamin Flex® destina-se ao tratamento da dor de origem músculo-esquelética, principalmente quando acompanhada de contratura muscular. Contraindicações:
Antecedentes de asma ou broncoespasmo, pólipos nasais, reações alérgicas ou urticária ocasionados pela administração de ácido acetilsalicílico (aspirina) ou outros antiinflamatórios 
não esteróides. Devido à presença de ciclobenzaprina, a administração do produto é contra-indicada durante o tratamento com medicamentos inibidores da monoamino oxidase 
(IMAO) até 2 semanas após sua suspensão e nos quadros de infarto agudo do miocárdio recente, insuficiência cardíaca, arritmias, bloqueio de ramo ou transtornos da condução, 
bem como no hipertireoidismo. Também está contra-indicado durante a gravidez e a lactação, em pacientes abaixo de 15 anos, ou ainda em caso de hipersensibilidade a qualquer 
um dos componentes da fórmula. Advertências: devido à presença de ciclobenzaprina, pode ocorrer aumento dos efeitos do álcool, barbitúricos ou outros depressores do SNC. 
O medicamento deve ser administrado com cautela a pacientes com antecedentes de gastrite ou úlcera do estômago ou duodeno, e àqueles em tratamento com anticoagulantes. 
Em pacientes com perfusão renal diminuída, a administração destes fármacos pode precipitar uma descompensação da função renal, geralmente reversível com a interrupção do 
tratamento. Um efeito que pode ser observado ocasionalmente durante o tratamento com os antiinflamatórios não esteróides e que também é mencionado durante o tratamento com 
clonixinato de lisina, é a elevação dos níveis plasmáticos das transaminases ou de outros parâmetros da função hepática. Na maioria dos casos, o aumento em relação aos níveis 
normais é pequeno e transitório. Devido à presença de ciclobenzaprina, quimicamente relacionada com os antidepressivos tricíclicos e os parassimpaticolíticos, deve-se ter cautela nos 
casos de retenção urinária e glaucoma de ângulo estreito. A ciclobenzaprina pode diminuir a capacidade mental ou física necessária para realizar tarefas arriscadas (operar máquinas, 
dirigir veículos, etc.). Dolamin Flex® pode aumentar os níveis plasmáticos de lítio. A concentração plasmática de lítio deve ser controlada ao se iniciar, modificar ou suspender sua 
administração. Se ocorrerem reações alérgicas na pele e/ou mucosas ou sintomas de úlcera péptica ou de hemorragia gastrointestinal, o tratamento com Dolamin Flex® deverá ser 
suspenso. Interações medicamentosas: O uso concomitante com anticoagulantes orais, ticlopidina, heparina (administração sistêmica) e trombolíticos aumenta o risco de hemorragia. 
Os antiinflamatórios não esteróides em geral aumentam os níveis plasmáticos de lítio. O tratamento simultâneo com metotrexate e antiinflamatórios não esteróides pode aumentar a 
toxicidade hematológica de metotrexate. O uso concomitante com outros antiinflamatórios não esteróides, incluindo o ácido acetilsalicílico em doses altas, pode aumentar o risco de 
úlcera do estômago, do duodeno e hemorragias. Em pacientes desidratados, o tratamento com antiinflamatórios não esteróides aumenta o risco potencial de insuficiência renal aguda. 
Em caso de tratamento concomitante com clonixinato de lisina e diuréticos, deve-se hidratar adequadamente os pacientes e controlar a função renal antes de começar o tratamento.
O tratamento simultâneo com antiinflamatórios não esteróides e anti-hipertensivos (ex: betabloqueadores, inibidores da ECA, vasodilatadores, diuréticos) causa diminuição da eficácia 
anti-hipertensiva por inibição das prostaglandinas vasodilatadoras. Devido à presença de ciclobenzaprina, a interação com medicamentos inibidores da enzima monoaminooxidase 
(IMAOs) pode ocasionar crise de hipertermia, convulsões e evolução fatal. O efeito anti-hipertensivo da guanetidina e de seus congêneres pode ser bloqueado quando administrados 
concomitantemente com Dolamin Flex®. Reações adversas: Em doses terapêuticas, Dolamin Flex® é um medicamento bem tolerado. Excepcionalmente, em particular quando é 
administrado a indivíduos predispostos, pode ocorrer gastrite. Devido à associação com ciclobenzaprina, podem ocorrer sonolência, boca seca e náuseas. Os sintomas mais comuns 
são: astenia, náuseas, constipação intestinal, dispepsia, alteração do paladar, visão turva, cefaléia, nervosismo. Posologia: Tomar um comprimido três vezes ao dia em intervalos 
regulares, sendo as doses ajustadas de acordo com a intensidade da dor.A dose máxima diária é de seis comprimidos.Não é recomendada a administração continuada por mais de 
duas ou três semanas. MS: 1.0390.0174. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 0800-250110. Para ver o texto de bula na íntegra, acesse o site www.fqm.com.br.
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s fraturas do calcâneo correspondem a cerca de 
2% de todas as fraturas do esqueleto, sendo o osso 
do tarso mais comumente fraturado(5, 7, 9, 10). Cerca 

