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RESUMO 
 

Introdução: A fratura multifragmentada da diáfise da clavícula tem, atualmente, o 
tratamento cirúrgico como principal condução e poucas publicações descrevem as 
técnicas de osteossíntese minimamente invasivas (MIO) com placas como 
alternativa cirúrgica. Objetivo: Avaliar os resultados funcionais e radiográficos de 
um grupo de pacientes com fratura multifragmentada da diáfise da clavícula, 
tratados cirurgicamente pela técnica de retração da escápula e osteossíntese 
minimamente invasiva da clavícula com placa (MIPO). Métodos: De janeiro de 2014 
a junho de 2017, 34 pacientes consecutivos (33 homens, idade média 41 anos) com 
fratura multifragmentadas da diáfise da clavícula (Robinson 2B2) tratados 
cirurgicamente pela técnica descrita. Técnica: pacientes posicionados em cadeira de 
praia, com uso auxiliar de radioscopia, submetidos a posicionamento da escápula 
para posição de retração e consequente redução incruenta da fratura, osteossíntese 
minimamente invasiva com placa de reconstrução 3,5mm, em posição superior, com 
três parafusos em cada fragmento (lateral e medial). Avaliação prospectiva da 
amostra pelos escores Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH), Constant-
Murley (CM), Short Form (SF) 12, e avaliação radiográfica. Resultados: Em nosso 
estudo a principal etiologia da fratura da clavícula foi acidente de moto (43,8%). O 
implante mais utilizado foi de 12 furos (85,3%). Não houve queixa de parestesias 
nas regiões das incisões cirúrgicas. 32 pacientes (94,1%) com consolidação das 
fraturas em tempo médio de 16 semanas (seguimento médio de 21 meses), sem 
pseudoartroses. Dois pacientes tiveram soltura precoce do implante. O lado operado 
apresentou maior elevação e comprimento da clavícula (p<0,05). Valores médios de 
DASH= 1,64; CM=94,2; SF12 (PCS= 54,52; MCS= 60,97), todos satisfatórios. O 
aumento da idade (grupos acima de 42, 50 e 60 anos) apresentou associação com 
resultado insatisfatório do CM (p<0,05). A idade acima de 60 anos apresentou 
associação com resultado insatisfatório do DASH (p<0,05). Conclusão: A técnica 
MIO mostrou-se satisfatória para o tratamento da fratura multifragmentada da diáfise 
da clavícula, com elevada taxa de consolidação e baixo índice de complicações. 
 

Palavras-chave: clavícula; fraturas; resultado do tratamento; cirurgia 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The comminuted fracture of the clavicle diaphysis has, currently, the 
surgical treatment as its main conduction, and few publications describe minimally 
invasive osteosynthesis (MIO) techniques with plates as a surgical option. Objective: 
To evaluate the functional and radiographic results of a group of patients with 
multifragmented fractures of the clavicle diaphysis, surgically treated using the 
technique of scapular retraction and minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO). 
Methods: From January 2014 to June 2017, 34 consecutive patients (33 men, mean 
age 41 years) with multifragmented fracture of the clavicle diaphysis (Robinson 2B2), 
surgically treated by the technique described. Technique: patients placed in a beach 
chair, with auxiliary radioscopy, submitted to positioning of the scapula to retraction 
position and consequent indirect reduction of the fracture, minimally invasive 
osteosynthesis with a 3.5mm reconstruction plate in the upper position, with three 
screws on each fragment (lateral and medial). Prospective evaluation of the sample 
by the scores of Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH), Constant-Murley 
(CM), Short Form (SF) 12, and radiographic evaluation. Results: In our study the 
main etiology was motorcycle accident (43.8%). The most-used implant was the 12-
hole type (85.3%). There was no complaint of paresthesias in the surgical incision 
regions. 32 patients (94.1%) with fracture consolidation in a mean time of 16 weeks 
(mean follow-up of 21 months), without pseudoarthrosis. Two patients had early 
release of the implant. The operated side presented higher elevation and length of 
the clavicle (p<0.05). Mean values for DASH=1.64; CM=94.2; SF12 (PCS=54.52; 
MCS=60.97), were all satisfactory. The increase in age (groups over 42, 50, and 60 
years) was associated with an unsatisfactory CM (p<0.05). Age over 60 years 
presented an association with an unsatisfactory DASH (p<0.05). Conclusion: The 
MIO technique was satisfactory for the treatment of comminuted fracture of the 
clavicle diaphysis, with a high rate of consolidation and a low rate of complications. 
 

Keywords: clavicle; fractures; treatment outcome; surgery 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA  
 

1.1 Fratura da diáfise da clavícula  
 

1.1.1 Anatomia e função da clavícula  

 

 A clavícula é um osso alongado de comprimento médio de 151,8 mm ± 11,7 

mm (Gutiérrez et al., 2018) que se posiciona quase horizontalmente do esterno à 

escapula, na raiz do pescoço e é subcutânea em toda sua extensão. Curiosamente, 

é um dos primeiros ossos a se ossificar (5ª-6ª semanas), a partir de dois centros 

primários (intermédio e lateral), e é o último osso a terminar o processo de 

ossificação no final da segunda década de vida com centro secundário (medial) 

(Standring, 2010). Apesar de ser alongada, a clavícula não é como o osso longo 

típico, pois não possui cavidade medular, outrossim, é trabecular internamente, com 

um envelope de osso compacto mais espesso em sua diáfise (Standring, 2010). 

 

 Recurvada em formato de “S” itálico, a clavícula atua como uma escora que 

imobiliza a parte posterior do ombro e permite que o membro balance sem 

impedimento do tronco; transmite também parte do peso do membro para o 

esqueleto axial (Standring, 2010). Possui duas convexidades: uma anteromedial e 

outra pósterolateral (Gutiérrez et al., 2018). Segundo Bachoura et al. (2013), a 

primeira curvatura, medial, é de grande diâmetro e abrange mais da metade do 

comprimento da clavícula. A segunda curvatura possui raio um pouco maior que a 

metade da curva medial. Segundo o autor, o alinhamento da clavícula sobre duas 

curvas lhe confere capacidade de absorção de forças em diferentes direções 

(Bachoura et al., 2013).  

 

 Segundo Fatah et al. (2012), a forma tridimensional da clavícula é 

extremamente variada na população, entre sexos e até na comparação entre os 

lados no mesmo indivíduo. As variações não são apenas no comprimento e 

diâmetro, mas também nos valores seccionais e na curvatura das curvas (Fatah et 

al., 2012). Para Standring (2010) a clavícula é mais espessa e curva em 

trabalhadores manuais e suas cristas para fixação muscular são mais bem 

marcadas.  
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 A clavícula atua como o único ponto de conexão óssea e rígida entre o 

membro superior e o tórax, o que lhe confere importante papel na estabilidade e 

posicionamento do membro superior no espaço (Gutiérrez et al., 2018), compondo 

assim, o  cíngulo escapular. Sahara et al. (2007), avaliando os movimentos da 

clavícula na abdução do ombro, afirma que existe um amplo movimento de rotação 

ao longo do seu eixo longo. Segundo Hester & Kibler (2017), a forma em “S” da 

clavícula permite, durante o movimento do ombro, rotação entre 40 e 50 graus da 

mesma sobre seu eixo longo, o que é fundamental para o posicionamento do 

membro superior no espaço e na execução das suas funções. 

  

1.1.2 Epidemiologia da fratura da diáfise da clavícula 

 

 A fratura da clavícula é uma ocorrência comum em atendimento médicos e 

correspondem de 2,6 a 5% de todas as fraturas nos adultos (Hill et al., 1997;  Nowak 

et al., 2000; McKee, 2014; Liu et al., 2015), e 35% das lesões na cintura escapular 

(Khan et al., 2009). A incidência anual de fraturas da clavícula está estimada entre 

29 a 64 casos para cada 100.000 indivíduos / ano (Khan et al., 2009). 

Aproximadamente 80 a 85%, ocorrem no terço médio (diáfise) (McKee, 2014; Liu et 

al., 2015; Yang et al., 2015).  

 A incidência da fratura da clavícula tem uma distribuição etária bimodal. O 

primeiro, de maior pico de incidência, ocorre no sexo masculino, com idade menor 

que trinta anos (Robinson, 1998). Esta fratura tende a ocorrer na região diafisária 

com maior frequência durante a prática desportiva (bicicleta, futebol, esportes 

equestres) (Stanley, 1988). Como resultado do trauma, em função da inércia do 

indivíduo em velocidade, que é arremessado à frente e aterrissa com o ombro 

desprotegido no solo (Stanley, 1988; Khan et al., 2009), levando a uma fratura que 

nesta faixa etária é desviada (Robinson, 1998; Khan, 2009). Acidentes de alta 

energia com compressão axial podem originar fratura complexa ou multifragmentada 

da diáfise da clavícula (com dois ou mais fragmentos ósseos) (Stanley et al., 1988; 

Nowak et al., 2000; Mirzatolooei, 2011). O segundo pico, de menor amplitude, ocorre 

em pacientes idosos, na faixa etária de 80 anos, com ligeira predominância pelo 

sexo feminino (Khan et al., 2009), geralmente por queda ao solo em ambiente 

doméstico, acometendo tanto a diáfise quanto as extremidades da clavícula, é 

causado por trauma de baixa energia. Nestes indivíduos a fratura de clavícula mais 
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comum também é a na diáfise, do tipo simples porém, existe uma frequência 

aumentada de fraturas das extremidades, principalmente a lateral, em relação aos 

pacientes mais jovens (Khan et al., 2009). 

  

1.1.3 Fratura da diáfise da clavícula -  Classificação  

 

 Allman propôs em 1967 uma classificação baseada na localização anatômica 

da fratura, dividindo em 3 tipos, sendo que a fratura da diáfise da clavícula (FDC) é a 

mais frequente e designadas como tipo 1 (Allman, 1967). Segundo Robinson, a 

classificação de Allman é utilizada para descrever o local da fratura, mas não 

oferece informações sobre o traço de fratura, fundamental para avaliação da 

conduta e possível prognóstico do caso (Robinson, 1998). 

 A classificação de Edinburgh, proposta por Robinson em 1998, foi a primeira 

a subclassificar as fraturas da diáfise de acordo com o desvio e o padrão de 

cominuição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Classificação de Edinburgh, proposta por Robinson (1998), para divisão 
das fraturas da clavícula.    
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 Robinson (1998) descreve que as fraturas tipo 1 seriam da quinta porção 

mais medial, a do tipo 2 da diáfise e do tipo 3 as fraturas da região do quinto lateral. 

Ainda, descreveu as fraturas do tipo 2 em A como fraturas sem desvio ou anguladas, 

ou B, estas desviadas, e subsequentemente diferenciou a fratura tipo B em B1 

quando um traço desviado simples ou com presença de pequena “asa” de fragmento 

ósseo, e B2, uma fratura desviada com extensa cominuição ou segmentar. 

(Robinson, 1998).   

 Outra classificação existente é a do grupo AO, alfanumérica onde a clavícula 

é o osso 15, na qual subdivide em tipo 1 a fratura da porção medial, tipo 2 a 

diafisária e tipo 3 a lateral (Meinberg et al., 2018). A fratura da região diafisária é 

identificadas como 15.2 e subdividida em A para fratura de traço simples, B para 

fratura com uma “asa” de fragmento ósseo e C para fratura de traço 

multifragmentado (Meinberg et al., 2018).  

 

1.1.4 Fratura da diáfise da clavícula - Quadro Clínico  

 

 A FDC tipicamente produz uma deformidade visível e dolorosa no local da 

lesão. Geralmente há um desvio inferior do fragmento lateral devido ao peso do 

membro superior e elevação do fragmento medial devido à tração do músculo 

esternocleidomastóideo (Basamania et al., 2009). A proeminência dos fragmentos 

desviados sob o platisma é frequente, especialmente nas fraturas Robinson 2B1 ou 

2B2, mas a ocorrência de fraturas expostas ou lesões de partes moles que 

ocasionem necrose na pele é rara (Khan et al., 2009). 

 

1.1.5 Diagnóstico e tratamento da fratura da diáfise da clavícula 

 

 O diagnóstico por imagem da fratura da clavícula é feito com a realização de 

exames radiográficos e são utilizadas incidências anteriores (Basamania et al., 

2009) ou com inclinação, tanto crânio caudal (Doneux, 1998) ou quanto cefálica com 

inclinação de 20o (Basamania et al., 2009). Radiografias de tórax também são úteis 

no diagnóstico de fraturas de clavícula (Smekal et al., 2008), principalmente em 

pacientes politraumatizados. O tratamento da FDC é baseado principalmente no 

grau de desvio dos fragmentos, observado nas radiografias. A fratura sem desvio e 

sintomática é tratada com repouso, uso de tipoias e medicações analgéscias 
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(McKee, 2014). Já a fratura desviada tradicionalmente era tratada de forma não 

cirúrgica, mesmo quando substancialmente desviada, pois o índice de não 

consolidação reportado era muito baixo (Neer, 1960). 

