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HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

Os implantes e instrumentais Neoortho desse sistema são utilizados na recuperação de fraturas de úmero, oferecendo 
informações, orientações e avisos recomendados para sua correta utilização. Ao cirurgião cabe o próprio julgamento 
profi ssional de qual dispositivo será escolhido para cada paciente no planejamento pré-operatório, de acordo com as 
particularidades de cada caso, considerando o passo a passo da técnica para correta utilização do instrumental.

1 - PLANEJAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO

Determinar o diâmetro da haste adequada e o comprimento ideal a serem utilizados.

Determinações do diâmetro:

Posicionar os modelos de haste utilizando o Raio-X ou Intensifi cador de Imagem na posição anteroposterior e avaliar o 
diâmetro do canal medular na região do istmo, que é a região mais estreita do osso.

Determinação do comprimento:

Posicionar os modelos de haste junto ao Raio-X ou Intensifi cador de imagem na posição anteroposterior do úmero não 
fraturado e com a Escala 480 mm (930.001) realizar a medição do úmero.
A medição só pode ser realizada no osso fraturado se for realizada a redução de fratura anteriormente a medição.
O comprimento de haste longa ideal, deve fi car próxima ao osso subcondral e cerca de 2,5cm acima da fossa de olécrano.

COMPRIMENTO DAS HASTES

COM FURO GUIADO SEM FURO GUIADO

150 mm 240 mm

220 mm 260 mm

250 mm 280 mm

280 mm 300 mm

300 mm 320 mm

DIÂMETRO DAS HASTES

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm
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HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

2 - POSIÇÃO DO PACIENTE 

Posicionar o paciente em decúbito dorsal sobre uma mesa radiotransparente. 

Utilizar o intensifi cador de imagem durante o processo cirúrgico.

O ombro da intervenção deve estar posicionado fora da mesa, permitindo que o intensifi cador de imagem registre as 
imagens tanto em anteroposterior como em eixo axial.

Manter o ombro estendido, permitindo a exposição da cabeça do úmero e evitando que o acrômio se sobreponha 
sobre a região de acesso do canal medular do úmero.

3 - REDUÇÃO DA FRATURA E ACESSO CIRÚRGICO

3.1 – Redução da Fratura próximo a região do acesso cirúrgico

Realizar a redução da fratura através de manobras de redução indireta.

• Suturas de tração
• Elevador
• Pino de Schanz 
• Fio Guia (Técnica Joystick)

Se necessário, usar os fi os guias para sustentar os fragmentos durante a inserção do implante, assegurando que os 
fi os não atrapalharão o procedimento.

Verifi car a redução da fratura com o Intensifi cador de Imagem.

3.2 - Acesso Cirúrgico

A Haste Intramedular de Úmero pode ter dois pontos de entrada:

Ponto lateral (Entrada principal)

Realizar a incisão na região anterolateral do acrômio no sentido 
longitudinal, passando por cima do deltoide.

Introduzir através do tendão supra espinhal o Fio Guia 3.2x400 
mm (930.003) passando pelo ponto acesso ao canal medular.

Confi rmar se a posição do Fio Guia 3.2x400 mm (930.003) 
está correta através do intensifi cador de imagem

Proceder uma pequena incisão (3cm) no músculo deltoide, 
acompanhando a direção de suas fi bras, para expor a Bursa 
subdeltoide.
 
Elevar a Bursa subdeltoide e proceder uma pequena incisão 
no tendão supra espinhal seguindo suas fi bras, permitindo o 
acesso à cabeça do úmero.
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HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

4 – ABERTURA E FRESAGEM DO CANAL MEDULAR

4.1 – Abertura do Canal Medular

4.1.1 - Abertura do Canal com PERFURADOR (930.007) 
(Instrumento de Punção).

Posicionar a ponta do Perfurador (930.007) no ponto de 
entrada previamente identifi cado.