de 60% correspondem a fraturas intra-articulares com 
desvio(5, 10), sendo essas as que classicamente mais sus-
citam divergências quanto aos benefícios do tratamento 
conservador versus o tratamento cirúrgico, necessitando 
de especial atenção na sua condução.

Apesar da relativa baixa incidência, as fraturas do cal-
câneo apresentam um impacto socioeconômico bastante 
significativo, pois sua maior incidência apresenta-se em 
adultos e adultos-jovens, isto é, na população economica-
mente ativa, e provoca prolongado afastamento do traba-
lho em virtude do seu tratamento e das suas complica-
ções, quando presentes(5).

A incidência de fraturas do calcâneo, ocorrendo bila-
teralmente, constitui um evento raro, mas que deve ser 
tratado com especial atenção, pois aumenta as chances 
de complicações e, consequentemente, dos transtornos 
decorrentes das limitações impostas por essa patologia.

Material e métodos
Foram selecionados oito pacientes que sofreram fra-

turas do calcâneo bilateral e 14 que sofreram fratura uni-
lateral, escolhidos aleatoriamente dentro desse universo, 
divididos em dois grupos independentes. Esses pacientes 
foram submetidos ao tratamento cirúrgico pelo método 
de fixação com fio de Kirschner no Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no período de 1° 
de janeiro de 2001 a 30 de junho de 2007, permitindo 
que cada paciente tivesse pelo menos 12 meses de acom-
panhamento. Esse período é considerado máximo para 

completa reabilitação e aquisição do melhor status fun-
cional pós-operatório.

Foram levadas em consideração, para cada paciente 
avaliado, as seguintes variáveis: idade, sexo, tempo de acom-
panhamento ambulatorial pós-operatório e lado operado.

Para a avaliação clínico-funcional, utilizou-se, como mé-
todo comparativo, a escala American Orthopaedic Foot and 
Ankle Society (AOFAS) (Anexo 1), classificando os pa-
cientes em quatro grupos pela pontuação adquirida: exce-
lente = ≥ 90; bom = 80-89; regular = 70-79; e ruim = < 70.

Resultados
Os resultados foram divididos em dois grupos de pa-

cientes com fratura unilateral do calcâneo e com fratura 
bilateral, mesmo que somente um dos lados tenha sido 
submetido ao tratamento cirúrgico. As variáveis levadas 
em consideração foram idade, sexo, tempo de acompa-
nhamento ambulatorial pós-operatório, lado operado e 
escala AOFAS para tornozelo e retropé.

Avaliação funcional no
pós-operatório das fraturas
bilaterais do calcâneo
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Para os casos em que houve acometimento unilateral, 
a idade média foi de 37,85 anos (máxima de 53 e mínima 
de 15), estando o sexo masculino presente em 11 casos 
(78,6%) e o feminino, em três (21,4%). O tempo pré-ope-
ratório médio variou de uma a quatro semanas, com mé-
dia de 2,5 semanas, o lado operado foi o direito em nove 
(64,3%) contra cinco (35,7%) do lado esquerdo. 

A escala AOFAS tornozelo e retropé obteve média 
de 75,14, variando de 57 a 100, estando os pacientes divi-
didos em resultados excelentes: um; bons: seis; regulares: 
dois; e ruins: cinco, sendo o acompanhamento ambulato-
rial máximo de 110 meses e o mínimo de 12 meses, com 
média de 38,14 meses (Tabela 1).