 Alguns estudos mostraram que os resultados clínicos não seriam tão 

satisfatórios como se acreditava. Hill et al. (1997), na análise de 242 casos 

consecutivos de fraturas da clavícula e que foram tratados conservadoramente, 66 

(27%) apresentavam-se totalmente desviados e que ouve associação, entre 

encurtamento maior que 20 mm e resultados clínicos insatisfatórios (pacientes 

queixavam de dor, parestesia ou alteração estética desagradável). Portanto, os 

autores recomendam a redução aberta e fixação interna para as fraturas gravemente 

desviadas do terço médio da clavícula.  

 Zlowodzki et al. (2005), em uma metanálise de estudos sobre FDC, 

descreveu que houve, em 2144 fraturas, uma taxa de pseudoartrose de 5,9 % nos 

casos de tratamento conservador e destes, 15,1 % nos casos de fratura desviada 

tratados sem cirurgia. Afirma o autor que os fatores de risco associados à não união 

após o tratamento conservador das FDC são desvio da fratura, presença de traço 

multifragmentado e sexo feminino.  

 McKee et al. (2006) relatou que os bons resultados funcionais após 

tratamento conservador das FDC possuíam viés na metodologia de análise dos 

dados, pois não privilegiavam a avaliação de força do membro superior. Em sua 

análise de 30 pacientes com FDC tratados conservadoramente, observou 

associação entre déficit de força para abdução e pior resultado do escore CM 

(McKee, 2006).  

 Em 2007, a Canadian Orthopedic Trauma Society (COTS) publicou o primeiro 

ensaio clínico randomizado comparando tratamento cirúrgico de FDC desviadas com 

fixação com placa e parafusos versus o método não cirúrgico com uso de tipóia, e 

verificou menor índice de pseudoartrose e melhor função do membro superior após 

a opção cirúrgica (COTS, 2007).  

 Atualmente, as fraturas desviadas tem no tratamento cirúrgico sua melhor 

indicação, e a forma mais utilizada nesta escolha é o método de estabilidade 

absoluta com acesso sobre o foco, visualização direta, redução anatômica e fixação 

com placa e parafusos (RAFI) (Zlowodzki et al., 2005; Robinson et al., 2013; 

Rugpolmuang et al., 2016). Um número menor de fraturas é tratado com hastes 

intramedulares, pinos ou fios (Zlowodzki et al., 2005). Porém, a RAFI, por necessitar 
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extensa agressão ao envoltório de partes moles, principalmente periósteo e o foco 

de fratura, pode, nas fraturas multifragmentadas, estar associada a altos índices de 

complicações (Duncan et al., 2005) como infecção (Duncan et al., 2005; Liu et al., 

2008), pseudoartrose (Tavitian et al., 2002), falha do implante e refratura após a 

retirada do implante (Bostman et al., 1997; Tavitian et al., 2002). 

 Alguns estudos afirmam que o tratamento conservador de fraturas 

multifragmentadas da diáfise da clavícula (FMDC) causam maiores índices de 

pseudoartrose (Hill et al., 1997; Nowak et al., 2005; COTS, 2007; McKee et al., 2012; 

Jorgensen et al., 2014; Liu et al., 2015). Rugpolmuang et al. (2016), em avaliação de 

101 pacientes com FMDC, encontrou índice de retarde de consolidação ou não 

união em 18,89% de sua amostra. Nowak et al. (2004), em estudo prospectivo de 

pacientes com FDC tratados conservadoramente e avaliados em seguimento 

mínimo de nove anos, afirma que as fraturas multifragmentadas sem contato entre 

os fragmentos principais e com fragmento intermediário vertical, foram o principal 

fator de risco para sequela de 10 anos, assim como defeitos cosméticos, dor no 

repouso ou em atividades, recomendando o tratamento cirúrgico para estes casos. 

Segundo Kirmani et al. (2009), nas FMDC, a presença do fragmento intermediário 

em posição vertical está relacionada à indicação de tratamento cirúrgico devido 

iminência de exposição. Outros estudos argumentam que o tratamento cirúrgico 

melhora o desfecho funcional, comparado ao conservador (COTS, 2007; McKee et 

al., 2012; Robinson et al., 2013; Sokucu et al., 2014; Melean et al., 2015). FMDC 

tem, portanto, a opção cirúrgica como melhor condução do seu tratamento e para 

tanto deve ser avaliado o melhor método para realizá-las. 

 Mirzatolooei (2011), em um ensaio clínico randomizado de pacientes com 

FMDC, sobre o tratamento cirúrgico com RAFI e uso de placas de reconstrução 

versus o tratamento conservador com uso de tipóia, observou que o grupo tratado 

cirurgicamente obteve maior índice de satisfação, melhor escore DASH e CM que o 

grupo tratado com a tipóia. No entanto, o autor ressalta que o grupo RAFI 

apresentou dois casos de soltura do implante e dois casos de cicatriz hipertrófica, 

sendo em um deles a razão para insatisfação com o tratamento (Mirzatolooei, 2011). 

 Andrade-Silva et al. (2015), em um ensaio clínico randomizado de tratamento 

cirúrgico de pacientes com FDC, comparando a RAFI com placa de reconstrução em 

posição superior versus a osteossíntese com haste intramedular de titânio (TEN), 

demonstrou que não houve diferença entre os grupos no tempo para consolidação 
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ou nos resultados funcionais dos escores de DASH e CM. O autor descreve que em 

ambos os grupos existiam pacientes com fraturas desviadas simples ou 

multifragmentadas, distribuídos de forma homogênea, e que o resultado não variou 

conforme o tipo de fratura (Andrade-Silva et al., 2015). 

 Fuglesang (2017), em estudo prospectivo e randomizado de 123 pacientes 

com FDC, tratados com osteossíntese com placa e parafusos (placa anatômica 

bloqueada de clavícula, posição superior) versus TEN, descreveu que ambos os 

métodos são efetivos para a recuperação dos pacientes aos seus níveis funcionais 

pré lesão, no entanto no subgrupo de pacientes com FMDC tratados com fixação 

com placa houve recuperação mais rápida, quando comparado ao grupo haste. Os 

autores sugerem que na vigência de FMDC a osteossíntese com placas tem 

resultados superiores (Fuglesang, 2017).  

 

1.1.6 Princípio de osteossíntese biológica e técnicas minimamente invasivas  com 

placas 

 

 A restauração da função do membro é o principal objetivo do tratamento das 

fraturas, seja conservador ou cirúrgico (Perren, 2002). A opção pela RAFI 

geralmente está associada a extensa exposição cirúrgica do tecido ósseo. Isto 

contribui para o aumento da necrose tecidual, que inicialmente foi produzida pela 

lesão primordial, e aumenta, consequentemente, o risco de retarde na consolidação, 

infecção e refratura (Perren, 2002). Uma alternativa a isto seria a fixação interna 

“biológica” , na qual  não há necessidade de redução precisa dos fragmentos 

fraturários, especialmente dos fragmentos múltiplos da fratura com cominuição, 

utilizando o benefício da redução indireta. Este princípio é utilizado tanto pelas 

hastes bloquedas quanto pelas placas em ponte (Perren, 2002).  

 Segundo Baumgaertel et al. (1998), o conceito de osteossíntese biológica 

(OB) refere-se à conservação da vascularização do osso durante a cirurgia, para 

garantir a viabilidade dos fragmentos, favorecendo a consolidação. O princípio do 

manejo seria redução indireta, ligamentotaxia e fixação da placa em ponte 

(Baumgaretel et al., 1998). A redução indireta tem como objetivo alinhar os 

fragmentos, evitar a exposição óssea, diminuir o trauma cirúrgico, e utilizando uma 

fixação mais flexível,  induzir a formação de calo, favorecendo a consolidação 

indireta (Perren, 2002). As vantagens da fixação biológica seriam, portanto, sua 
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simplicidade de manuseio, a contribuição ao tecido ósseo para consolidação, 

resistência à infecções e refratura (Perren, 2002). 

 A OB foi utilizada primeiro nas fraturas multifragmentadas e tem nestas uma 

melhor aplicabilidade do que as fraturas simples. Nas fraturas com múltiplos 

fragmentos há maior divisão da carga sobre o foco devido maior área de fratura com 

contato ósseo (strain baixo), tornando-os mais tolerantes à instabilidade do que as 

fraturas de traço simples, favorecendo a utilização da fixação flexível, de movimento 

controlado (Baumgaertel, 1998). As OB’s causaram mudanças no entendimento dos 

princípios biomecânicos de fixação de fraturas e dos processos de consolidação da 

fratura. Enquanto a placa de compressão favorece a consolidação óssea direta, a 

placa ponte favorece a consolidação secundária pela formação de calo ósseo, que é 

induzido pela fixação flexível ou movimento controlado da fratura (Claes, 2011). 

 O uso dos princípios de OB em procedimentos de osteossíntese 

minimamente invasiva (MIO) evita a grande exposição cirúrgica e permite que o 

tratamento das fraturas sobre tecidos com contusão ou danos mais extensos seja 

realizado através de pequenas incisões distantes da área traumatizada (Toogooda 

et al., 2018). São utilizadas pequenas incisões satélites à esta região, suficientes 

para passagem dos implantes e colocação dos parafusos. A técnica MIO exige que 

o implante seja colocado ao longo da superfície óssea, com dissecção mínima de 

tecido mole, redução indireta, utilizando técnicas de redução para restaurar o 

alinhamento anatômico e fixação em ponte de fratura metafisária e diafisária 

(Toogooda et al., 2018). A redução indireta, com controle do comprimento, 

alinhamento e rotação dos fragmentos, conhecida como redução funcional, é 

realizada e fixada provisoriamente com tração manual, fixação externa ou outros 

métodos e confirmados por fluoroscopia. Após, determina-se o comprimento do 

implante, seu contorno e submete-se à inserção submuscular sobre a região 

fraturada. Há redução da placa ao leito ósseo com uso de parafusos não bloqueados 

(Toogooda et al., 2018). A recomendação atual é de que a placa ponte seja longa o 

suficiente e que se utilize pelo menos 3 parafusos bicorticais nas extremidades 

ósseas (Claes, 2011). 

 

1.1.7 Tratamento da fratura multifragmentada da diáfise da clavícula por MIO  

 

 A MIO é comumente utilizada com sucesso no tratamento de fratura de osso 
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longo dos membros inferiores (Heitemeyer et al., 1987), e tem aplicabilidade em 

casos selecionados de fratura nos membros superiores, principalmente no úmero 

(Livani & Belangero, 2004). Livani e Belangero (2004) descreveram os resultados do 

tratamento de 15 pacientes com fratura da diáfise umeral tratados com MIO com 

placa anterior em ponte, no qual todos os pacientes tiveram suas fraturas 

consolidadas em período de oito a 12 semanas, sem maiores complicações.  

 Alguns autores descreveram suas técnicas e resultados de MIO para FDC. 

Jiang e Qu (2012) comparou os resultados do tratamento cirúrgico de FDC com 

osteossíntese com placa anatômica bloqueada em 64 pacientes, sendo MIO em 32 

pacientes e aberta em 32 pacientes. No grupo MIO foi realizado um mini acesso (de 

três cm) ao foco fraturário para redução, e que a fixação da placa foi realizada com 

outros dois acessos (um lateral e um medial ao foco, 1 cm cada). Já o aberto uma 

incisão oblíqua de oito a dez cm. Afirma o autor que ambos grupos obtiveram 

consolidação das fraturas, e bons resultados dos  escores DASH e CM, sem 

diferença estatisticamente significante. No entanto a técnica MIO apresenta como 

vantagem menor disestesia nas cicatrizes cirúrgicas, menos queixas de cicatrizes 

hipertróficas, melhor resultado estético e resultados gerais mais satisfatórios. 

 Jung et al. (2013) descreveu sua técnica de OB da FMDC com placa de 

reconstrução bloqueada em ponte, posicionada em região superior. O autor afirma 

que os fragmentos principais foram manipulados com instrumentos como pinça tipo 

distrator lombar e uma pinça tipo Kelly para redução indireta da fratura. Em sua 

amostra de oito pacientes afirma que obteve consolidação em todos, em período 

médio de 10,6 semanas (variando de oito a 16 semanas), sem maiores 

intercorrências (Jung et al., 2013). 
 Sohn et al. (2013) descreveu seus resultados de OB de FDC com placa de 

reconstrução bloqueada na posição antero inferior. Afirma que a redução indireta 

dos fragmentos foi realizada utilizando fios de Kirschner nos fragmentos principais. 

Descreve que em 19 pacientes obteve consolidação em todos, em período médio de 

15,3 semanas (variando de 12 a 24 semanas), sem quebras do implante, e com um 

paciente referindo parestesia na região da incisão lateral (Sohn et al., 2013). 