Proceder à abertura na cabeça do úmero com movimentos 
giratórios até o canal medular.

Realizada a abertura, remova o Perfurador (930.007).
Acompanhar o procedimento com auxílio do Intensifi cador de 
Imagem.

4.1.2 - Abertura do Canal com Perfurador Curvado 
Canulado 10 mm (930.027).

Introduza o Fio Guia Ø3.2 x 400 mm (930.003) previamente 
fi xado ao Mandril Jacob (930.004) no ponto de entrada 
previamente identifi cado.

Remover o Mandril Jacob (930.004). 

Inserir o Perfurador Curvado Canulado 10 mm (930.027).

Proceder à abertura na cabeça do úmero com movimentos 
giratórios até o canal medular.

Realizada a abertura, remova o Perfurador Curvado Canulado 
10 mm (930.027) e o Fio Guia 3.2 x 400 mm (930.003).

Acompanhar o procedimento com auxílio do Intensifi cador de 
Imagem.



7

HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

4.1.3 – Abertura do Canal com Fresa 10 mm (930.053)

Processo indicado para preparar a região proximal do úmero 
que irá comportar a parte superior da haste, a qual possui a 
mesma medida da parte superior da haste.

Introduza o Fio Guia Ø3.2 x 400 mm (930.003) previamente 
fi xada ao Mandril Jacob (930.004) no ponto de entrada 
previamente identifi cado.

Remover o Mandril Jacob (930.004). 

Posicionar a Cânula de proteção para Úmero (930.109).

Inserir a Fresa de 10 mm (930.053) previamente conectada 
ao perfurador de engate rápido. 

Proceder à abertura na cabeça do úmero até o canal medular 
realizando a fresagem através do Fio Guia Ø3.2 x 400 mm 
(930.003).

Execute a abertura, remova a Fresa 10 mm (930.053) e o Fio 
Guia 3.2 x 400 mm (930.003).

Acompanhar o procedimento com auxílio do Intensifi cador de 
Imagem.

4.2 – Fresagem do Canal Medular

Iniciar o processo de Fresagem após a perfuração da cabeça do 
úmero.

Posicionar o protetor de partes moles no acesso do canal 
medular.

Inserir a Fresa de Abertura 6 mm (930.022)

Realizar a Fresagem, abrindo o canal medular, com movimentos 
de “vai e vem”.
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HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

Após a abertura do canal medular, retire a fresa e introduza o 
Fio Guia Olivado HIU (930.382) ou Fio Guia HIU (930.381) 
fi xada ao Mandril Jacob (930.004) no canal medular até 
ultrapassar a região fraturada.

A utilização do Fio Guia HIU com ou sem oliva, fi ca a critério 
do cirurgião.

Executar a Fresagem de forma progressiva, aumentando o 
diâmetro das Fresas Flexíveis Monobloco de 0,5 em 0,5 
mm até alcançar o diâmetro necessário para inserção da haste 
planejada.

Aconselha-se a realizar a Fresagem até 1 - 1,5 mm a mais do 
que o tamanho da haste a ser utilizada.

Acompanhar todo o processo de Fresagem pelo Intensifi cador 
de Imagem para evitar a Fresagem excêntrica e excessiva.
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HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

5 – INSERÇÃO PROXIMAL DA HASTE INTRAMEDULAR 
DE ÚMERO

Todas as Hastes são canuladas e devem ser guiadas através do 
fi o guia.

Durante a inserção, as hastes devem deslizar facilmente pelo 
canal medular, caso contrário identifi car a possível obstrução 
através do intensifi cador de imagem.

Se necessário voltar a fresar o canal.

5.1 – Haste Intramedular de Úmero (Curta)

Conectar a haste com furo guiado com o comprimento 
previamente estabelecido no planejamento pré-operatório ao 
Guia para Haste de Úmero (930.220).
Montar a haste ao guia com Parafuso de Inserção para 
Haste de Úmero (930.223) utilizando a Chave Hexagonal 
5mm (930.083).
Realizar o procedimento de inserção da Haste de forma manual 
através do canal medular.
Inserir a Haste no canal medular até alcançar a altura da 
primeira marcação do guia, porém fi ca a critério do cirurgião a 
necessidade de inserir mais a haste. 