Para os pacientes com envolvimento bilateral do cal-
câneo, a idade média foi de 39,5 anos (variando de 13 a 
63). O sexo masculino representou 87,5% do total (sete 
pacientes), restando ao feminino 12,5% (um caso) e o 
tempo pré-operatório variou de duas a quatro semanas, 
com média de 2,63 semanas. Entre os oito pacientes que 
apresentavam fratura bilateral do calcâneo, cinco (62,5%) 
foram submetidos a tratamento cirúrgico bilateralmente 
e três tiveram apenas um dos lados operado, sendo dois 
(25,0%) o lado direito e um (12,5%) o lado esquerdo. 

A escala AOFAS tornozelo e retropé, aplicada aos 

pacientes com envolvimento bilateral, apresentou um va-
lor médio de 79,15, variando de 60 a 97 pontos. Não 
foram encontrados pacientes em que o resultado fosse 
considerado excelente bilateralmente, porém apenas um 
foi classificado como tendo um resultado ruim bilateral-
mente. O acompanhamento ambulatorial variou de 12 a 
158 semanas, com média de 83,38 semanas (Tabela 2).

Discussão
Entre os pacientes avaliados, constatou-se grande pre-

domínio do sexo masculino, perfazendo 81,8% dos pa-
cientes (78,6% com acometimento unilateral e 87,5% com 
acometimento bilateral), resultado em concordância com a 
literatura, assim como a incidência das fraturas de calcâneo, 
que é maior nos indivíduos economicamente ativos.

As variáveis idade, tempo pré-operatório e tempo de 
acompanhamento ambulatorial no pós-operatório são 
consideradas variáveis modificadoras de resultado. Entre-
tanto, a idade mostrou-se bastante semelhante entre os 
dois grupos avaliados, com média de 37,85 anos (15 a 53) 
para os pacientes com fraturas unilaterais do calcâneo e 
39,5 anos (13 a 63) para as fraturas bilaterais; tal qual o 
tempo pré-operatório, cuja média foi de 2,5 semanas (1 a 
4) contra 2,63 semanas (2 a 4), respectivamente.

Tabela 1 – Pacientes com fratura do calcâneo unilateral

Nº Nome Sexo Idade no dia 
da cirurgia Data da cirurgia

Tempo pré-
operatório 
(semanas)

Lado 
operado AOFAS Acompanhamento 

(meses) Observação

01 L.L.S. M 32 09/03/2001 2 D 82 110

02 E.B.S. M 38 11/07/2003 1 E 72 42

03 M.M.A. M 34 05/09/2003 2 D 87 44

04 L.S.L. M 22 11/11/2003 2 D 57 41

05 J.B.O. M 43 09/01/2004 2 D 87 24

06 F.T.S. M 53 05/12/2006 3 D 57 31

Indicada 

artrodese 

subtalar

07 J.C.S. M 45 08/10/2004 3 E 84 36

08 D.C.A. M 15 16/11/2004 3 D 100 26

09 C.P.L. M 37 07/01/2005 2 D 85 39

10 V.L.S. F 41 05/08/2005 3 D 59 12

11 A.R.C. F 41 11/10/2005 3 E 58 38

12 H.S. M 41 18/04/2006 4 E 59 12

13 D.G.O. F 38 07/07/2006 2 D 78 67

14 I.S.O. M 50 05/01/2007 3 E 87 12

AOFAS:  American Orthopaedic Foot and Ankle Society; M: masculino; F: feminino; D: direito; E: esquerdo.
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Considerou-se que a variável que poderia ter influen-

ciado no resultado final desses pacientes seria o tempo 

de acompanhamento ambulatorial pós-operatório, uma 

vez que o tempo médio foi consideravelmente maior 

(218%) para os pacientes com acometimento bilateral, 

83,38 contra 38,14 meses. Esse fato é justificado pela 

possibilidade de essas fraturas evoluírem com alterações 

degenerativas com o tempo, seja pela gravidade do trau-

ma ou pelos resultados cirúrgicos.

O lado direito foi o mais acometido entre os pacien-

tes que apresentavam fratura unilateral do calcâneo, com 

64,3% contra 35,7% do lado esquerdo. Nos pacientes em 

que a fratura foi bilateral, apenas um lado tinha indicação 

de tratamento cirúrgico; novamente o lado direito foi o 

mais presente, representando 25% do total. O lado es-

querdo correspondeu a 12,5%, e foi indicado tratamento 

cirúrgico bilateralmente em 62,5% dos pacientes.