 Sokucu et al. (2014), em estudo retrospectivo de 23 pacientes com FMDC 

operados por MIO com placa anatômica de clavícula, descreve consolidação em 

todos pacientes, com tempo médio de 13 semanas (variando de oito a vinte 

semanas), e CM médio de 89,6 (variando de 72 a 100). Afirma o autor que a técnica 
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oferece bom conforto ao paciente, com baixo índice de complicações (Sokucu et al., 

2014).  
 Zhang (2015), em estudo com 15 pacientes com FDC tratadas por MIO com 

placa anatômica de clavícula, bloqueada, em posição superior, redução indireta 

auxiliada com uso de guias para os parafusos bloqueados e, quando necessário, 

uso adjuvante de um fórceps de campo. Descreve o autor que todos os pacientes 

tiveram suas fraturas consolidadas em tempo médio de 10 semanas (variando de 8 

a 12 semanas), sem quebra de implantes, com DASH e CM satisfatórios (Zhang, 

2015). 

 Sohn et al. (2015), descreveu, em estudo retrospectivo, seus resultados do 

tratamento cirúrgico de FDC, comparando grupos de pacientes submetidos a RAFI 

versus MIO. Na osteossíntese dos 14 pacientes do grupo aberto foi utilizado placa 

anatômica bloqueada de clavícula, enquanto que no grupo MIO (19 pacientes) foi 

utilizada placa de reconstrução bloqueada em posição superior. O autor afirma não 

existir diferença estatística entre os escores funcionais para ombro UCLA e CM, e 

que as técnicas são igualmente efetivas no tratamento da FDC. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 Segundo a literatura, não há estudos que relacionem desfechos de curto 

prazo do pós operatório das FMDC, como consolidação ou encurtamento da 

clavícula, à desfechos clínicos como discinesia da escápula e escores funcionais do 

membro superior e de qualidade de vida. Os estudos publicados utilizam implantes 

que não estão acessíveis a população brasileira pelo Sistema Único de Saúde. Na 

literatura brasileira não há estudos da utilização da técnica MIO para tratamento de 

FDC, tão pouco experiências de OB com placa de reconstrução de 3,5mm não 

bloqueada, em posição superior para tratamento de FMDC. 

 Espera-se com o presente estudo constatar que a técnica de OB descrita 

para o tratamento das FMDC,  com placa de reconstrução 3,5mm não bloqueada, na 

posição superior, é efetiva para consolidação das fraturas, apresenta baixo índice de 

complicações, é reprodutível e demonstra bons resultados funcionais a curto e 

médio prazo.  
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo geral 
 

 Avaliar, em um grupo de pacientes com FMDC tratados cirurgicamente pela 

técnica MIO com placa superior, os resultados funcionais do tratamento com escore 

DASH, em um seguimento mínimo de 12 meses. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar, no grupo de pacientes tratados pela técnica descrita, o escore 

funcional CM, a intensidade da dor pela EVA, qualidade de vida pelo SF-12, em um 

seguimento mínimo de doze meses.  

 Descrever a técnica MIO de FMDC com placa de reconstrução de 3,5mm não 

bloqueada em posição superior.  

 Avaliar os desfechos radiográficos relacionados à cirurgia (consolidação, 

retarde de consolidação, pseudoartrose), comprimento da clavícula operada e 

adaptação do implante à região superior da clavícula.  

 Avaliar clinicamente o membro superior (ombro e cintura escapular) quanto à 

amplitude de movimento, força e manobras de exame físico, e suas possíveis 

correlações com escores funcionais. 

 Avaliar os resultados do procedimento cirúrgico e se a presença de 

intercorrências pós operatórias (soltura de implante, entortamento ou quebra do 

implante, infecção, alteração de sensibilidade nas incisões cirúrgicas) se relacionam 

com escores funcionais. 
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4 MÉTODOS 
 

4.1 Desenho do Estudo 
 

 Realizado um estudo observacional longitudinal, com levantamento inicial 

retrospectivo dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico no período de 

janeiro de 2014 a maio de 2017. A seguir estes pacientes foram contactados para 

entrevista e avaliação, onde foi explicado o estudo, oferecido o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE – ANEXO) da pesquisa, e aos que 

concordaram, foram aplicados, de forma prospectiva, questionários de avaliação da 

função do membro superior, qualidade de vida e dor. 

 

4.2 Local e Período do Estudo 
 

 O estudo foi realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), por meio de levantamento retrospectivo dos pacientes 

submetidos a MIO para FMDC pela técnica estudada, seguido de avaliação 

prospectiva clínica e radiográfica dos pacientes com seguimento pós operatório 

mínimo de 12 meses.  

 

4.3 Amostra 
 

 A população do estudo foram os pacientes com FDC, tipo 2B2 segundo a 

classificação de Robinson, atendidos no serviço de Ortopedia e Traumatologia do 

HU-UFJF e tratados cirurgicamente pelo autor principal (AFMJR), pela técnica MIO 

com placa de reconstrução de 3,5 mm não bloqueada, em posição superior, no 

período de janeiro de 2014 a maio de 2017. Para análise dos resultados, a amostra 

foi constituída da população após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

 

Pacientes com FMDC, com idade maior que 16 anos com fraturas 

multifragmentadas da diáfise da clavícula tipo 2B2 de Robinson, com evolução de 

até 21 dias e que aceitaram participar do estudo.  
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4.3.2 Critérios de exclusão 

 

Pacientes com fraturas expostas da clavícula ou com lesões vasculares e 

nervosas associadas, fraturas diafisárias da clavícula com extensão articular, 

fraturas bilaterais de clavículas, fraturas e/ou luxações concomitantes com traumas 

da cintura escapular, ombro flutuante, associação com fraturas de outros 

seguimentos do membro superior (braço, antebraço, punho e mão), história de 

fraturas previas na clavícula ou traumatismos prévios na cintura escapular, fraturas 

patológicas, pacientes com doenças metabólicas e/ou congênitas. 

 

4.3.3 Cálculo do tamanho da amostra 

 

Por se tratar de um estudo observacional não foi realizado cálculo amostral 

prévio. O tamanho amostral corresponde ao número de pacientes que foram 

tratados cirurgicamente no período citado e que compareceram à avaliação. 

 

4.4 Instrumentos de coletas de dados 
 

 Na avaliação da função do membro superior foram utilizados dois escores: 

um geral, DASH (Disability of Arm, Shoulder and Hand) (Orfale et al., 2005) 

(ANEXO) e um específico para ombro, Constant-Murley (CM) (Barreto et al., 2016) 

(ANEXO). O DASH foi desenvolvido para avaliar uma única ou múltiplas desordens 

do membro superior, e pode ser aplicado para avaliar qualquer região do membro 

superior (Beaton et al., 2001). Este escore está circunspecto por um questionário de 

auto-avaliação contendo trinta questões centrais e oito optativas. Ele permite aos 

indivíduos graduarem sua capacidade de completar atividades, independente da 

mão ou braço que precisa desempenhar esta função. Assim, o questionário produz 

um valor da função do paciente que representa suas habilidades combinadas de 

ambas as extremidades superiores (Beaton et al., 2001).  Para avaliação específica 

do ombro utilizamos o escore CM, que combina avaliação da realização de 

atividades diárias, força, dor e dados físicos como amplitude de movimento e dor no 

ombro (Constant & Murley, 1987; Barreto et al., 2016).  

 Foram avaliados ainda a qualidade de vida (QV), com o questionário SF-12 



30 

 

(Carmelier, 2004) e o nível de dor pós operatório, por meio da escala visual 

analógica de dor (EVA) (Rubbo, 2010). Segundo a OMS,  a QV é a percepção do 

indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de 

valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações (WHOQOL, 1995). O SF-12 (ANEXO) é um instrumento de medida da 

QV composto por doze itens que avaliam oito diferentes dimensões de influência 

sobre a qualidade de vida, considerando a percepção do indivíduo em relação aos 

aspectos de sua saúde nas quatro últimas semanas (Silveira et al., 2013). Na 

avaliação da dor utilizamos instrumentos que possam aferir sua magnitude. A Escala 

Visual analógica (EVA) (ANEXO) proporciona uma medida simples e eficiente da 

intensidade da dor, e é utilizada quando necessitamos de um índice rápido da dor e 

ao qual se pode assinalar um valor numérico (Rubbo, 2010). 

 

4.5 Técnica cirúrgica 
 

A técnica MIO a seguir foi adaptada segundo Jung et al. (2013). Paciente 

anestesiado com bloqueio regional do plexo braquial e anestesia geral, posicionado 

em cadeira de praia, inicialmente conferida posição de auxílio da radioscopia ao ato 

operatório, nas incidências crânio caudal modificado, com inclinação aproximada de 

70 graus, para visualização superior da forma da clavícula (Figura 2) e frontal da 

clavícula (Figura 3). 
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      (Fonte: arquivo do autor) 

 

Figura 2. Posicionamento da radioscopia auxiliar, para visualização da região 

superior da clavícula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fonte: arquivo do autor) 
 

Figura 3. Posicionamento da radioscopia auxiliar, para visualização frontal da 

clavícula.  
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Realização da manobra de redução indireta da fratura, com apoio no braço do 

membro lesionado, movimentando-o para posicionamento do ombro em direção 

cefálica, seguido de discreta rotação lateral e aproximação da escápula em direção 

anterior, ao gradil costal. Verifica-se, com auxílio da radioscopia, o comprimento da 

clavícula e a forma clavicular, para a escolha do tamanho do implante (placa de 

reconstrução de 3.5mm não bloqueada). Submetido a palpação das extremidades 

medial e lateral da clavícula para localização de marcos anatômicos (margem 

esternal e margem acromial, respectivamente), confeccionado, na face superior, 

uma incisão transversa a 1 cm lateral da margem esternal, de aproximados 2 cm, 

com dissecção de planos profundos até o leito ósseo (face superior da clavícula). Na 

região lateral, a 1 cm medial da margem acromial, realizada segunda incisão, 

também de aproximados 2 cm, transversa, com dissecção dos planos profundos até 

a face superior da clavícula (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            (Fonte: arquivo do autor) 
 

Figura 4. Fotomacrografia do ombro esquerdo, evidenciando as incisões superiores 

na clavícula, extremidades medial (EM) e lateral (EL).  

  

EL EM
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 Com instrumental para dissecção romba, na região superior da clavícula, em 

sentido medial para lateral, confeccionado leito para passagem do implante em 

posição superior. Modelagem da placa no intraoperatório (Figura 5), com 

convexidade anterior medial e convexidade posterior lateral, ambos ao nível do 

terceiro furo mais lateral e medial da placa, conforme verificação da forma clavicular 

na radioscopia, e deslizada placa no túnel supraclavicular de medial para lateral 

(Figura 6) sobre a clavícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    (Fonte: arquivo do autor) 

 

Figura 5. Modelagem da placa de reconstrução com uso de modeladores, conforme 

a forma superior da clavícula observada com auxílio da radioscopia.  
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(Fonte: arquivo do autor) 

 

Figura 6. Passagem da placa sobre a região superior da clavícula, sentido medial 

para lateral.  

 

Redução incruenta da fratura com a escápula na posição de retração, fixação 

provisória com fios de Kirschner 2,5mm (para avaliar o comprimento com auxílio da 

radioscopia) (Figura 7). 
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(Fonte: arquivo do autor) 

 

Figura 7. Fotomacrografia do ombro esquerdo, evidenciando as fixação provisória da 

placa modelada na posição superior da clavícula, utilizando fios de Kirschner. 

Extremidades medial (EM) e lateral (EL).  

 

 A seguir, procede-se com a fixação da placa com três parafusos corticais em 

cada lado, de forma alternada, começando com o lado medial, depois o lateral, e os 

fios K retirados após a colocação dos primeiros parafusos em cada fragmento. 

Verificada redução e posicionamento final da placa e parafusos (Figura 8A e 8B), as 

feridas foram submetidas a vigorosa irrigação com SF 0,9%, os planos profundos 

foram fechados com suturas mononylon 3.0 e a pele com ponto intradérmico e 

sutura mononylon 2.0. 
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    (Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
 

Figura 8. Radiografias da clavícula. (A): pré-operatório com FMDC; (B): pós-

operatório de fixação com a técnica MIO. (Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 
4.5.1 Cuidados pós operatórios 

 
O membro operado foi submetido à imobilização em tipóia por seis semanas, 

período no qual era orientado aos pacientes a começar imediatamente exercícios de 

A 

B 
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flexão e extensão do cotovelo, movimentos plenos de punho e mão, e suave rotação 

lateral do ombro. Elevação, abdução do ombro acima de 30 graus foram 

desencorajadas. Após oito semanas foram liberados os movimentos ativos plenos 

do ombro. O retorno à prática de esportes e atividades com carga sobre o membro 

foi liberado após sinais de consolidação da fratura nas radiografias de controle. 

4.5.2 Acompanhamento radiológico 

 
Os pacientes foram acompanhados ambulatorialmente com retornos em 15 e 

30 dias iniciais, e a cada quatro semanas até que a consolidação óssea fosse 

verificada em controle radiográfico. A união óssea foi considerada presente quando 

havia sinais de calo em ambas as radiografias AP e cefalocaudal. A não união foi 

considerada quando não havia sinais de calo ósseo após 24 semanas de 

seguimento pós-operatório.  