ATENÇÃO:
Se necessário impactar, anexe ao Guia para Haste de Úmero 
(930.220) o Guia para Martelo (930.084), e com auxílio do 
Martelo (919.014) continue a inserção da Haste. A impactação 
deve ser realizada imprescindivelmente no Guia para Martelo.

Após inserir a haste, posicione o Guia para Haste de Úmero 
(930.220) na posição lateral ao úmero.
Verifi car o posicionamento da haste pelo Intensifi cador de 
imagem.
Retirar o Fio Guia.
Iniciar o processo de bloqueio.
O processo dos bloqueios proximais devem sempre ser realizados 
primeiro.
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HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

5.1.1 - Bloqueio Proximal

Com auxílio do Trocar de Úmero (930.215), realizar a 
marcação do tecido mole para o correto direcionamento da 
perfuração.

Realizar uma incisão.

Posicionar a Cânula de Proteção (930.109) junto do Guia de 
Broca Ø2.5 mm Úmero (930.214) no furo proximal do Guia 
para Haste de Úmero (930.220) previamente determinado.

Proceda a perfuração até encostar na segunda cortical utilizando 
a Broca Ø2.5x280mm (930.213) anexada ao perfurador.

A Broca não pode encostar na haste, pois caso isso aconteça, 
corre-se o risco de quebrar a Broca durante o processo de 
perfuração.

• Perfurar a primeira cortical;
• Desligar o perfurador;
• Avançar a broca com o perfurador desligado até a broca 

atravessar a haste;
• Ligar o perfurador e continuar a perfuração até a segunda 

cortical;
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Retire a broca, o guia e realize a medição da profundidade do 
furo no osso com auxílio Medidor de Parafusos Haste de 
Úmero (930.216).

Determinar o comprimento do Parafuso Star Head Proximal.

Com a Chave Star Head T15 245mm (930.144) anexada 
ao Punho Reto AO (951.817) fi xar os parafusos através da 
cânula até encostar a cabeça do parafuso no osso.

Para que não ocorra a migração dos Parafusos Star Head 
Proximal usados no bloqueio, existe uma interferência dele 
com a haste, assim, no momento da inserção, quando o 
parafuso entrar em contato com a haste, será necessário aplicar 
um torque maior para completar o procedimento.

Haverá perda da função de bloqueio caso haja reutilização do 
parafuso, sendo que está pratica não é recomendada.
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HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

Aplicar o mesmo procedimento para todos os bloqueios que se 
julgarem necessário na região proximal.

5.1.2 - Bloqueio Distal

Realizar a marcação do tecido mole com auxílio do Trocar de 
Úmero (930.215) e proceder uma incisão no local marcado.

Posicionar a Cânula de Proteção (930.210) junto ao Guia de 
Broca D3mm Úmero (930.211) no furo distal do Guia para 
Haste de Úmero (930.220) previamente determinado.

Proceda a perfuração até encostar na segunda cortical utilizando 
a Broca Ø3.0x280mm (930.212) anexada ao perfurador.

A Broca não pode encostar na haste, pois caso isso aconteça, 
corre-se o risco de quebrar a Broca durante o processo de 
perfuração.

• Perfurar a primeira cortical;
• Desligar o perfurador;
• Avançar a broca com o perfurador desligado até a broca 

atravessar a haste;
• Ligar o perfurador e continuar a perfuração até a segunda 

cortical;
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Retire a broca, o guia e realize a medição da profundidade do 
furo no osso com auxílio do Medidor de Parafusos Haste de 
Úmero (930.216).

