
1

Ciência, tecnologia e elevados padrões éticos dedicados a qualidade de vida.

A NEOORTHO é uma empresa com atuação nas especialidades de Ortopedia e 

Bucomaxilofacial, oferecendo implantes e instrumentais para os Sistemas de 

Fixação da Coluna Vertebral e Traumatologia.

Com sede em Curitiba, Brasil, a NEOORTHO é uma empresa de capital 

totalmente nacional. Possui rigoroso Sistema de Qualidade presente desde 

o recebimento da matéria-prima até a entrega dos produtos. Possui as 

certificações CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) – RDC 59/2000 

(ANVISA), ISO 9001:2008, Diretivas CE 93/42 e 2007/47, ISO 13485:2003.

A empresa conta com equipamentos de usinagem de alta tecnologia, 

desenvolvendo implantes e instrumentais seguindo os rigorosos padrões 

dos órgãos reguladores: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

Comunidade Européia (CE).

Profissionais especializados e qualificados estão comprometidos com a 

melhoria contínua dos processos produtivos, desde o desenvolvimento até a 

entrega do produto ao cliente final.

O grande investimento em pesquisas científicas: Biomecânicas e Clínicas, 

faz  com que a NEOORTHO desenvolva e produza uma diversificada e 

especializada linha ortopédica com tecnologia avançada e ampla variedade 

de soluções, permitindo assim o atendimento à demanda do mercado cada 

vez mais exigente.

Dessa maneira a NEOORTHO contribui para melhorar a qualidade de vida e 

proporcionar maior segurança ao paciente.
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TÉCNICA CIRÚRGICA

INDICAÇÃO

O Sistema para Fixação de Fraturas do Úmero Proximal 

foi desenvolvido para promover a fixação das fraturas do 

úmero proximal através da osteossíntese com placas e 

parafusos. O sistema possibilita corrigir as deformidades 

ósseas decorrentes da fratura e fixá-las de forma estável 

até que ocorra a consolidação óssea. 

O Sistema para Fixação de Fraturas do Úmero Proximal é 

indicado para o tratamento de todos os tipos de fratura 

que ocorrem na região do úmero proximal.

PLANEJAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO

O tipo de placa (NCBS ou CBS) a ser utilizada, dependerá 

do tipo de fratura do colo do úmero, segundo o princípio 

da compressão óssea. Ou seja, para as farturas que não 

apresentem compressão do osso esponjoso metafisário, 

a indicação é para a placa NCBS; e, quando houver perda 

de tecido ósseo na metáfise, devido à compressão entre 

os fragmentos nesta região, a indicação é para a placa 

CBS.
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Uma fratura do colo cirúrgico do úmero com desvio, mas, 
sem deformidade ou compressão entre os fragmentos, 
caracteriza uma fratura NÃO-COMPRESSIVA.

Redução dos fragmentos e fixação com a placa 
N-CBS e parafusos.

Fratura II Não Compressiva (2 partes)

Uma fratura do colo cirúrgico do úmero com desvio, mas, 
sem deformidade ou compressão entre os fragmentos, 
caracteriza uma fratura NÃO-COMPRESSIVA.

Redução dos fragmentos e fixação com a placa 
N-CBS e parafusos.

Fratura III Não Compressiva (3 partes)

Trauma ou impacto no sentido 
longitudinal, sobre a extremidade 
proximal do Úmero;

Deformidade e comprenssão sofrida pelo osso 
esponjoso da metáfise, como consequência do 
trauma, que caracteriza a fratura compressiva; 

Aplicação da placa CBS para promover a redução 
dos fragmentos fraturados e substituir o defeito 
ósseo gerado pela compressão durante  o trauma;

Consolidação da fratura com reposicionamento 
anatômico dos fragmentos fraturados.

Redução dos fragmentos ósseos fraturados, e 
a falha óssea gerada pela compressão do osso 
esponjoso metafisário; 

Fixação da placa CBS com os parafusos nos 
fragmentos fraturados;

Fratura I Compressiva
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POSICIONAMENTO DO PACIENTE

É recomendada a posição de “cadeira de 

praia” para proporcionar fácil acesso ao 

ombro com equipamentos de imagem.

INCISÃO

A via de acesso pode ser a deltopeitoral 

ou, de preferência, a ânterolateral, que 

corresponde a 2 cm lateral à via deltopeitoral. 

A incisão é de aproximadamente 5 cm, 

partindo da região lateral do acrômio em 

direção a região distal e paralela às fibras do 

músculo deltóide.

Com o uso de afastadores o músculo deve 

ser seccionado no sentido das fibras até o 

plano ósseo, nesse momento é identificado 

o foco da fratura.
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FRATURA COMPRESSIVA

1) A superfície articular está por baixo dos 

tubérculos considerando a via antero lateral, 

assim após a incisão deve-se afastar de forma 

suave o tubérculo maior e menor sem lesar 

mais as partes moles e identificar a cabeça 

umeral.