A avaliação funcional dos pacientes por meio da es-

cala AOFAS tornozelo e retropé, que constitui o objeti-

vo principal deste estudo, obteve para os pacientes com 

fratura unilateral resultados piores se comparados aos 

pacientes com fratura bilateral do calcâneo, porém sem 

diferença estatística significante. Os valores médios, mí-

nimos e máximos foram similares nos dois grupos, 75,14 

pontos (57 a 100) e 79,15 pontos (60 a 97), respectiva-

mente. Mesmo considerando isoladamente cada pé nos 

pacientes que sofreram fratura bilateral do calcâneo, as 

médias continuam similares, sendo 78,13 pontos para o 

pé direito e 77,36 pontos para o pé esquerdo.

Dividindo os resultados em excelente, bom, razoável 

e ruim, obteve-se também números semelhantes nos dois 

grupos, não interferindo no resultado final da escala AO-

FAS tornozelo e retropé.

Apesar de se pressupor um pior resultado para os 

pacientes que apresentavam fratura bilateral do calcâneo, 

em virtude de se tratar de um trauma de maior energia, 

o resultado da escala AOFAS tornozelo e retropé não se 

mostrou dessa forma, evidenciando resultados superiores 

aos que sofreram fratura unilateral, mesmo sendo pouca 

diferença.

Especula-se que esse resultado pode provir de uma 

divisão de forças quando do acometimento bilateral, oca-

sionando fraturas com uma energia menor em cada lado, 

ao contrário do acometimento unilateral, em que toda 

energia é concentrada em apenas um lado.

Além disso, apesar de pior, os pacientes com acome-

timento unilateral apresentam o outro pé “saudável”, que 

denota uma melhor qualidade de vida pela possibilidade 

de minimizar a sobrecarga sobre o pé acidentado, minimi-

zando os efeitos negativos dessa fratura.

Tabela 2 – Pacientes com fratura bilateral do calcâneo

Nº Nome Sexo Idade no dia da 
cirurgia Data da cirurgia

Tempo pré-
operatório 
(semanas)

Lado 
operado AOFAS Acompanhamento 

(meses) Observação

01 C.C.S. M 45 04/01/2002 2 D 60 93
Artrodese 

subtalar

02 C.J. M 34 21/01/2003 4 D
D: 63 / 

E: 87
158

03 R.M.O. M 13 23/07/2007 2 bilateral 73 12

04 E.S.A. M 28 16/11/2005 2 bilateral 82

05 O.R.M. M 63 04/02/2005 3 bilateral
D: 93 / 

E: 83
41

06 L.G.C. M 42 04/10/2005 3 bilateral
D: 97 / 

E: 87
145

07 C.A. M 30 02/12/2005 3 E
D: 82 / 

E:75
130

08 D.A.S. F 61 07/07/2006 2 bilateral
D: 75 / 

E: 72
76

AOFAS:  American Orthopaedic Foot and Ankle Society; M: masculino; F: feminino; D: direito; E: esquerdo.
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Conclusão
Com a análise desses dados, fica claro que a fratura de 

calcâneo, unilateral ou bilateral, é devidamente considera-
da grave, e os resultados cirúrgicos ainda não conseguem 
restabelecer função normal para o pé acometido, deven-
do haver contínua procura por resultados cirúrgicos con-

siderados bons/excelentes, de forma a tentar minimizar 

as repercussões clínicas da fratura.

Neste trabalho, foram considerados apenas os pacien-

tes cuja fixação foi feita com fios de Kirschner, incitando 

novos trabalhos comparando outros tipos de fixação e 

também estes entre si.
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Dor
• Ausência 40
• Leve, ocasional 30
• Moderada, diária 20
• Grave, quase sempre presente 0

Função
• Limitação das atividades, necessidade de apoio
– Sem limitação, sem apoio 10
– Sem limitação para atividades diárias,
 limitação para atividades recreacionais, sem apoio 7
– Limitação para atividades diárias e recreacionais, bengala 4
– Grave limitação para atividades diárias e recreacionais,
 andador, muletas, cadeira de rodas 0
• Máxima distância percorrida, quarteirões
– Mais de 6 5
– 4 a 6 4
– 1 a 3 22
– Menos de 1 0
• Superfícies em que se anda
– Sem dificuldade em qualquer superfície 5
– Alguma dificuldade em terrenos irregulares, escadas, ladeiras 3
– Grave dificuldade em terrenos irregulares, escadas, ladeiras 0

