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PLACAS OSTEOTOMIA DE TÍBIA
PROXIMAL MEDIAL

Os implantes e instrumentais NEOORTHO desse sistema são utilizados em cirurgias de osteotomia, para tratamento 
de artrose e correção de deformidades na região do joelho à custa da tíbia. A técnica cirúrgica oferece informações, 
orientações e avisos recomendando a sua correta utilização. Ao cirurgião cabe o próprio julgamento profissional 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 

O planejamento pré-operatório preciso é de fundamental importância para o sucesso da osteotomia.

Radiografias de todo o membro em AP.

Determinar o eixo mecânico do membro através de uma linha do centro da cabeça femoral ao centro do tornozelo (b). 

Desenhar outra linha de desde o centro da cabeça femoral passando pelo joelho na posição desejada (b’). 

Determinar o ponto de articulação (L) que deve estar na cortical lateral no bordo superior da articulação tíbio-fibular (1,5 
cm abaixo do joelho).

Conectar o ponto de articulação com a linha (b’) e com o centro da articulação do tornozelo na linha de eixo mecânico.

O ângulo de abertura corresponde ao ângulo formado entre estas duas linhas (β).

Determinar o ponto de entrada da osteotomia que deve ficar logo acima da pata de ganso

Certificar-se de que ficou espaço suficiente para a parte proximal da placa, lembrando que um quarto dos parafusos de 
bloqueio deverão ser colocados abaixo dos 3 paralelos proximais e que estes não deverão invadir a área da osteotomia.

2 - POSICIONAMENTO DO PACIENTE

Posicionar o paciente em decúbito dorsal sobre uma mesa radio transparente.

Posicionar o joelho em flexão de 90 graus durante a realização do procedimento.

O posicionamento do paciente deve permitir que as articulações do quadril, joelho e tornozelo sejam visualizadas com o 
intensificador de imagens.

3 - ACESSO CIRÚRGICO

Realizar uma incisão de 6 a 8 cm iniciando no bordo da pata de ganso em direção póstero cranial até o bordo póstero 
medial do planalto tibial.

Proceder à dissecção dos ligamentos necessária até visualizar perfeitamente inserção do tendão patelar que determina o 
ponto anterior limite da osteotomia ascendente.
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4 - PREPARAÇÃO DO IMPLANTE

Posicionar o Guia de Placa de Osteotomia Tíbia Medial 
(908.184) sobre a placa.

O guia auxilia o posicionamento na angulação correta dos 
Guias de Broca Parafuso 5.0 (908.233) rosqueados 
diretamente na parte proximal da placa.

Remover imediatamente o Guia de Placa de Osteotomia 
Tíbia Medial (908.184), que não é fixo na placa.

5 - OSTEOTOMIA

Determinação da Posição da Osteotomia

Posicionar o membro em extensão completa.

Alinhar o compartimento medial e lateral em projeção AP 
do intensificador de imagens, com a patela posicionada 
exatamente na posição anterior.

Nesta posição usualmente 1/3 da cabeça da fíbula é 
coberta pela tíbia.

Insira dois Fios Guia 2.0 x 200 mm (908.211) 
diretamente na tíbia, seguindo a trajetória estabelecida 
para direcionamento da osteotomia.
 
Os fios devem estar paralelos e em direção ao ponto de 
articulação previamente definido no planejamento pré-
operatório.

Os fios devem terminar exatamente no córtex lateral da 
tíbia, pois são posicionados no bordo cranial da pata 
de ganso e devem assegurar que tenha ficado espaço 
suficiente para fixação dos quatro parafusos proximais da 
placa.

É ideal que se deixe pelo menos 30 mm de distância ao 
bordo do planalto tibial.

Para manter a inclinação do planalto tibial, os fios devem 
seguir o mesmo ângulo do planalto tibial.
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Para determinar o comprimento do corte, segure um 
terceiro Fio Guia 2.0 x 200 mm (908.211) do mesmo 
comprimento dos utilizados de modo a medir o excedente.

Observação: Geralmente o diâmetro tibial anterior é de 5 a 
10 mm menor que o diâmetro tibial posterior

Para permitir melhor acesso a Osteotomia, os fios devem 
ser encurtados.

Remover o guia e as cânulas.

Osteotomia Biplanar

Proceder a osteotomia com uma serra oscilatória abaixo 
dos dois Fios Guia 2.0 x 200 mm (908.211), inseridos 
anteriormente.

Observação: Realizar a osteotomia completa da cortical 
póstero medial da tíbia que é mais dura.

Proteger as estruturas anatômicas posteriores utilizando o 
Afastador Tipo Hohmann (908.243/44/45).

Realizar lentamente o corte com a serra oscilatória, irrigando 
o local do corte continuamente com soro fisiológico.

Após atingir a profundidade planejada nos 2/3 posteriores, 
realize o corte da porção anterior com uma serra oscilatória 
de menor diâmetro.

O corte ascendente é completado incluindo os aspectos 
medial e lateral do córtex anterior.

A osteotomia ascendente corre num ângulo de 110° com 
a serra oscilatória terminando atrás do tendão patelar e o 
segmento da tuberosidade deve ter pelo menos 15 mm de 
diâmetro.

Abertura da osteotomia

Inserir um Formão (908.254/55/56/57) através da 
osteotomia até a altura do ponto de articulação na parte 
lateral da tíbia. 