Determinar o comprimento do Parafuso Starhead Candelabro

Com a Chave Starhead T15 245mm (930.144) anexada ao 
Punho Reto AO  (951.817) fi xar os parafusos até encostar a 
cabeça do parafuso no osso.

Aplicar o mesmo procedimento para todos os bloqueios que se 
julgarem necessário na região distal.

Retirar a cânula de proteção, o parafuso de inserção, e o guia 
para haste de úmero.

Verifi car o posicionamento e os bloqueios realizados através do 
Intensifi cador de Imagem.
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HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO

5.2 - Haste Intramedular de Úmero (Longa)
 
Conectar a haste longa com o comprimento previamente estabelecido no planejamento pré-operatório ao Guia para 
Haste de Úmero (930.220).

Montar a haste ao guia com Parafuso de Inserção para Haste de Úmero (930.223) utilizando a Chave Hexagonal 
5mm (930.083).

Realizar o procedimento de inserção da Haste de forma manual através do canal medular.

Inserir a Haste no canal medular até alcançar a altura da primeira marcação do guia, porém fica a critério do cirurgião 
a necessidade de inserir mais a haste.

ATENÇÃO:
Se necessário impactar, anexe ao Guia para Haste de Úmero (930.220) ao Guia para Martelo (930.084), e com 
auxílio do Martelo (919.014) continue a inserção da Haste. A impactação deve ser realizada imprescindivelmente 
no Guia para Martelo.

Após inserir a haste, posicione o Guia para Haste de Úmero (930.220) na posição lateral.

Verificar o posicionamento interno da haste pelo Intensificador de imagem.

Retirar o Fio Guia HIU (930.381)

Iniciar o processo de bloqueio da haste.

5.2.1 - Bloqueio Proximal

Com auxilio do Trocar de Úmero (930.215), realizar a marcação do tecido mole para o correto direcionamento da 
perfuração.

Realizar uma incisão no local.

Posicionar a Cânula de Proteção (930.210) junto do Guia de Broca D2.5 mm Úmero (930.214) no furo proximal 
do Guia para Haste de Úmero (930.220) previamente determinado.

Proceda a perfuração até encostar na segunda cortical utilizando a Broca Ø2.5x280mm (930.213) anexada ao 
perfurador.

A Broca não pode encostar na haste, pois caso isso aconteça, corre-se o risco de quebrar a Broca durante o processo 
de perfuração.

• Perfurar a primeira cortical;
• Desligar o perfurador;
• Avançar a broca com o perfurador desligado até a broca atravessar a haste;
• Ligar o perfurador e continuar a perfuração até a segunda cortical;

Retire a broca, o guia e realize a medição da profundidade do furo no osso com auxílio Medidor de Parafusos 
Haste de Úmero (930.216).

Determinar o comprimento do Parafuso Star Head Proximal.

Com a Chave Starhead T15 245mm (930.144) anexada ao Punho Reto AO (951.817) fixar os parafusos até 
encostar a cabeça do parafuso no osso..

Para que não ocorra a migração dos Parafusos Star Head Proximal usados no bloqueio, existe uma interferência 
dele com a haste, assim, no momento da inserção, quando o parafuso entrar em contato com a haste, será necessário 
aplicar um torque maior para completar o procedimento.

Haverá perda da função de bloqueio caso haja reutilização do parafuso, sendo que está pratica não é recomendada.

Aplicar o mesmo procedimento para todos os bloqueios que se julgarem necessário na região proximal.
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5.2.2 - Bloqueio Distal

Realizar pela técnica FREE HAND.

Proceda a perfuração através das duas corticais, com auxílio do 
intensifi cador de imagens, utilizando a Broca Ø3.0x280mm 
(930.141) anexada ao perfurador.

A Broca não pode encostar na haste, pois caso isso aconteça, 
corre-se o risco de quebrar a Broca durante o processo de 
perfuração.