Anexo 1 – Escala AOFAS 

• Anormalidades da marcha
– Ausente, leve 8
– Presente 4
– Marcante 0
• Mobilidade sagital (flexoextensão)
– Normal ou levemente restrita (30o ou mais) 8
– Moderada restrição (15o a 29o) 4
– Restrição grave (menos de 15o) 0
• Mobilidade do retropé (inversão mais eversão) – 
Normal ou levemente restrita (75% a 100% do normal) 8
– Moderada restrição (25% a 75% normal) 4
– Restrição grave (menos de 25% do normal) 0
• Estabilidade tornozelo-retropé
 (anteroposterior, varo-valgo)
– Estável 8
– Definitivamente instável 0

Alinhamento
• Bom, pés plantígrados, tornozelo-retropé bem alinhados 10
• Razoável, pés plantígrados, algum grau de
 mau alinhamento do tornozelo-retropé, sem sintomas 5
• Ruim, pés não-plantígrados, mau alinhamento grave,   
 com sintomas 0

AOFAS:  American Orthopaedic Foot and Ankle Society.
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Tratamento artroplástico das lesões 
traumáticas complexas agudas da 
extremidade proximal do úmero

s fraturas da extremidade proximal do úmero corres-
pondem a 4% a 5 % de todas as fraturas(6, 7), tendo pico 
bimodal com mais incidência nas mulheres idosas, de-

vido à má qualidade óssea, e em adultos jovens, relacionadas 
com o trauma de alta energia(7). 

Em 1970, Neer classificou as fraturas da extremidade 
proximal do úmero baseado no número de fragmentos 
desviados(1, 2), seguindo os conceitos de Codman. Um frag-
mento é considerado desviado quando existir desvio maior 
que 1 cm ou angulação maior que 45o(1). São consideradas 
lesões complexas da extremidade proximal do úmero as 
fraturas em quatro partes, tipo head-split (Figura 1) com 
mais de 40% de acometimento da superfície articular da 
cabeça do úmero, e as fraturas-luxações(1, 2) devido ao alto 
índice de complicações relacionadas com a evolução, como 
pseudoartroses, consolidação viciosa, necrose da cabeça do 
úmero e limitação funcional. Por muitos anos, essas fraturas 
do úmero proximal foram tratadas com redução aberta e 
fixação interna, porém com resultados insatisfatórios, por-
que não se conseguiu restabelecer os parâmetros anatômi-
cos da articulação. Em algumas séries, os índices de compli-
cações e de resultados insatisfatórios chegaram a 75% dos 
casos(3). 

No início dos anos de 1950, Neer empregou a substi-
tuição artroplástica do ombro para o tratamento de lesões 
traumáticas complexas agudas da extremidade proximal do 
úmero. Nos anos de 1970, Neer publicou casos de fraturas 
complexas tratadas com hemiartroplastia do ombro com 
aproximadamente 90 % de resultados satisfatórios(2-4, 9). 
Desde então, a artroplastia do ombro é largamente utiliza-
da em todo mundo no tratamento das fraturas complexas 
do úmero proximal, porém os resultados publicados não 
são uniformes e comumente os cirurgiões não conseguem 
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reproduzir os achados de Neer. O objetivo deste estudo 
é avaliar o resultado funcional dos pacientes submetidos 
à hemiartroplastia do ombro no tratamento das fraturas 
complexas da extremidade proximal do úmero pelo Cen-
tro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo do Instituto Nacio-
nal de Traumatologia e Ortopedia (INTO), entre agosto de 
2004 e março de 2007.

Material e métodos
O registro de artroplastia do ombro do INTO no pe-

ríodo de agosto de 2004 a março de 2007 documentou 
203 artroplastias do ombro, sendo 47 hemiartroplastia para 
o tratamento de fraturas agudas complexas da extremida-
de proximal do úmero.  As lesões foram determinadas de 
acordo com a classificação de Neer para fraturas do úmero 
proximal e com o tipo de luxação. 

Foram incluídos no estudo os pacientes com diagnósti-
co de fratura complexa da extremidade proximal do úme-
ro, operados com até seis semanas após o trauma e, no 
mínimo, 12 meses de seguimento pós-operatório. Foram 
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14 pacientes apresentavam fratura em três partes (45%) 
e 17, em quatro partes (55%); 11 com luxação do ombro 
associados, sendo 10 na direção anterior (32%) e um na 
direção posterior (3,2%). Apenas dois pacientes apresen-
taram lesões associadas, um com neuropraxia do nervo 
axilar e outro com lesão do manguito rotador. Todos os 
pacientes foram operados utilizando o implante Global 
FX® (De Puy, Warsaw, IN), com acesso deltopeitoral clás-
sico, na posição de cadeira de praia pelos cirurgiões do 
Centro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo do INTO.