Inserir outro Formão (908.254/55/56/57) entre o já 
colocado e os Fios de Guia 2.0 x 200 mm (908.211) 
inserindo-o 10 mm a menos que o primeiro

Deixar os fios no lugar quando fizer a abertura da 
osteotomia para prevenir fratura da superfície articular.

Abra a osteotomia de forma lenta para prevenir fratura da 
cortical lateral. 

Observação: É importante certificar-se do alongamento 
adequado das fibras longas deste ligamento para que a 
abertura seja simétrica. A inserção de formões osteotomia 
adicionais entre os já colocados pode auxiliar na abertura 
lenta e gradual.
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Abertura da osteotomia com Afastador de 
Osteotomia.

O instrumento Afastador de Osteotomia (908.250) pode 
ser utilizado ao invés dos Formões (908.254/55/56/57) 
para abertura da osteotomia em conjunto com a Chave 
Hexagonal para Afastador e Guia Universal de 
Osteotomia com Engate Rápido (908.252) que regula 
a angulação de abertura do afastador.

Utilizar também como medidor do ângulo de abertura da 
mesma. 

Inserir pelo menos dois Formões (908.254/55/56/57) 
para abertura inicial da osteotomia e após a retirada destes, 
introduzir gentilmente o Afastador de Osteotomia 
(908.250) utilizando o Martelo (919.014). 

A leitura do ângulo de abertura no instrumento pode 
não ser precisa se o mesmo não estiver corretamente 
posicionado no ponto de articulação

Abertura da osteotomia com o Afastador Lâmina 
Spreader.

Inserir pelo menos dois Formões (908.254/55/56/57) 
para abertura inicial da osteotomia.

Posicionar o Afastador Lâmina Spreader (908.094) na 
porção dorso medial do corte.

Realizar a abertura de forma lenta e progressiva.

Confirmação da correção obtida

Proceder todos os ajustes necessários conforme o 
planejamento pré-operatório. 

Controlar a osteotomia com o intensificador de imagens 
em dois planos.

O eixo mecânico do membro deve ser checado com 
a colocação de um dispositivo em linha que passe pelo 
centro da cabeça femoral e pelo centro da articulação 
do tornozelo, desta forma, se a osteotomia foi realizada 
corretamente conforme o planejamento prévio, a linha 
estará passando também pelo centro da articulação do 
joelho.



8

PLACAS OSTEOTOMIA DE TÍBIA
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6 - INSERÇÃO, POSICIONAMENTO E 
FIXAÇÃO DA PLACA

Manter a abertura da osteotomia utilizando o Afastador 
Lâmina Spreader (908.094).

Cautelosamente, remover todos os Fios Guia.

A porção longitudinal deve estar alinhada com a diáfise 
tibial, evitando que fique suspensa em relação a cortical 
anterior ou posterior.

Posicionar a placa sob o intensificador de imagens de modo 
que a placa faça uma ponte sobre a osteotomia e que os 
Parafusos Locking Star Head estejam posicionados de 
maneira subcondral.

Realizar a fixação provisória da placa com:

Fixação do Parafuso Cortical

No furo não bloqueado determinado, posicionar o Guia 
de Broca (908.056).

Com a Broca Ø3.5 (908.011), anexada ao perfurador, 
realizar a perfuração através do guia e proceder a medição 
da profundidade do furo na Broca calibrada.



9

PLACAS OSTEOTOMIA DE TÍBIA 
PROXIMAL MEDIAL

Utilizar a Chave T25 (908.144) anexada ao Cabo Reto 
de Engate Rápido (908.161) inserir e fixar o parafuso.

Controlar a abertura da osteotomia durante todo o 
período de aperto do parafuso checando qualquer perda 
secundária da correção.

Verificar o correto posicionamento do implante com 
intensificador de imagem.

Fixação do Parafuso de Bloqueio

Fixar a parte proximal da placa e em seguida realizar os 
demais bloqueios determinados pelo cirurgião.

Com a Broca Ø3.5 mm (908.011) realizar a perfuração 
através do Guia de Broca Parafuso 5.0 (908.233) 
previamente rosqueado na placa.

Determinar o comprimento do Parafuso Locking que 
será utilizado, ao final da perfuração, através da Broca 
Ø3.5 mm calibrada.
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Utilizar a Chave T25 (908.144) anexada ao Torquímetro 
4.0N.m (908.133) para inserir e fixar o parafuso até o 
limite do torquímetro que irá emitir um estalo indicando 
que o torque de 4.0 N.m foi atingido.

No furo bloqueado da região distal da placa, rosquear o 
Guia de Broca Parafuso 5.0 (908.233).

Repetir o procedimento de perfuração, medição e fixação 
conforme descrito anteriormente.

Certificar com o intensificador de imagens o correto 
posicionamento dos implantes e mais uma vez da correção 
obtida.
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7 - REMOÇÃO DAS PLACAS

Realizar o acesso conforme descrito no passo 3.

Remover por completo todos os Parafusos Locking e em 
seguida remover todos Parafusos Corticais.

Com auxílio do Suporte de Placas 4.5 (908.064), 
Gancho Grandes Fragmentos (908.247) ou Rugina 
(908.246) remover a placa.