 

4.5.3 Avaliação do seguimento mínimo de 12 meses 

 
Na consulta de avaliação funcional, que foi realizada com no mínimo 12 

meses de pós operatório, cada participante foi avaliado por um examinador (IGO), 

médico em especialização em ortopedia e não cirurgião dos procedimentos, com um 

formulário (ANEXO) que continha uma entrevista para coleta de dados 

demográficos, dados pós operatórios constantes no prontuários, avaliação de 

exames físico do ombro (Barros Filho & Lech, 2001) e cintura escapular (Kibler & 

McMullen, 2012), aplicação dos escores funcionais (DASH, CM, SF-12, EVA) e a 

avaliação radiográfica (digital) para avaliar consolidação, aferição do comprimento 

das clavículas (operada e não operada), e desvios do implante nos planos coronal e 

axial. A medida do comprimento (mm) final da clavícula foi realizada por três 

examinadores médicos (AFMJR, JMN e IGO; os dois primeiros médicos ortopedistas 

especialistas e com experiência em cirurgia do ombro e do trauma ortopédico, e o 

último médico em especialização em ortopedia), segundo critérios de Smekal et al. 

(2008), utilizando uma radiografia digital em PA de tórax para comparação com a 

clavícula contralateral (Figura 9). 
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          (Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
 

Figura 9. Radiografia de tórax representando a morfometria (comprimento – mm) 

das clavículas. (Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

A adaptação do implante à clavícula foi verificada pelos três pesquisadores 

participantes (AFMJR, JMN, IGO), de acordo com o escore de congruência superior 

da clavícula (ECSC), proposto por Malhas et al. (2016) (Figura 10). O ECSC 

(ANEXO) avalia a adaptação de implantes anatômicos de clavícula à sua forma, 

quando colocados na face superior deste osso. O escore descreve a adaptação em 

três graus (anatômica, boa ou ruim) conforme a qualidade do encaixe na superfície, 

avaliando as sobras de margens da placa ou se algum furo do implante fica fora da 

superfície óssea.  

As medidas do comprimento das clavículas e os ECSC foram comparadas 

entre si para avaliação de correlação intra e interobservador.  
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(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
 

Figura 10. Radiografia da clavícula em inclinação crânio caudal para avaliação do 

ECSC.  

 
4.6 Definição das variáveis 
 

4.6.1 Amplitude de movimento (ADM) do ombro 

 

Medida realizada pelo examinador independente (IGO), com uso auxiliar de 

goniômetro graduado, dos graus de elevação, abdução, rotação lateral a zero grau 

de abdução, rotação lateral a 90 graus de abdução, rotação medial a zero grau de 

abdução (nível vertebral) e rotação medial a 90 graus de abdução, tanto do lado 

operado como do contralateral (Barros Filho & Lech, 2001). 

 

4.6.2 Testes de Exames Físico 

 

Avaliação clínica realizada pelo examinador independente (IGO), nos lados 

operado e não operado, dos testes de dor a palpação da esternoclavicular, 

acromioclavicular, processo coracóide, dor à adução do ombro, teste de Neer, teste 

de Hawkings Kennedy, teste de Yokun, teste de Jobe, teste do infraespinal, sinal da 

Cancela, teste do Bear Hug, teste do subescapular abdominal press, teste de 
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Speed, teste de O’Brien, DLSm test, Uppercut test, teste sim ou não para discinesia 

escapulotorácica (DET), teste de assistência à escápula (SAT – scapula assistance 

test), teste de resistência à escápula (SRT – scapula resistance test) (Barros Filho & 

Lech, 2001; Kibler, 2009; Kibler, 2012; Barros Filho et al., 2017). 

 

4.6.3 Medida de Força 

 
Medida realizada pelo examinador independente (IGO) no plano de elevação 

do ombro, tanto lado operado como contralateral, com uso de dinamômetro manual, 

de acordo com as descrições de Constant & Murley (1987). 

 

4.6.4 Comorbidades 

 

Obtido relato do paciente de doenças crônicas às quais tem diagnóstico 

prévio (como diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica) e uso frequente de 

substâncias químicas (diariamente ou semanalmente e.g., tabaco, álcool etílico, e 

cocaína). 

 

4.6.5 Viés Previdenciário  

 

Obtido relato do paciente para recebimento de benefício previdenciário 

durante o período do seu tratamento (Loures & Leite, 2012).  

 

4.6.6 Escores Funcionais 

 

• DASH: Escore da função do paciente que representa suas habilidades 

combinadas de ambas as extremidades superiores (Orfale et al., 2005). 

• CM: escore da função do ombro que combina avaliação da realização de 

atividades diárias, força, dor e dados físicos como amplitude de movimento e 

dor no ombro (Barreto et al., 2016).  

• SF-12: escore de avaliação da qualidade de vida do indivíduo (Carmelier, 

2004).  

• EVA: medida da intensidade da dor em escala numérica (Rubbo, 2010). 
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4.6.7 Resultados Satisfatórios e Insatisfatórios do DASH e CM 

 

Na avaliação do efeito de um tratamento sobre o desfecho no paciente é 

necessário o entendimento do conceito de mínima diferença clínica importante 

(MDCI). Este é um valor que representa a mínima diferença percebida pelo paciente, 

e que significa uma mudança, no valor do escore funcional, que realmente 

corresponde a uma mudança de estatus clínico (Sorensen et al., 2013). Estes 

valores são específicos para cada escore funcional e adotamos para categorização 

entre resultados satisfatórios e insatisfatórios. O valor de MDCI para DASH (Roy et 

al., 2009) e CM (Kukkonen et al., 2013) foi de 10 pontos. 

 

4.6.8 Avaliação Radiográfica 

 

• Consolidação: observação nas radiografias de controle pós operatório da 

presença de calo ósseo em pelo três corticais, em radiografias de incidências 

diferentes (Jung et al., 2013).  

• Comprimento da clavícula: medida na radiografia digital de tórax, da distância 

entre o ponto mais lateral e o mais medial da clavícula, tanto da clavícula 

operada como o lado contralateral (Smekal et al., 2008).  

• Adaptação do implante: avaliação do escore de congruência superior da 

clavícula (ECSC, ANEXO) nas radiografias de inclinação craniocaudal da 

clavícula (Malhas et al., 2016).  

 

4.7 Análise Estatística 
 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos 

em uma planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013, construindo assim o 

banco de dados da pesquisa.  O programa Microsoft Excel também foi utilizado para 

construção de alguns gráficos descritivos. Qualquer outra análise estatística dos 

dados foi feita através do programa IBM SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 22.0.  

A análise descritiva dos dados teve como objetivo descrever os perfis dos 

pacientes, de suas lesões e características cirúrgicas e pós-cirúrgicas. A análise 

descritiva foi feita baseada na construção de gráficos, distribuições de frequências e 
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cálculo de estatísticas descritivas (mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão 

e coeficiente de variação-CV). A variabilidade da distribuição de uma variável 

quantitativa foi considerada baixa se 𝐶𝑉 < 0,20, moderada se 0,20 ≤ 𝐶𝑉 < 0,40,	e 

alta se 𝐶𝑉 ≥ 0,40. 

A análise inferencial teve como objetivo avaliar a significância estatística das 

diferenças observadas entre grupos e foi baseada em testes de significância 

estatística para analisar se são significativas as associações entre variáveis e as 

diferenças encontradas na distribuição das variáveis quantitativas dos distintos 

grupos. 

Duas proporções complementares foram comparadas pelo Teste Binomial. 

Para comparar dados nominais pareados, no caso, resultados do exame físico entre 

os lados operado e não operado, foi utilizado o teste de Mc-Nemar. Para verificar se 

existe associação significativa entre duas variáveis qualitativas, objetivou-se usar o 

Teste Qui-Quadrado, entretanto, quando o teste Qui-Quadrado se mostrou 

inconclusivo e foi possível, foi usado o Teste Exato de Fisher. Quando a associação 

se mostrou significativa, a medida (estimador) usada para expressar o risco foi a 

Razão de Chances ou Odds Ratio (OR), a qual avaliou a relação entre a chance de 

um indivíduo exposto a um fator apresentar um desfecho, comparada à do indivíduo 

do grupo não exposto apresentar este desfecho. A significância da OR foi avaliada 

pelo intervalo da OR, que não pode conter o valor 1, o que significaria indivíduos de 

ambos os grupos, expostos e não expostos, terem a mesma chance de apresentar o 

desfecho .  

Na Análise Inferencial de uma variável quantitativa, dado o pequeno tamanho 

dos subgrupos (tamanho menor que 30), a comparação da distribuição da variável 

quantitativa de dois grupos independentes foi feita pelo teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. A hipótese de normalidade da distribuição de uma variável foi 

verificada pelo Teste de Shapiro-Wilk (SW). Duas medidas relacionadas foram 

comparadas pelo teste T-de Student pareado, no caso de distribuição normal ou 

pelo teste de Wilcoxon, no caso de distribuição não normal. 

A associação entre duas variáveis quantitativas foi investigada por Análise de 

Correlação.  A intensidade da correlação foi medida pelo Coeficiente de Correlação 

de Pearson, no caso de distribuição Normal, e quando não verificada a distribuição 

Normal, pelo coeficiente de Correlação de Spearman. A significância dos 

coeficientes de Correlação foi avaliada pelo teste do Coeficiente de Correlação, pelo 
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qual um coeficiente é significativamente não nulo se o p-valor do teste de correlação 

for menor que o nível de significância 0,05. A correlação entre duas variáveis foi 

considerada suficientemente forte se o coeficiente de correlação apresentar valor 

absoluto maior que 0,7.    

A medida do comprimento da clavícula e a classificação do ajuste da placa 

foram feitas por três avaliadores distintos e independentes. Por se tratar de uma 

medida contínua, a concordância entre as medidas de comprimento da clavícula foi 

analisada pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC). A concordância entre as 

classificações de ajuste da placa dos três avaliadores foi avaliada pelo Coeficiente 

Kappa de Fleiss; e a concordância entre as classificações de ajuste da placa de dois 

avaliadores foi avaliada pelo Coeficiente Kappa de Cohen. 

Várias classificações de medidas de concordância ICC e Kappa existem na 

literatura a partir de estudos de ponto de corte. Neste trabalho a classificação 

adotada é aquela proposta por Byrt (1996), descrita no Quadro 1 a seguir.   

 

Quadro 1. Valores do coeficiente de Concordância e Classificação de concordância. 

Valor do coeficiente de concordância Classificação da concordância 

-1 a 0,00 Nenhuma 

0,0 a 0.20 Pobre 

0.21 a 0.40 Superficial 

0.41 a 0.60 Razoável 

0.61 a 0.80 Boa 

0.81 a 0,92 Muito boa 

0,93 a 1,0 Excelente 

 

Todas as discussões foram realizadas ao nível de significância máximo de 

5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes de 

significância estatística: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado 

ao teste foi menor que 0,05.  
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4.8 Aspectos Éticos 
 

O Projeto de pesquisa foi submetido a Avaliação do CEP do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (Juiz de Fora / MG), sob o 

CAAE 66877517.5.0000.5133, número do parecer 2.037.817. Recebida aprovação 

em 28 de abril de 2017 (ANEXO). Todos os pacientes participantes do estudo 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) da pesquisa 

(ANEXO). Os autores declaram não haver conflito de interesses. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Características gerais da amostra  
 

A amostra foi composta de 34 pacientes que sofreram FMDC, sendo 33 

(97,1%) do sexo masculino. Houve predomínio significativo de homens na população 

de pacientes vítimas de fratura da clavícula (p-valor=0,000 do teste Binomial). As 

frequências de variáveis que caracterizam os pacientes e aspectos de suas cirurgias 

são mostradas na Tabela 1. A distribuição de idade foi nas faixas etárias de 16 a 61 

anos. Do total da amostra, 76,5% dos pacientes não apresentavam comorbidades, 

do contrário, três pacientes eram tabagistas (8,8%); dois apresentavam hipertensão 

arterial (5,9%); um Diabetes Mellitus tipo 2 (2,9%); um etilista de uso diário (2,9%) e 

um usuário de cocaína, mais do que duas vezes por semana (2,9%). Quanto a 

lateralidade das fraturas, o lado esquerdo foi acometido em  67,6%, com dominância 

do lado direito (97,1%). A etiologia das fraturas diagnosticadas foi na maioria por 

acidente de motocicleta (41,2%), submetidas ao procedimento cirúrgico entre 1 a 7 

dias após a lesão (52,9%). Para a osteossíntese  foi utilizada placa de tamanho 12 

furos na maioria dos casos (85,3%). 
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Tabela 1. Características dos pacientes e das cirurgias. 