Resultados
Com relação à dor, apenas um paciente apresentou 

dor forte com necessidade de usar analgésicos opioides 
com frequência (3,2%); 11 pacientes apresentaram dor 
leve (35%); e 19 não apresentaram dor no pós-operatório 
(60%).

Ao aferir a amplitude de movimentos (AM), encontra-
mos uma flexão anterior ativa média de 112o (variando de 
60o a 160o), rotação externa média de 45o (variando de 20o a 
80o), abdução média de 80o (variando de 45o a 100o) e rota-
ção interna média de L1 (variando do glúteo médio a T7). 

Na avaliação funcional pelo escore da UCLA, a pontua-
ção média obtida pelos pacientes foi de 26 pontos, sendo 
dois pacientes com resultados excelentes (6,5%); 11 com 
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excluídos os pacientes com fratura da extremidade proxi-
mal do úmero com mais de seis semanas de evolução, os 
com fraturas não tratadas com hemiartroplastia e os com 
seguimento inferior a um ano.

Dos 47 pacientes submetidos à hemiartroplastia para 
fratura complexa aguda, 31 compareceram à consulta de 
avaliação desse estudo. Dos 16 pacientes não avaliados, 12 
não responderam à convocação, dois faleceram e dois não 
tinham meios para ir à consulta ambulatorial. 

A avaliação dos pacientes consistiu em anamnese e exa-
me físico para aferição da amplitude de movimentos segun-
do os critérios da American Shoulder and Elbow Surgeons 
(ASES) e do escore funcional da Universidade da Califórnia, 
Los Angeles (UCLA). O escore da UCLA foi dividido em 
excelente de 34 a 35 pontos; bom de 28 a 33 pontos; regu-
lar de 21 a 27 pontos; e pobre abaixo de 20 pontos. Foram 
realizados também exames radiológicos de controle para 
avaliar a posição do implante e consolidação das tuberosi-
dades. No momento da avaliação, todos os pacientes apre-
sentavam ao menos 12 meses (variando de 12 a 43 meses) 
de seguimento.

A idade média dos pacientes foi de 65 anos (variando 
de 44 a 82 anos), sendo 24 mulheres (77%) e sete homens 
(23%). O intervalo médio entre lesão e cirurgia foi de 19 
dias (variando entre três e 42 dias). Quanto ao tipo de lesão, 

Figura 1  • Paciente com head split tratado com hemiartroplastia
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bons resultados (35%); 13 com resultados regulares (42%); 
e cinco apresentando resultados ruins (16%).

Ao estratificarmos os pacientes com relação à idade 
utilizando o teste t de Student, verificamos que os pacientes 
com menos de 60 anos tiveram escore funcional médio da 
UCLA de 29 pontos, em oposição a um escore da UCLA 
médio de 24 pontos para os pacientes com idade superior 
a 61 anos (p < 0,01).  Ao analisar a flexão anterior ativa 
desses dois grupos, verificamos que os pacientes com idade 
inferior a 60 anos tiveram flexão anterior ativa média de 
119o (variando de 94o a 140o), e os com idade superior a 60 
anos tiveram flexão anterior ativa média de 106o (variando 
94o a 118o), não havendo diferença estatisticamente signifi-
cante na análise desse dado (Figura 2).

Na avaliação subjetiva dos pacientes, 93 % responde-
ram estar satisfeitos com o resultado do procedimento. 
Apenas dois pacientes não se encontravam satisfeitos do 
ponto de vista funcional, não conseguindo realizar suas 
atividades diárias.

Dos 47 pacientes operados, não houve caso de infecção, 
e duas complicações foram diagnosticadas, sendo uma fratu-
ra periprotética, resolvida no mesmo tempo cirúrgico, por 
meio de osteossíntese, e um caso de neuropraxia do nervo 
mediano, com resolução espontânea em quatro meses.