Superfície articular por baixo dos tubérculos
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2) Após o afastamento dos tubérculos e a 

identificação do fragmento correspondente 

à cabeça umeral, com o auxílio de um 

instrumento rígido (descolador, ou rugina 

fina, “desimpactor”, etc.), empurra-se o 

fragmento ósseo da cabeça umeral para 

cima, num movimento de “alavanca”, e 

como consequência, a diáfise é empurrada 

para baixo e lateralmente. Assim, a cabeça 

umeral é reduzida, e cria-se um espaço entre 

a cabeça umeral e a diáfise, que deverá ser 

preenchido pela placa CBS para permitir a 

manutenção da redução desses fragmentos 

e depois dos tubérculos.
Afastamento dos tubérculo maior e menor sem lesar 
mais as partes moles identificando a cabeça umeral

Criar espaço entre a cabeça e a diáfise umeral para 
introdução da placa CBS
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3) Para introduzir a placa CBS para a 

manutenção da redução da fratura, pode-se 

acoplar a placa CBS à guia para placa CBS 

(919.011) com o cabo T (951.002) e fixando-

os através do parafuso de conexão do guia, 

que é apertado com a chave hexagonal 

3,5mm para Umero (919.013).

A placa CBS funciona como um “espaçador”, 

preenchendo o defeito ósseo gerado pela 

compressão entre a diáfise e a cabeça 

umeral, e mantém a angulação anatômica da 

superfície articular com a diáfise.

Introdução da placa CBS no foco da fratura 
posicionando a cabeça umeral na sua inclinação 
anatômica

4) Ainda com o guia montado (guia para 

placa CBS - 919.011) a placa é realizada a 

fixação ao osso na região diafisária por meio 

de um parafuso standard no furo oblongo. 

Usando Guia de Broca Duplo 3,5-2,5mm 

(908.059) e a broca D2,5 mm para ombro 

(919.003) é feito o furo de centro apropriado.

Fixação ao osso na região diafisária

Obtendo comprimento do parafuso

O comprimento do parafuso é obtido com o 

medidor de profundidade.
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Com o modelo de parafuso selecionado 

utiliza-se a chave stardrive 3,5mm (Chave 

T15 – 908.143) montada ao torquimetro de 

1,5Nm (908.132) para levar o parafuso do 

container até o furo na placa para depois 

realizar o aperto deste parafuso com esta 

chave.

Aperto do parafuso com a chave stardrive 3,5mm 
montada ao torquimetro 1,5Nm - “fixar o parafuso até 
ouvir um “click” do torquimetro”

Após fixação pode-se retirar a chave CBS

Após esta fixação o guia (guia para a placa 

CBS – 919.011) pode ser retirado.

5) Para garantir uma boa estabilidade 

ao sistema, são fixados os parafusos  

bloqueados na parte superior da placa. O 

furo de centro para este bloqueio é feito 

com o guia de broca D 2,5mm para ombro 

(919.012) e a broca D 3,2mm (919.003). E o 

comprimento do parafuso será escolhido 

através do medidor de profundidade 2,7-

4,0mm (908.080).

Pré-furo realizado com o guia de broca locking e com 
broca de D 3,2mm
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Novamente é utilizada a chave stardrive 

3,5 mm (Chave T15 – 908.143) montada ao 

torquimetro de 1,5Nm (908.132) para levar 

o parafuso do container até o furo na placa 

para depois realizar o aperto deste parafuso 

com esta chave.

Aperto do parafuso com a chave stardrive 3,5mm 
montada ao torquimetro 1,5Nm - “fixar o parafuso até 
ouvir um “click” do torquimetro”

Após a fixação da cabeça umeral, fixa-se 

o restante dos parafusos na diáfise, de 

acordo com a preferência do cirurgião, 

considerando a qualidade óssea, com 

parafusos standart de compressão ou 

bloqueados à placa.

Sistema totalmente fixado
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6) Após o posicionamento e criação do 

espaço entre a cabeça e a diáfise umeral 

pela placa (espaçador) segue-se a redução 

dos tubérculos maior e menor na sua 

posição anatômica, portanto os fragmentos 

serão reduzidos na sua posição mais 

anatomicamente possível em relação ao tipo 

de fratura.

7) Após posicionamento, passar o fio 

ethibond pelas arestas especiais na placa, 

conforme indicado na figura.

Passar fio ethibond pelas arestas especiais da placa

Finalmente reduz-se os tubérculos, através 

de suturas entre eles e suturas ancoradas 

aos orifícios próprios da placa, com fios 

resistentes.

Testa-se o sistema, movimentando o 

braço e checando a estabilidade entre os 

fragmentos, se possível, com o auxílio de 

intensificador de imagens.