Variável 
Global 
n=34 

F % 
Sexo   

Feminino 1 2,9% 
Masculino 33 97,1% 

Idade (anos)   
16 |¾ 24 5 14,7% 
24 |¾ 32 5 14,7% 
32 |¾ 40 7 20,6% 
40 |¾ 48 5 14,7% 
48 |¾ 56 7 20,6% 
56 |¾ 64 5 14,7% 

Comorbidades   
Nenhuma 26 76,5% 
Tabagista 3 8,8% 
HAS 2 5,9% 
Elitista 1 2,9% 
Diabete Mellitus 2 1 2,9% 
Usuário de Cocaína 1 2,9% 

Lado Fraturado   
Direito 11 32,4% 
Esquerdo 23 67,6% 

Dominância   
Direito 33 97,1% 
Esquerdo 1 2,9% 

Causa da Fratura   
Acidente de motocicleta 14 41,2% 
Queda ao solo 11 32,4% 
Acidente de automóvel 4 11,8% 
Acidente de bicicleta 3 8,8% 
Atropelamento 1 2,9% 
Snowboarding 1 2,9% 

Tipo de Causas da Fratura   
Traumas de Baixa Energia 11 32,4% 
Traumas de Alta Energia 23 67,6% 

Dias para operar   
1   |¾ 8 18 52,9% 
8   |¾ 15 10 29,4% 
15 |¾ 22 6 17,6% 

Tamanho da Placa    
10 2 5,9% 
11 3 8,8% 
12 29 85,3% 

           (Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
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A Tabela 2 traz a distribuição de características do pós-operatório destes 

pacientes submetidos à MIO. Na amostra estudada houve consolidação na maioria 

dos casos (94,1%), em até 16 semanas (67,7%), sem nenhuma queixa por parte do 

paciente (64,6%). O escore CM médio de 94,2, considerado satisfatório em 82,4%, 

DASH médio de 1,64, considerado satisfatório em 88,2%, e o tempo de seguimento 

mais comum de 12 a 24 meses (68,8%). O viés previdenciário foi observado em 

17,6% dos casos. As queixas pós-operatórias mais frequentes foram desconforto 

sobre a placa e dor no ombro aos esforços, ambas declaradas por seis pacientes 

(17,6%), seguida de hipersensibilidade de pele em dois pacientes (5,9%). 
 

Tabela 2. Características do pós-operatório.  

Variável 
Global 
n=34 

F % 
Pós-Operatório   

Consolidação 32 94,1% 
Retirada do Implante 5 14,7% 
Soltura 4 11,8% 
Parestesia borda lateral clavícula 2 5,9% 
Bending 1 2,9% 

Tempo de consolidação (semanas)   
12 9 26,5% 
16 14 41,2% 
20 5 14,7% 
22 1 2,9% 
24 3 8,8% 

Queixas   
Nenhuma 22 64,6% 
Dor no ombro aos esforços 6 17,6% 
Desconforto sobre a placa 6 17,6% 
Hipersensibilidade de pele 2 5,9% 

Viés Previdenciário 6 17,6% 
CM Satisfatório 28 82,4% 
DASH Satisfatório  30 88,2% 
Tempo de seguimento em meses   

12 meses 8 25,0% 
13 a 24  meses 14 43,8% 
25 a 36 meses 7 21,9% 
37 a 48 meses 3 9,4% 

 (Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

Foram analisadas as complicações pós-operatórias nos participantes. A 

soltura do implante foi divida em casos precoces e tardios. Dois pacientes tiveram 
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soltura precoce, ambos com idade de 61 anos: um apresentou falha com uma 

semana (paciente etilista, com soltura medial dos parafusos) (Figura 11) e o outro 

com oito semanas (paciente com diabetes tipo 2, soltura lateral de parafusos). Em 

ambos foi realizada conversão para RAFI, fixação utilizando placas não bloqueadas, 

sem uso de enxertia óssea, que consolidaram posteriormente. Estes dois pacientes 

com soltura precoce e necessidade de conversão do método foram considerados 

resultados insatisfatórios na análise funcional do DASH e CM. Os casos de soltura 

tardia (dois participantes): um com soltura de parafusos no fragmento lateral e o 

outro de soltura medial, tiveram consolidação e os implantes foram retirados após 

seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        (Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
 

Figura 11. Radiografia pós operatória de paciente com soltura precoce dos 

parafusos mediais e perda da redução da fratura.  

 
A Figura 12 apresenta graficamente a incidência de todas as complicações 

pós-operatórias. A retirada do implante ocorreu em cinco casos (14,7%), sendo em 

quatro pacientes (11,8%) por soltura da placa e um por bending (entortamento) do 

implante. Ainda, dois casos de parestesia na borda lateral da clavícula (5,9%) e um 

caso de bending (2,9%).  
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(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

Figura 12. Representação gráfica da incidência de complicações pós–operatórias. 

 

 Na tabela 3 apresenta-se os dados estatísticos associados ao Delta T (Δt) no 

tratamento dos pacientes. A idade do paciente variou de 18 a 61 anos, com média 

de 40,2 anos, mediana de 40,5 anos e desvio padrão de 13,5 anos, acusando 

moderada variabilidade das idades (C.V=0,34). O tempo de espera entre fratura e 

procedimento cirúrgico variou de um a 21 dias, com média de 8,8 dias, mediana de 

sete dias, e desvio padrão de 5,9 dias, acusando alta variabilidade desta variável 

(CV=0,67). O tempo para consolidação foi o que apresentou menor variabilidade 

(CV=0,23) no intervalo de 12 a 24 semanas, com média de 16,4 semanas e mediana 

de 16 semanas. O tempo de acompanhamento dos pacientes também tem alta 

variabilidade no intervalo de 12 a 45 meses (C.V=0,45), com média de 21,3 meses e 

mediana de 18,5 meses. De acordo com o p-valor do teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk (S-W), somente a idade seguia distribuição normal (p-valor do teste de 

normalidade maior que 5%).   

 

  

2,9%

5,9%

11,8%

14,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bending

Parestesia da borda lateral da clavícula

Soltura

Retirada do Implante



50 

 

Tabela 3. Principais variáveis quantitativas dos pacientes e seus tratamentos. 

Estatística Idade 

Tempo de 
espera entre 

trauma e 
cirurgia 

Tempo de 
consolidação 

(semanas) 

Tempo de 
Follow-up 
(meses) 

Mínimo 18 1 12 12 
Máximo 61 21 24 45 
Média 40,2 8,8 16,4 21,3 
Mediana 40,5 7,0 16,0 18,5 
Desvio Padrão 13,5 5,9 3,8 9,5 
Coeficiente de Variação 0,34 0,67 0,23 0,45 
p-valor do teste S-W 0,147 0,004 0,001 0,001 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

5.2 Análise do Exame Físico  
 

5.2.1 Ombro: amplitude de movimento e força 

 

A Tabela 4 apresenta os dados estatísticos comparativos correlacionando 

exame físico do ombro e lado operado com o lado não operado. Dado que as 

variáveis Elevação, Abdução, Rotação lateral 1, Rotação lateral 2, Rotação medial 1 

(de acordo com o nível vertebral alcançado), Rotação medial 2 (ângulo) e Força 

(KgF) não seguiam distribuição normal, pois apresentam p-valor do teste de 

normalidade SW menor que 5%, a comparação das distribuições dos dois lados foi 

feita pelo teste não paramétrico de Wilcoxon para estas variáveis. 
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Tabela 4. Comparação estatística do grau de força e amplitude de movimento aplicado 

no exame físico do lado operado e lado não operado. 
 

Variável 

Lado 
p-valor 
do teste 

de Wilcoxon 
comparando 
as medidas 

dos dois lados 

Não Operado Operado 

Mediana Média Desvio 
padrão 

p-
valor 
do 

teste 
SW* 

Mediana Média Desvio 
padrão 

p-
valor 
do 

teste 
SW* 

Elevação (graus) 160 159,7 1,8 0,000 160 155,9 10,4 0,000 0,066(a) 
Abdução 160 155,6 17,2 0,000 160 151,3 21,8 0,000 0,109(a) 
Rotação lateral 1 
(graus) 90 84,5 10,9 0,000 90 83,3 12,2 0,000 0,276(a) 

Rotação lateral 2 
(graus) 90 87,8 6,1 0,000 90 86,9 7,8 0,000 0,317(a) 

Rotação medial 2  
(graus) 90 84,7 6,7 0,000 90 84,4 8,0 0,000 0,655(a) 

Força (KgF) 12 11,6 2,0 0,001 12 10,9 2,6 0,002 0,013(a) 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
*Teste SW= Teste de Normalidade de  Shapiro-Wilk. 

 

Não foi encontrada diferença estatística significativa na elevação, abdução, 

rotação lateral com zero ou 90 graus de abdução e rotação medial com zero (Nível 

vertebral) e 90 graus de abdução nas manobras do exame físico dos lados não 

operado e operado (p-valores dos testes comparando os testes dos dois lados foram 

todos maiores que 5%).  O teste de Wilcoxon acusou diferença significativa no vetor 

força do lado não operado e operado (p-valor=0,013). Ao comparar os dados 

estatísticos, o vetor força no exame físico foi significativamente maior no lado não 

operado (em média 0,7 Kgf maior). 

 

5.2.2 Ombro: manobras semiológicas 

 

A Tabela 5 traz a comparação dos testes semiológicos do ombro feitos no 

lado não operado e no lado operado dos 32 pacientes que tiveram consolidação. 

Para a maioria dos testes, 100% dos pacientes não apresentaram diferença nos 

resultados, com teste negativo para o lado não operado e para o lado operado.  Não 

foi possível aplicar os testes de Mc-Nemar para comparação das distribuições, pois 

não havia nenhum caso positivo no lado operado e o teste para ser executado 
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precisaria ter as duas ocorrências (positivo e negativo) nos dois lados (operados e 

não operado). Nos testes semiológicos para exame do ombro não foram 

encontradas diferenças significativas entre o lado não operado e do lado operado. 

 

Tabela 5. Comparação dos testes especiais de exame físico para análise do ombro 

feitos no lado operado e lado não operado. 

 

Variável  

Lado Não operado – Lado operado 
Sem 

Diferença 
entre os 

lados 

p-valor 
do 

teste 
de 
Mc 

Nemar 

Negativo 
- 

Negativo 

Negativo 
-  

Positivo 

Positivo 
- 

Negativo 

Positivo
-

Positivo 

Dor AC 30 93,8% 2 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 30 93,8% n.a. 
Dor Adução 

Braço 28 87,5% 4 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 28 87,5% n.a. 

Dor EC 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% n.a 
Teste de Neer 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% n.a 

Teste de 
Hawkins 31 96,9% 1 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 31 96,9% n.a 

Teste de Yokun 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% n.a. 
Teste de Jobe 31 96,9% 1 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 31 96,9% n.a 
Teste do Infra 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% n.a. 

Sinal da Cancela 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% n.a. 
Teste Bear Hug 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% n.a. 

Teste Belly Press 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% n.a. 
Teste de Speed 29 90,6% 3 9,4% 0 0,0% 0 0,0% 29 90,6% n.a 

Uppercut test 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% n.a. 
Teste de O’Brien 31 96,9% 1 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 31 96,9% n.a 

DLSm test 31 96,9% 1 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 31 96,9% n.a 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
n.a. = não aplicável; AC: Acromioclavicular; EC: Esternoclavicular. 

 

5.2.3.  Cintura Escapular: manobras semiológicas  

  

 A Tabela 6 traz a comparação dos resultados dos testes semiológicos da 

cintura escapular feitos no lado não operado e no lado operado dos 32 pacientes 

que tiveram consolidação.  Não foi possível aplicar os testes de Mc-Nemar para 

comparação das distribuições dos testes SRT, SAT e Dor Coracóide, pois não havia 

nenhum caso positivo no lado operado e o teste para ser executado precisaria ter as 
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duas ocorrências (positivo e negativo)  nos dois lados operados. O teste que 

apresentou mais casos diferentes entre lado não operado e lado operado foi o teste 

da discinesia escapulotorácica (Sim ou Não). Entretanto, o teste de McNemar não 

julgou serem significativas tais diferenças (p-valor=0,508). Não foram encontradas 

diferenças estatísticas significativas em todos os testes semiológicos para exame 

escapular do lado não operado e do lado operado. 

 

Tabela 6. Comparação dos testes de análise escapular feitos no lado operado e lado 

não operado. 

Variável 
  

Lado Não operado – Lado operado 
Sem 

Diferença 
entre os 

lados 

p-valor 
do 

teste 
de 
Mc 

Nemar 

Negativo 
- 

Negativo 

Negativo 
- 

Positivo 

Positivo 
- 

Negativo 

Positivo 
- 

Positivo 

SRT 32 100,0%
% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3
2 

100,0
% 

n.a. 
SAT 31 96,9% 1 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 3

1 
96,9% n.a 

Dor Coracóide 29 90,6% 3 9,4% 0 0,0% 0 0,0% 2
9 90,6% n.a 

DET (sim ou 
não) 11 34,4% 3 9,4% 6 18,8% 12 37,5% 2

3 71,9% 0,508 

(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
DET: Discinesia Escapulotorácica; SAT: Teste de Assistência Escapular; SRT: Teste de Resistência 

Escapular ; n.a. = não aplicável. 