Discussão 
O tratamento das fraturas complexas da extremidade 

proximal do úmero ainda é um desafio para os cirurgiões 
ortopédicos. A hemiartroplastia é uma opção terapêutica 
com excelente resultado em algumas séries, como as de 
Neer(1), Cofield(23), Willems e Lim(24). Outras séries não con-
seguiram repetir esses resultados satisfatórios, relatando alta 
incidência de complicações(1, 2, 16, 17, 19, 20). Isso ocorre porque a 
maioria das séries de casos publicadas possui uma casuística 
de pacientes restrita e com seguimento de curto prazo. 

O sucesso da hemiartroplastia do ombro nas fraturas 
complexas da extremidade proximal do úmero depende de 
vários fatores, como: sexo, idade, personalidade da fratura, 
presença de lesão no manguito rotador, posicionamento do 
implante e consolidação das tuberosidades. Boileau sugere 
que os resultados insatisfatórios estão relacionados com 
o mau posicionamento das tuberosidades(8). Bigliane et al. 
examinaram as causas de falha na hemiartroplastia e verifi-
caram que a mais comum foi a perda da redução da grande 

tuberosidade, o que gerava dor e disfunção do membro 
superior(8, 9).

Nossos resultados demonstraram melhor amplitude de 
movimento nos pacientes com menos de 60 anos. Goldman 
et al.(19), Green et al.(20) e Robinson et al.(3) também demons-
traram que há influência da idade no resultado desse tipo 
de procedimento, existindo melhores resultados funcionais 
em pacientes com menos de 70 anos .

Zyto et al. relataram 60% de pacientes sem queixas ál-
gicas. Em nossa série, obtivemos o mesmo resultado, com 
60% dos pacientes operados negando o uso de analgési-
cos para realizar atividades da vida diária(18), estando nosso 
resultado de acordo com a literatura especializada e de-
monstrando a eficiência da hemiartroplastia no alívio da 
dor nesses pacientes. 

Em nosso estudo, analisando o escore funcional da 
UCLA, obtivemos uma média de 26 pontos (variando de 
12 a 35 pontos). Hawkins e Switlyk(16) tiveram um escore 
da UCLA médio de 24 pontos nos 20 casos de fraturas 
complexas da extremidade proximal do úmero de sua série 
tratados com hemiartroplastia. Esse resultado funcional é 
regular, de acordo com o escore da UCLA. Porém, esses 
pacientes têm lesões muito graves, com extensa perda ós-
sea metafisária, fragmento cefálico avascular e grave lesão 
de partes moles, comprometendo o resultado funcional. 
Em virtude do exposto, na literatura especializada classica-
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Figura 2  • Avaliação dos pacientes pós-operatório de hemiartroplastia
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mente a artroplastia do ombro para fratura tem resultado 
inferior a artroplastia para doença degenerativa.

Bigliani et al., em uma metanálise de nove diferentes estu-
dos, demonstraram que o grau de satisfação médio dos pa-
cientes com a hemiartroplastia do ombro para o tratamen-
to de fraturas da extremidade proximal do úmero era de 
80%(17). Em nossa, série conseguimos um grau de satisfação 
de 93% dos pacientes tratados com hemiartroplastia para 
fratura complexa do úmero proximal, apesar de o escore 
funcional da UCLA ter sido regular. Esse resultado confli-
tante possivelmente ocorre porque a hemiartroplastia para 
fratura complexa da extremidade proximal do úmero pro-
porciona analgesia, porém amplitude restrita de movimen-
to. Como esses pacientes geralmente apresentam demanda 
funcional baixa para as atividades da vida diária, esse grau 
de função torna-se satisfatório na avaliação subjetiva desses 
pacientes. Na avaliação objetiva feita pela UCLA (média de 
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26 pontos), há perda funcional no membro operado desses 
pacientes, principalmente com relação à flexão anterior ati-
va e à força. Essa discordância de resultados entre escore 
funcional e grau de satisfação pode ser explicada por uma 
expectativa crítica exagerada do cirurgião com relação às 
expectativas do paciente sobre esse tipo de procedimento. 
Os pacientes idosos possuem função prévia do ombro não 
tão eficiente; já os pacientes jovens possuem boa função 
prévia ao procedimento e conseguem alcançar uma reabi-
litação funcional mais próxima da normal estabelecida pela 
American Shoulder an Elbow Surgeons (ASES). 

Concluímos que, em nossa experiência, a hemiartro-
plastia é uma opção satisfatória no tratamento das fraturas 
complexas do úmero proximal. Esse procedimento apre-
sentou alto índice de satisfação dos pacientes, apesar do re-
sultado funcional regular dos escores da UCLA, com baixo 
índice de complicações.