• Perfurar a primeira cortical;
• Desligar o perfurador;
• Avançar a broca com o perfurador desligado até a broca 

atravessar a haste;
• Ligar o perfurador e continuar a perfuração até a segunda 

cortical;
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Com auxílio da Broca (930.141) calibrada e do Medidor 
(930.143 ou 908.081)  realize a medição direta da 
profundidade do furo no osso.

Determinar o comprimento do Parafuso Star Head 
Candelabro

Com a Chave Star Head T15 245mm (930.144) anexada ao 
Punho Reto AO (951.817) fi xar os parafusos até encostar a 
cabeça do parafuso no osso.

Aplicar o mesmo procedimento para todos os bloqueios que se 
julgarem necessário na região distal.

Retirar a cânula de proteção, o parafuso de inserção e o guia 
para haste de úmero.

Verifi car o posicionamento e os bloqueios realizados através do 
Intensifi cador de Imagem.
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6 – INSERÇÃO DO END CAP

O End Cap Standard, deve ser inserido através do Guia 
para Haste de Úmero (930.220), porém somente o modelo 
Standard tem tamanho sufi ciente para passar através do guia.

Remover o Parafuso de Inserção para Haste de Úmero 
(930.223)

Segurar fi rmemente na mesma posição o Guia para Haste de 
Úmero (930.220)

Inserir o End Cap Standard no espaço onde anteriormente 
estava fi xado o Parafuso de Inserção para Haste de Úmero 
(930.223)

Utilizar a Chave Starhead T15 245mm (930.144) anexada 
ao Punho Reto AO (951.817) e rosquear o End Cap.

A inserção do End Cap é necessária para impedir a formação 
de calo ósseo na extremidade.

Outros modelos de End Cap (5, 10, 15 mm) devem ser inseridos 
sem auxilio do guia.

Após a retirada dos instrumentais e do guia, insira o End Cap 
com o comprimento necessário para tampar a extremidade 
superior da haste de forma que não extravase pela cabeça do 
Úmero.

Inserir o End Cap Standard no espaço onde anteriormente 
estava fi xado o Parafuso de Inserção para Haste de Úmero 
(930.223)

Utilizar a Chave Starhead T15 245mm (930.144) anexada 
ao Punho Reato AO (951.817) e rosquear o End Cap.

A inserção do End Cap é necessária para impedir a formação 
de calo ósseo na extremidade.

É importante um fechamento minucioso do manguito rotador.
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7 – REMOÇÃO DA HASTE

A remoção da haste é um procedimento opcional que será 
defi nido pelo médico.

Realizar a incisão na região anterolateral do acrômio no sentido 
longitudinal, passando por cima do deltoide.

Proceder uma pequena incisão (3cm) no músculo deltoide, 
acompanhando a direção de suas fi bras, para expor a Bursa 
subdeltoide 

Elevar a Bursa subdeltoide e proceder a uma pequena incisão 
no tendão supra espinhal seguindo suas fi bras, permitindo o 
acesso à cabeça do úmero.

Realizar uma incisão em todos os pontos de bloqueios utilizados 
na fi xação da haste. 

Com auxílio da Chave Starhead T15 245mm (930.144) 
anexada ao Punho Reto AO (951.817), remova todos os 
parafusos de bloqueio utilizados na fi xação da haste, partindo 
da região proximal para distal, exceto o bloqueio distal.

Com auxílio da Chave Starhead T15 245mm (930.144) 
anexada ao Punho Reto AO (951.817), remova o End Cap 
da extremidade superior.

Anexar o Extrator de Haste Intramedular (930.074) no 
Martelo Escorregador (930.073).

Conectar o conjunto acima ao Parafuso de Extração da 
Haste (930.201).

Conectar todo o sistema previamente montado na HIU.

Retirar o último parafuso da região distal.

A retirada da haste somente deverá ocorrer após a retirada de 
todos os parafusos.

Remover a Haste Intramedular de Úmero.

É importante um fechamento minucioso do manguito rotador.