 

5.3  Avaliação das imagens pós operatórias 
 

A Tabela 7 apresenta os principais resultados morfométricos comparativos 

das clavículas, feitas a partir de avaliações de imagens pelos três avaliadores 

independentes, comparando lado operado com o lado não operado. Os 

comprimentos das clavículas em ambos os lados, para os três avaliadores, 

apresentaram distribuição normal (p-valores dos testes SW de normalidade maiores 

que 5%), e por isso foram comparados pelo teste t de Student pareado.  O teste t de 

Student pareado acusou diferença significativa no comprimento da clavícula dos 

lados operado e não-operado a partir das medidas do avaliador 1 (p-valor= 0,013) e 

do avaliador 3 (p-valor=0,034). Comparando os resultados estatísticos verifica-se 

que o comprimento da clavícula medida pelos avaliadores 1 e 3 é significativamente 

maior no lado operado (em média 0,23 cm). 
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Tabela 7. Comparação dos resultados da morfometria (comprimento – mm) das 

clavículas no lado operado e lado não operado para os três avaliadores.  

 

Avaliador 
 

Lado p-valor 

do teste 

t de Student 

pareado 

comparando 

as medidas 

dos dois lados 

Não Operado Operado 

Mediana Média 
Desvio 

padrão 

p-

valor 

do 

teste 

SW 

Mediana Média 
Desvio 

padrão 

p-

valor 

do 

teste 

SW 

Avaliador 1 15,95 16,11 1,19 0,070 16,35 16,34 1,22 0,070 0,013 

Avaliador 2 16,17 16,04 1,27 0,332 16,25 16,26 1,31 0,332 0,093 

Avaliador 3 16,44 16,21 1,21 0,056 16,47 16,44 1,21 0,056 0,034 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

 A Tabela 8 apresenta a distribuição de frequência do ECSC para ajuste das 

placas, segundo os três avaliadores que avaliaram 29 casos (dos 34 pacientes, dois 

tiveram conversão de método e três tiveram seus implantes retirados após a 

consolidação mas antes da avaliação radiográfica). Para nenhum dos avaliadores 

houve registro de ajuste ruim das placas. Para todos os avaliadores, predomina-se 

ajuste anatômico das placas, principalmente para as avaliadores 1 e 2. No global, 

estima-se que 81,6% das placas colocadas apresentaram ajustes anatômicos à 

clavícula (excelentes) e 18,4% das placas colocadas apresentaram bons ajustes à 

clavícula. Não conseguimos avaliar as radiografias pós operatórias na incidência 

crânio caudal dos pacientes com soltura precoce do implante, então o ECSC destes 

pacientes não pode ser aferido.  

 

Tabela 8. Distribuição de frequência do ECSC, para os três avaliadores. 

Avaliador Ajuste Bom Ajuste Anatômico 

Avaliador 1 4 13,8% 25 86,2% 

Avaliador 2 3 10,3% 26 89,7% 

Avaliador 3  9 31,0% 20 69,0% 

Global (independente do Avaliador) 16 18,4% 71 81,6% 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
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5.4 Análise dos Escores DASH, CM, EVA e SF-12 
 

A Tabela 9 apresenta a distribuição de Frequências dos escores DASH, CM e 

EVA para os casos consolidados (n=32). Na análise dos escores, o DASH dos 

pacientes que apresentaram consolidação é igual a zero (68,8%) ou satisfatório 

(93,8%), o CM apresenta valores satisfatórios de 90 a 00 (87,5%) e eles apresentam 

tipicamente escala de dor igual a 0 (81,3%), evidenciando o sucesso da técnica  

cirúrgica.  
 

Tabela 9. Distribuição de Frequências do DASH,  CM e EVA dos pacientes que 

apresentaram consolidação (n=32).  

 

DASH CM EVA 
Valor F % Valor F % Valor F % 

0 22 68,8% 50 |¾ 60 1 3,1% 0 26 81,3% 
1|¾5 6 18,8% 60 |¾ 70 1 3,1% 1 2 6,3% 
5|¾9 2 6,3% 70 |¾ 80 1 3,1% 2 1 3,1% 

13 1 3,1% 80 |¾ 90 1 3,1% 3 2 6,3% 
15 1 3,1%  90|¾ 100 28 87,5% 4 1 3,1% 

(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

 Os resultados estatísticos das distribuições do escore SF-12 (domínios PCS e 

MCS) estão listados na Tabela 10. As distribuições apresentam baixa variabilidade 

em torno das médias (C.V menores que 0,20). Quando comparadas as distribuições 

dos dois escores pelo teste de Wilcoxon, observa-se diferença significativa entre 

elas (p-valor=0,000), assim observa-se que os pacientes apresentavam escores de 

SF-12 MCS significativamente maiores que os escores SF-12  PCS. 
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Tabela 10. Principais resultados estatísticos dos escores SF-12 dos pacientes que 

apresentaram consolidação (n=32). 

 

Estatística SF-12 PCS SF-12 MCS 

Mínimo 40,73 41,51 

Máximo 58,89 65,98 

Média 54,52 60,97 

Mediana 56,13 62,48 

Desvio Padrão 4,13 4,23 

Coeficiente de Variação (C.V) 0,08 0,07 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 
5.5 Associação entre variáveis quantitativas 
 

A associação entre as principais variáveis quantitativas do estudo foi avaliada 

através da correlação. Dada a não normalidade da distribuição da maioria das 

variáveis, a correlação foi medida pelo Coeficiente de Correlação de Ordem de 

Spearman. Pelos resultados apresentados observa-se que:  

O escore DASH está significativamente associado à Elevação no lado 

operado (r=-0,75, p-valor do teste de significância de r =0,0000) e à abdução no lado 

operado (r=-0,74, p-valor do teste de significância de r =0,0000): quanto maior o 

escore DASH menor tende a ser a elevação e abdução do lado operado do paciente. 

O escore DASH está significativamente correlacionado à Escala Visual de Dor 

(r=0,80, p-valor do teste de significância de r = 0,0000): quanto maior o escore 

DASH maior tende a ser a Dor do paciente na escala visual.  

A Elevação no lado operado também está significativamente correlacionado à 

Escala Visual de Dor (r=-0,73, p-valor do teste de significância de r =0,0000): quanto 

maior a dor  menor tende a ser a elevação do lado operado do paciente. 

O escore CM apresenta-se significativamente correlacionado à força no lado 

não operado (r=0,70, p-valor do teste de significância de r =0,0000) e de maneira 

mais expressiva à força do lado operado (r=0,94, p-valor do teste de significância de 

r =0,0000): quanto maior o escore CM, maior tendem ser a força do paciente no lado 

não operado e no lado operado.  

Pelos resultados apresentados verifica-se correlações naturalmente 
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esperadas entre os escores funcionais DASH e CM e seus componentes de 

amplitude de movimento, dor e força. 

 

5.6 Associação de fatores e variáveis quantitativas com a discinesia 
escapulotorácica no lado operado 

 

 A Tabela 11 traz as incidências (frequências) de fatores observados no grupo 

de pacientes sem DET do lado operado e no grupo de pacientes com DET do lado 

operado.  Os p-valores dos testes exato de Fisher exibidos na Tabela 16, todos 

maiores que 5%, mostram que DET no lado operado não está associada a nenhum 

dos fatores observados neste estudo.  

 

Tabela 11. Fatores observados no grupo de pacientes sem DET do lado operado e 

no grupo de pacientes com DET do lado operado. 

 

Fator Sem DET lado 
operado (n=17) 

Com DET lado 
operado (n=15) 

p-valor do 
teste 

exato de 
Fisher 

Comorbidades 4 23,5% 2 13,3% 0,659 
Soltura 1 5,9% 1 6,7% 1,000 
Bending 0 0,0% 1 6,7% 0,469 

Retirada Implante 1 5,9% 2 13,3% 0,589 
Apresentou queixa 6 35,3% 3 20,0% 0,444 

Parestesia 0 0,0% 2 13,3% 0,212 
DASH insatisfatório 2 11,8% 0 0,0% 0,486 

CM insatisfatório 4 23,5% 0 0,0%’ 0,104 
Viés Previdenciário 3 17,6% 0 0,0% 0,229 
Trauma Alta Energia 12 70,6% 11 73,3% 1,000 

        (Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

  A Tabela 12 apresenta os resultados estatísticos das variáveis quantitativas, 

no grupo de pacientes sem DET do lado operado e no grupo de pacientes com DET 

do lado operado.   
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Tabela 12. Principais resultados estatísticos das variáveis quantitativas no grupo de 

pacientes sem DET do lado operado e pacientes com DET do lado operado. 
 

Variável 

Subgrupo p-valor 
do Teste 
de Mann-
Whitney 

Sem DET lado operado 
(n=17) 

Com DET lado operado 
(n=15) 

Média Mediana Desvio 
Padrão Média Mediana Desvio 

Padrão 
Idade 41,8 42 12,8 35,5 35 12,5 0,176 
Dias para operar 9,4 9,0 7,1 7,7 6,0 4,5 0,737 
Consolidação 
(semanas) 16,4 16 4,0 16,5 16 3,7 0,823 
follow-up (meses) 19,6 15 10,0 23,3 22 8,8 0,202 
ELE O 152,9 160 13,6 159,3 160 2,6 0,390 
ELE NO 160,0 160 0,0 159,3 160 2,6 0,766 
ABD NO 155,9 160 17,0 155,3 160 18,1 0,970 
ABD O 147,6 160 24,6 155,3 160 18,1 0,455 
RL 1 NO 87,6 90 5,6 81,0 90 14,2 0,153 
RL 1 O 85,3 90 10,1 81,0 90 14,2 0,295 
RL 2 NO 88,8 90 3,3 86,7 90 8,2 0,682 
RL 2 O 87,1 90 7,7 86,7 90 8,2 0,911 
RM 1 NO 13,7 13,0 1,8 14,2 15,0 1,3 0,526 
RM 1 O 13,2 15,0 2,5 14,3 15,0 1,2 0,455 
RM 2 NO 85,3 90 5,1 84,0 90 8,3 0,911 
RM 2 O 84,7 90 8,0 84,0 90 8,3 0,794 
FORÇA (KGF) NO 11,1 12 2,4 12,1 12 1,4 0,313 
FORÇA (KGF) O 9,8 10 2,9 12,1 12 1,3 0,020 
DASH 2,8 0 5,0 0,3 0 0,6 0,411 
CM 90,4 95 12,7 98,5 99 1,6 0,033 
SF12 PCS 52,9 56,1 5,0 56,3 56,1 1,8 0,013 
SF12 MCS 60,5 62,5 5,6 61,5 62,4 1,8 0,766 
EVA – dor(a) - 0 - - 0 - 0,246 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
(a) A variável EVA-Dor é qualitativa ordinal, logo não é apropriado calcular média e desvio padrão 
para esta variável. 

  

 O p-valor dos testes de Mann Whitney mostra que as distribuições das 

variáveis força no lado operado, CM e SF12-PCS são significativamente distintas 

nos grupos sem e com DET. Não há diferença significativa entre os dois grupos para 

as demais variáveis (p-valor maior que 5%).  

 Os pacientes com DET do lado operado apresentam força significativamente 

maior que a força no lado operado dos pacientes sem DET do lado operado (p-

valor=0,020).  A diferença é em média de 2,3 KgF.  
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 Os pacientes com DET do lado operado apresentam escore CM 

significativamente maior que os pacientes sem DET do lado operado (p-

valor=0,033).  A diferença é em média de 8,1 pontos.  

 Os pacientes com DET do lado operado apresentam escore SF12-PCS 

significativamente maior que o escore SF12-PCS dos pacientes sem DET do lado 

operado (p-valor=0,013). A diferença é em média de 3,4 pontos.  

 

5.7. Associação de fatores com o Constant-Murley Insatisfatório 
 
 Foi investigado se o CM Insatisfatório (CM-I) é associado a alguma resposta 

ou variável do estudo.  A Tabela 13 apresenta a incidência de fatores observados no 

grupo de pacientes com CM Satisfatório (CM-S) e no grupo de pacientes com CM-I. 

 
Tabela 13. Fatores observados no grupo de pacientes com CM-S e com CM-I. 
 