11

Fios de Kirschner para determinar o ponto de 
introdução da lâmina

1) Após a identificação da fratura tenta-se 

localizar o ponto de introdução da lâmina 

superior da placa, para isso pode-se utilizar 

como guias 2 ou 3 fios de Kirschner que são 

introduzidos na altura do tubérculo maior 

para determinar o ponto de introdução da 

lâmina e sua angulação em relação a cabeça 

umeral.

FRATURA NÃO-COMPRESSIVA
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Criar um caminho para a lâmina da placa

Retirada da lâmina para placa de úmero (919.010) do 
osso

2) Feito isso cria-se um caminho para 

a entrada da lâmina da placa com a 

lâmina para placa de úmero (919.010) e 

martelo (919.014) através do qual será 

introduzida com o guia (guia para fio e 

broca NCBS – 919.004).

Para retirada da lâmina da placa de úmero 

(919.010) do osso, o martelo pode ser usado 

conforme apresentado na figura.

Impactando a placa NCBS para facilitar a introdução

3) Depois de criado o furo da lâmina 

monta-se o guia para fio e broca NCBS 

(919.004) a placa NCBS com o uso da 

chave hexagonal 3,5mm para úmero 

(919.013) introduzindo a placa NCBS no 

furo como mostrado na figura.

Para facilitar esta introdução pode ser 

usado o impactor (951.304) no orifício do 

guia para fio e broca NCBS (919.004).
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Redução

5) Depois de introduzida a lâmina superior, 

caso a fartura ainda não esteja reduzida, 

deve-se realizar a redução com o auxílio da 

placa que já fixa o fragmento proximal. A 

placa deve ser fixada inicialmente à diafise, 

com um parafuso standart de compressão.

Fixação ao osso na região diafisária

Usando o guia de broca duplo 3,5-2,5 mm 

(908.059) e a broca D 3.2mm (919.003) é feito 

o furo de centro apropriado.

Obtendo comprimento do parafuso

O comprimento do parafuso é obtido com 

o medidor de profundidade 2,7-4,0mm 

(908.080).
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Aperto do parafuso com a chave stardrive 3,5mm 
montada ao torquimetro 1,5Nm - “fixar o parafuso 
até ouvir um “click” do torquimetro”

Furação da cortical para facilitar a entrada do 
parafuso de conexão

Com o modelo de parafuso selecionado 

utiliza-se a chave stardrive 3,5 mm (Chave 

T15 - 908.143) montada ao torquimetro de 

1,5Nm (908.132) para levar o parafuso do 

container até o furo na placa para depois 

realizar o aperto deste parafuso com esta 

chave.

Uma vez a placa fixada à diáfise, posiciona-se 

o guia (guia para fio e broca NCBS - 919.004) 

para a introdução da broca 10 mm com 

um dispositivo de bloqueio (“stop”), para 

perfurar somente a cortiça lateral, para 

a introdução do parafuso de conexão. 

Utilizando-se a mesma chave (guia para fio 

e broca NCBS - 919.004), mas agora com o 

dispositivo de guia, introduz-se um fio guia 

que conduzirá o parafuso de conexão da 

lâmina lateral até a lâmina superior. 
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Com isto inicia-se a introdução do parafuso de 
conexão, para isto é utilizada a chave hexagonal 
3,5mm canulada (919.005) que consegue introduzir 
o parafuso pelo fio guia.

Após realizar esta furação com a 

montagem do último guia para fio e broca 

NCBS (919.004) passa-se um fio guia D 

1,50x150mm (919.002) que irá ter a função 

apenas de guiar o parafuso de conexão até 

encontrar o outro furo da lâmina da placa.

Por fim o parafuso de conexão poderá ser apertado 
até seu limite máximo podendo gerar compressão, 
ou não, na cortical medial, dependendo da escolha 
do cirurgião. 
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Pré-furo realizado com o guia de broca locking e 
com broca de 2,5mm

Novamente é utilizada a chave stardrive 

3,5 mm (Chave T15 - 908.143) montada 

ao torquimetro de 1,5Nm (908.132) para 

levar o parafuso do container até o furo 

na placa para depois realizar o aperto 

deste parafuso com esta chave.

Aperto do parafuso com a chave stardrive 3,5mm 
montada ao torquimetro 1,5Nm - “fixar o parafuso 
até ouvir um “click” do torquimetro”

7) Finalmente para garantir estabilidade 

é fixado os parafusos lockings na placa. 

O furo de centro para este bloqueio é 

feito com um guia de broca D 2,5mm 

para ombro (919.012) e a broca D 2,5mm 

(919.003). E o comprimento do parafuso 

será escolhido através do medidor de 

profundidade 2,7-40mm (908.080).

Neste momento faz-se um controle 

radiográfico para verificar se a redução 

e a posição da placa no osso estão bem 

posicionadas. Uma vez determinada que a 

redução esteja correta completa-se a fixação 

da placa na diáfise com parafusos standards 

e parafusos lockings.