Fator 
CM Satisfatório 

(n=28) 

CM Insatisfatório 

(n=6) 

p-valor do 

teste exato 

de Fisher 

Idade < 40 anos 17 60,7% 0 0,00% 0,018 

Idade ≥ 40 anos 11 39,3% 6 100,0% 0,018 

Idade ≥ 50 anos 7 25,0% 5 83,3% 0,014 

Idade ≥ 60 anos  0 0,0% 3 50,0% 0,013 

Sexo Masculino 28 100,0% 5 83,3% 0,176 

Comorbidades 5 17,9% 3 50,0% 0,126 

Soltura 2 7,1% 2 33,3% 0,135 

Bending 1 3,6% 0 0,0% 1,000 

Retirada de Implante 3 10,7% 2 33,3% 0,205 

Apresentou queixa 5 17,9% 5 83,3% 0,005 

Parestesia 2 71,4% 0 0,0% 1,000 

Viés Previdenciário 0 0,0% 6 100,0% 0,000 

Trauma de Alta Energia 19 67,9% 4 66,7% 1,000 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

 De acordo com o p-valor do teste exato de Fisher exibidos na Tabela 13, 

observa-se que o CM-I está significativamente associado à idade do paciente maior 

ou igual a 40 anos (p-valor=0,018); maior ou igual a 50 anos (p-valor=0,014);  maior 



60 

 

ou igual a 60 anos (p-valor=0,013), ao fato do paciente apresentar alguma queixa (p-

valor=0,005) e ao viés previdenciário (p-valor=0,000). 

 O grupo de pacientes com CM-S tem 39,3% dos pacientes com idade maior 

ou igual a 40 anos. No grupo de pacientes com CM-I, 100,0% dos pacientes tem 

idade maior ou igual a 40 anos. A diferença entre estas proporções é significativa 

sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,018 do teste Exato de Fisher). A razão de 

chances é igual a 1,55 com intervalo de confiança (1,09; 2,20). Estima-se que a 

chance de um paciente com idade maior ou igual a 40 anos apresentar CM-I é 1,55 

vezes a chance de um paciente com idade menor que 40 anos apresentar CM-I.  

 O grupo de pacientes com CM-S tem 25,0% dos pacientes com idade maior 

ou igual a 50 anos. No grupo de pacientes com CM-I, 100,0% dos pacientes tem 

idade maior ou igual a 50 anos. A diferença entre estas proporções é significativa 

sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,014 do teste Exato de Fisher). A razão de 

chances é igual a 15,0 com intervalo de confiança (1,49; 151,29). Estima-se que a 

chance de um paciente com idade maior ou igual a  50 anos apresentar CM-I é 15 

vezes a chance de um paciente com idade menor que 50 anos apresentar CM-I.  

 O grupo de pacientes com CM-S não tem pacientes com idade maior ou igual 

a 60 anos. No grupo de pacientes com CM-I, 50,0% dos pacientes tem idade maior 

ou igual a 60 anos. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de 

vista estatístico (p-valor=0,000 do teste Exato de Fisher). A razão de chances não é 

calculável pelo fato de haver uma frequência zero na distribuição conjunta, mas 

pode-se afirmar que a idade maior ou igual a 60 anos é então um fator de risco 

significativo para o CM-I.  

No grupo de pacientes com CM-S 17,9% dos pacientes apresentaram alguma 

queixa. No grupo de pacientes com CM-I, 83,3% dos pacientes apresentaram 

alguma queixa. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de 

vista estatístico (p-valor=0,005 do teste Exato de Fisher). A razão de chances é igual 

a 23,0 com intervalo de confiança (2,2; 242,3). Estima-se que a chance de um 

paciente que tem alguma queixa apresentar CM-I é 23 vezes a chance de um 

paciente  que não tem alguma queixa apresentar CM-I. A declaração de alguma 

queixa por parte do paciente é então um fator de risco significativo para o CM-I.  

 O grupo de pacientes com CM-S não apresenta pacientes com viés 

previdenciário. No grupo de pacientes com CM-I, 100,0% dos pacientes apresenta 

viés previdenciário. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de 
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vista estatístico (p-valor=0,000 do teste Exato de Fisher). A razão de chances não foi 

calculável, entretanto observamos que o viés previdenciário está fortemente 

associado ao CM-I e é um fator de risco significativo para o CM-I.  

 A Tabela 14 apresenta os valores estatísticos das variáveis quantitativas, no 

grupo de pacientes com CMS e CMI. O p-valor dos testes de Mann Whitney mostra 

que as distribuições das variáveis  Idade, força no lado operado, DASH, SF12-PCS 

e Dor são significativamente distintas nos grupos de CM satisfatório e CM 

Insatisfatório (p<0,05). 

 

Tabela 14. Principais resultados estatísticos das variáveis quantitativas nos grupo de 

pacientes CM-S e CM-I. 

 

Variável 

 

Subgrupo p-valor 

do Teste 

de Mann-

Whitney 

CM Satisfatório (n=28) CM Insatisfatório (n=6) 

Média Mediana 

Desvio 

Padrão Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Idade 37,0 37,0 12,4 55,0 58,0 7,6 0,001 
FORÇA (KGF) NO 11,8 12,0 1,6 10,3 12,0 4,2 0,805 

FORÇA (KGF) O 11,5 12,0 1,7 6,3 7,0 3,1 0,001 

DASH 0,4 0,0 0,8 10,6 10,4 4,7 0,000 

SF12 PCS 55,8 56,1 1,9 45,6 45,5 4,8 0,000 

SF12 MCS 61,8 62,5 1,8 55,3 56,9 10,4 0,169 

EVA – dor(a) 0,1 0,0 0,4 2,8 3,0 1,3 0,000 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
(a) A variável EVA-Dor é qualitativa ordinal, logo não é apropriado calcular média e desvio padrão 

para esta variável. 

 

5.8. Associação de fatores com o DASH Insatisfatório 
 
 Foi investigado se o DASH Insatisfatório (DASH-I) é associado à alguma 

resposta ou variável do estudo.  A Tabela 15 apresenta a incidência de fatores 

observados no grupo de pacientes com DASH Satisfatório (DASH-S) e no grupo de 

pacientes com DASH-I. 
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Tabela 15. Fatores observados nos grupos de pacientes com DASH-S e DASH-I. 

 

Fator 
DASH Satisfatório 

(n=30) 

DASH Insatisfatório 

(n=4) 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Idade ≥ 40 anos 13 43,3% 4 100,0% 0,103 

Idade  ≥  50 anos 9 30,0% 3 75,0% 0,115 

Idade  ≥  60 anos  1 3,3% 2 50,0% 0,031 

Sexo Masculino 29 96,7% 4 100,0% 1,000 

Comorbidades 5 16,7% 3 75,0% 0,033 

Soltura 2 6,7% 2 50,0% 0,059 

Bending 1 3,3% 0 0,0% 1,000 

Retirada de Implante 3 10,0% 2 50,0% 0,094 

Apresentou queixa 7 23,3% 3 75,0% 0,067 

Parestesia 2 6,7% 0 0,0% 1,000 

Viés  Previdenciário 2 6,7% 4 100,0% 0,000 

Trauma de Alta Energia 21 70,0% 2 50,0% 0,580 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 

 

 De acordo com o p-valor do teste exato de Fisher exibidos na Tabela 15, 

pode-se concluir que o DASH-I está significativamente associado à idade do 

paciente maior ou igual a 60 anos (p-valor=0,031); ao fato do paciente apresentar 

alguma comorbidade (p-valor=0,033), e ao viés previdenciário (p-valor=0,000).  
O grupo de pacientes com DASH-S tem somente 3,3% dos pacientes com 

idade maior ou igual a 60 anos. No grupo de pacientes com DASH-I, 50,0% dos 

pacientes tem idade maior ou igual a 60 anos. A diferença entre estas proporções é 

significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,031 do teste Exato de Fisher). 

A razão de chances é igual a 29,0 com intervalo de confiança (1,77; 474,8). Estima-

se que a chance de um paciente com idade maior ou igual a  60 anos apresentar 

DASH-I é 29 vezes a chance de um paciente com idade menor que 60 anos 

apresentar DASH-I. A idade maior ou igual a 60 anos é então um fator de risco 

significativo para o DASH Insatisfatório.  

O grupo de pacientes com DASH-S tem 16,7% dos pacientes com alguma 

comorbidade. No grupo de pacientes com DASH-I, 75,0% dos pacientes tem alguma 

comorbidade. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista 

estatístico (p-valor=0,033 do teste Exato de Fisher). A razão de chances é igual a 
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15,0 com intervalo de confiança (1,3; 175,3). Estima-se que a chance de um 

paciente que tem alguma comorbidade apresentar DASH-I é 15 vezes a chance de 

um paciente que não tem alguma comorbidade apresentar DASH-I. A presença de 

comorbidade é então um fator de risco significativo para o DASH Insatisfatório.  

O grupo de pacientes com DASH-S tem 6,7% dos pacientes com viés 

previdenciário. No grupo de pacientes com DASH-I, 100,0% dos pacientes tem viés 

previdenciário. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de 

vista estatístico (p-valor=0,000 do teste Exato de Fisher). A razão de chances não é 

calculável, mas pode-se afirmar que o viés previdenciário está fortemente associado 

ao DASH-I e é um fator de risco significativo para o DASH Insatisfatório. 

 A Tabela 16 traz os principais resultados estatísticos das variáveis 

quantitativas entre os grupos de pacientes com DASH-S e o DASH-I.    O p-valor dos 

testes de Mann Whitney mostram que as distribuições das variáveis Idade, força no 

lado operado, DASH, SF12-PCS, SF12-MCS e EVA  são significativamente distintas 

nos grupos de DASH-S e DASH-I (p<0,05). 

 

Tabela 16. Principais resultados estatísticos das variáveis quantitativas nos grupos 

de pacientes DASH-S e DASH-I. 

 

 Variável 
  

Subgrupo p-valor 
do Teste 

de  
Mann-

Whitney 

DASH-S (n=30) DASH-I (n=4) 

Média Mediana Desvio 
Padrão Média Mediana Desvio 

Padrão 
Idade 38,2 38,0 12,8 55,0 58,5 9,0 0,008 
FORÇA (KGF) NO 11,5 12,0 2,1 12,5 12,5 0,7 0,488 
FORÇA (KGF) O 11,0 12,0 2,0 7,0 7,0 1,0 0,024 
CM 95,9 99,0 7,9 69,0 69,0 4,2 0,016 
SF12 PCS 55,1 56,1 3,5 46,4 46,4 5,9 0,024 
SF12 MCS 61,8 62,5 1,9 47,9 47,9 9,1 0,004 
EVA (a)  0,0   3,5  0,004 
(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
(a) A variável EVA (Dor) é qualitativa ordinal, logo não é apropriado calcular média e desvio padrão 
para esta variável. 
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5.9. Análise da Concordância entre os avaliadores  
 

Três avaliadores avaliaram de forma independente três variáveis:  

• A classificação do ajuste da placa; 

• O comprimento da clavícula do lado não operado; 

• O comprimento da clavícula do lado operado. 

  

 A Tabela 17 traz a medida de concordância entre os avaliadores para estas 

três variáveis, o intervalo de confiança da medida de concordância e a classificação 

da concordância entre os avaliadores, para cada uma destas variáveis. A 

concordância entre as medidas de comprimento da clavícula foi analisada pelo 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC); a concordância entre as classificações 

de ajuste da placa dos três avaliadores foi avaliada pelo Coeficiente Kappa de 

Fleiss; e a concordância entre as classificações de ajuste da placa de dois 

avaliadores foi avaliada pelo Coeficiente Kappa de Cohen.   
 
Tabela 17. Análise de concordância entre os avaliadores para cada uma das 

variáveis medida por distintos avaliadores. 

 

Concordância 

Variável 
Comprimento da 

clavícula do lado não 
operado 

Comprimento da 
clavícula do lado 

operado 

Classificação do 
ajuste da placa 

Entre os três 
avaliadores 

0,918 (a) 
(0,859; 0,956) 
Concordância Excelente 

0,927 (a) 
(0,873; 0,961) 
Concordância 
Excelente 

0,464(b) 

(0,336; 0,592) 
Concordância 
Razoável 

Entre os 
avaliadores 1 e 2 

0,923(a) 
(0,848; 0,962) 
Concordância Excelente 

0,929(a) 
(0,859; 0,965) 
Concordância 
Excelente 

0,514(c) 

(0,385; 0,643) 
Concordância 
Razoável 

Entre os 
avaliadores 2 e 3 

0,889(a) 
(0,785; 0,944) 
Concordância Excelente 

0,908(a) 
(0,821; 0,954) 
Concordância 
Excelente 

0,408(c) 

(0,282; 0,534) 
Concordância 
Razoável  

Entre os 
avaliadores 1 e 3 

0,941(a) 
(0,882; 0,971) 
Concordância Excelente 

0,942(a) 
(0,884; 0,971) 
Concordância 
Excelente 

0,524(c) 

(0,395; 0,653) 
Concordância 
Razoável 

(Fonte: arquivo do HU-UFJF) 
(a) Coeficiente de Correlação Intraclasse; (b) Coeficiente Kappa de Fleiss; (c) Coeficiente Kappa de Cohen. 
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Os resultados da Tabela 17 mostram que os três avaliadores, bem como as 

duplas de avaliadores, apresentaram excelente concordância ao medirem o 

comprimento da clavícula do lado não operado e do lado operado.  Entretanto, ao 

classificarem o ajuste da placa, os três avaliadores, bem como as duplas de 

avaliadores, apresentaram razoável concordância.  Pelos valores dos coeficientes 

de concordância avaliados para dois avaliadores, observa-se que para as três 

variáveis, os avaliadores 1 e 3 são os que mais concordam e os avaliadores 2 e 3 

são os que menos concordam.  
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6 DISCUSSÃO 
 

 Fraturas multifragmentadas da diáfise clavícula (FMDC) são comumente 

originadas de traumas de alta energia (Mirzatolooei, 2011), ou durante a prática 

desportiva (Stanley, 1988). Os resultados descritos no presente estudo evidenciam 

que tipicamente a fratura ocorre em paciente do sexo masculino, idade menor que 

40 anos, sem comorbidade, vítima de trauma de alta energia. Estes dados são 

semelhantes ao estudo epidemiológico de Kihlstrom et al. (2017), que analisou 2422 

fraturas da clavícula e observou que 68% delas acometeram homens, na idade 

média de 48 anos, vítimas de queda (48%) ou trauma com veículo de transporte 

(41%, sendo destes o mais comum bicicleta). A diferença entre a etiologia das 

fraturas deve-se ao fato de que a população do nosso estudo e subsequente 

amostra, é exclusiva de fraturas multifragmentadas e serem geralmente originadas 

de traumas de alta energia, diferentemente do estudo de Kihlstrom et al. (2017), no 

qual o banco de dados engloba todos os tipos de fraturas da clavícula.  

 A análise clínica dos pacientes da amostra estudada evidenciou que não 

houve diferença da amplitude de movimento (elevação, rotação lateral e medial a 

zero e noventa graus de abdução) entre os lados operado e não operado. Tal 

comparação é importante pois o lado não operado funciona, em cada paciente, 

como seu controle na análise pós cirúrgica, e como não há diferença, infere-se que o 

resultado do procedimento não afetou a amplitude de movimento do ombro. Nesta 

avaliação clínica houve diferença estatisticamente significativa na força, maior no 

lado não operado do que no operado. Entretanto, convém ressaltar que a diferença 

encontrada na força pode ser uma diferença natural de força do lado esquerdo, dada 

a predominância das fraturas do lado esquerdo e da dominância de maior parte dos 

pacientes (com exceção de um) do lado direito, e não devido ao procedimento 

cirúrgico. Ainda, a mediana dos valores de força é a mesma entre os lados operado 

e não operado (12kgf) e a diferença entre os lados, apesar de significante 

estatisticamente, é menor que 1kgf (0,7kgf), o que provavelmente não apresentaria 

mínima diferença clínica detectável.  

 O tratamento cirúrgico da FMDC demonstra bons resultados clínicos, e 

radiográficos, conforme atestam nossos resultados, com boa amplitude de 

movimento do ombro, força e elevada taxa de consolidação das fraturas, o que está 

em conformidade com a literatura. Mirzatoolei (2011), comparando o tratamento 
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cirúrgico ao conservador das FMDC, encontrou no grupo de pacientes operados 

uma taxa de consolidação semelhante ao tratamento clínico, porém menores índices 

de consolidação viciosa e encurtamento. O autor (Mirzatoolei, 2011), no entanto, 

descreve que utilizou RAFI com placa de reconstrução de 3,5 mm não bloqueada 

em posição superior, obtendo uma não união associada à infecção e uma 

deformidade tipo entortamento de placa, sem quebra de implantes. Em nossa 

amostra realizamos OB com o mesmo implante e não observamos nenhum caso de 

pseudoartrose, tão pouco infecção.   

 As placas de reconstrução de 3,5 mm foram originalmente desenvolvidas 

para fixação pélvica, possuem baixo perfil em relação às placas de compressão 

convencionais, e apesar de menos resistentes do que estes implantes são fáceis de 

modelar em todos os planos, permitindo adaptação anatômica à variada morfologia 

da clavícula (Robertson et al., 2009). No entanto, segundo Woltz et al. (2016), 

relatos de entortamento e quebra do implante foram descritos, e subsequentemente 

a resistência e força da fixação das placas de reconstrução 3,5 mm não bloqueadas 

foi questionada. 

 Robertson et al. (2009), em estudo biomecânico comparando placas de 

reconstrução de 3,5 mm bloqueadas e não bloqueadas, na posição antero inferior ou 

superior, observou que, para forças de compressão, as placas de reconstrução 3,5 

mm bloqueadas foram mais resistentes que as não bloqueadas, mas sem diferença 

estatisticamente significativa quanto à forças de entortamento ou resistência à 

quebra do implante (Robertson et al., 2009). Sobre o posicionamento do implante o 

autor afirma que a posição anteroinferior tem melhor resistência à forças de 

compressão, enquanto implantes na face superior resistiram mais às forças de 

entortamento (Robertson et al., 2009).  

 Drosdowech et al. (2011) em estudo biomecânico comparando quatro tipos de 

implantes para tratamento cirúrgico de fratura da diáfise da clavícula (placa DCP, 

placa LCP, placa de reconstrução 3,5 mm não bloqueada e pino de Knowles) 

observou que, na simulação de fraturas multifragmentadas, as placas obtiveram 

desempenho melhor frente ao pino para deformações tipo entortamento e torção, no 

entanto entre as placas o implante de reconstrução foi a que apresentou menor 

resistência às forças aplicadas. Os autores (Drosdowech et al.,2011) reiteram que 

no teste da deformidade nenhuma placa de reconstrução 3,5 mm falhou. 

 Chen et al. (2016), em estudo biomecânico simulando FDC tipo oblíquas, em 
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clavículas sintéticas, fixadas com placas de reconstrução 3,5 mm ou placas 

anatômicas bloqueadas, tanto na posição superior quanto anteroinferior, descreveu 

que não houve diferença entre o implante anatômico bloqueado e placa de 

reconstrução 3,5 mm para as forças deformantes, tanto na posição superior quando 

há contato entre os fragmentos fraturários, mas quando este contato é ausente a 

performance do implante bloqueado é melhor que a placa de reconstrução para 

resistência às forças aplicadas. 

 Uzer (2017), avaliando biomecânicamente em modelo de FMDC, a melhor 

posição (superior, anterossuperior ou anteroinferior) de placas anatômicas para 

resistência às forças de cisalhamento, torcional e fadiga do implante, descreveu que 

não há diferença entre as posições superior e anterossuperior, e que ambas são 

mais resistentes em todas os parâmetros que a posição anteroinferior, 

recomendando tais posições na osteossíntese de FMDC. 

 Em uma revisão sistemática de estudos biomecânicos sobre implantes para 

tratamento cirúrgico de FDC, Hulsmans et al. (2018) evidenciou que as placas, tanto 

anatômicas quanto de reconstrução, tem maior resistência à sobrecarga e à falha, 

do que as hastes intramedulares. 

 Shahid et al. (2007), comparando os resultados da RAFI da FDC entre placa 

de reconstrução 3,5 mm não bloqueada e placa de compressão dinâmica, descreve 

que o tempo para consolidação e a necessidade de retirada do implante foram 

menores com placa de reconstrução, recomendando seu uso quando necessário no 

tratamento cirúrgico da FDC.  

 Cho et al. (2010), no estudo de 41 pacientes com FDC tratados 

cirurgicamente, comparou a utilização de placas de reconstrução 3,5 mm 

bloqueadas (22 pacientes) versus não bloqueadas (19 pacientes), e não observou 

diferença no tempo de consolidação ou satisfação dos pacientes. Ressalta o autor, 

no entanto, que no grupo de placa de reconstrução não bloqueada, três pacientes 

apresentaram soltura de parafusos, mas sem repercussão clínica.  

 Woltz et al. (2016), em análise retrospectiva de 111 pacientes com fratura da 

diáfise da clavícula tratados cirúrgicamente com RAFI e placa de reconstrução 

3,5mm, descreve que a taxa de re-operação foi de 6,3%, e afirma que em casos de 

pacientes com osteoporose, tabagismo ou fraturas multifragmentadas o uso de um 

implante mais resistente deve ser considerado.  

 Huang et al. (2017), em metanálise sobre a diferença de função do ombro em 
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pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico de fratura da clavícula, comparando 

seis tipos de fixação (placa anatômica, haste TENS, sutura em banda de tensão, 

pino de Knowless, placa gancho e placa de reconstrução), afirmou que os melhores 

resultados funcionais, pelo escore CM, foram nos pacientes submetidos à 

osteossíntese com placa de reconstrução 3,5mm.  

 Alzahrani et al. (2018), na avaliação retrospectiva de 102 pacientes após 

RAFI de diáfise de clavícula com quatro diferentes implantes (placa de reconstrução 

de 2,7 mm, 3,5 mm, placa pré-moldada e placa bloqueada de 3,5 mm), afirma que 

não houve diferença entre os grupos quanto à taxa de consolidação ou índice de 

complicações.  

 A literatura mostra, portanto, que não há consenso na indicação dos melhores 

implantes para fixação de fraturas da clavícula. No caso de FMDC há uma 

preferência para o uso de placas sobre pinos e hastes, mas não há evidência clínica 

que desabone o uso da placa de reconstrução de 3,5 mm não bloqueada. Optamos 

pela utilização destes implantes pois são modeláveis e esta característica contribui 

para a adaptação à variada forma das clavículas. Ainda, optamos pelos implantes 

não bloqueados pois em nosso meio são mais facilmente disponíveis, principalmente 

no sistema público de saúde. 

 Ressaltamos que não foram observadas quebra de implante na nossa 

amostra, o que foi semelhante ao descrito por Andrade e Silva (2015), que no seu 

ensaio clínico do tratamento cirúrgico de fraturas desviadas da clavícula utilizando 

placa de reconstrução 3,5 mm não bloqueada ou haste intramedular, afirmou que 

em nenhum de seus pacientes do grupo da placa houve quebra do implante 

(Andrade & Silva, 2015). 

 Acreditamos que a técnica descrita é benéfica para o tratamento das FMDC 

pois segue os princípios de osteossíntese biológica (OB), com preservação de 

partes moles, e não abertura foco fraturário, o que contribui para consolidação, que 

em nossa amostra foi de 94,1%, semelhante ao relatado por Sohn et al. (2013).  Os 

casos de falha precoce têm índice semelhante ao de Wang et al. (2014), que 

descreveu a mesma intercorrência de soltura do implante em um paciente de sua 

série de 29 pacientes com FDC tratados com osteossíntese MIO e placa de 

reconstrução de 3,5 mm bloqueada.  

 Para utilização da OB no manejo de FDC é necessária adaptação do implante 

ao leito ósseo (Toogooda et al., 2013). No entanto, a variável anatomia da clavícula 
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(Fatah et al., 2012) muitas vezes torna difícil a utilização de placas pré-modeladas 

de forma eficiente. Segundo Malhas, estes implantes possuem variada taxa de 

adaptação à forma da clavícula (Malhas, 2016). Alguns autores realizam técnica MIO 

com implantes pré modelados (Sokucu et al., 2014; Zhang, 2015) outros utilizam 

placa de reconstrução de 3,5 mm bloqueada (Sohn et al., 2013; Jung et al., 2013), 

no tratamento cirúrgico das FDC. Vancleef et al. (2019) observou, em modelos 

computadorizados, a variação da anatomia da clavícula e concluiu parecer 

improvável que uma placa pré-modelada para este osso possa servir toda a 

população. Utilizamos a placa de reconstrução de 3,5 mm não bloqueada pois, além 

de serem de fácil acesso no sistema único de saúde brasileiro, é um implante de 

fácil modelagem e adaptável à personalidade de cada clavícula.  

 O ECSC, descrito por Malhas (2016), avalia a adaptação de implantes pré-

modelados de clavícula quando colocados na face superior deste osso, mimetizando 

fixações de fraturas com placas. O escore gradua a adaptação em anatômica, boa 

ou ruim conforme a quantidade de implante que não se encaixa na superfície 

(Malhas, 2016). O autor descreve que seu melhor resultado do ECSC, avaliando 

quatro conjuntos diferentes de implantes, foi, em uma marca de implante, um ajuste 

anatômico de 37% e reitera ser muito difícil um conjunto de placas pré moldadas à 

clavícula, possuir uma forma que se encaixe anatomicamente à todas clavículas 

(Malhas, 2016). Em nosso estudo o escore foi avaliado na radiografia direção céfalo 

caudal da clavícula, por três avaliadores distintos e foram encontrados 81,6% de 

ajuste anatômico e 18,4% de bom ajuste à clavícula, sem nenhum resultado ruim, 

demonstrando uma boa adaptação com a utilização do implante de reconstrução de 

3,5 mm que foi modelado no ato operatório. 

 O resultado da avaliação do ECSC em nossa amostra foi submetido à análise 

de concordância entre os observadores utilizando os coeficientes Kappa de Fleiss 

(para três observadores) e de Cohen (entre dois observadores) e foi demonstrada 

concordância razoável entre os observadores, e que está de acordo com o 

encontrado por Malhas et al. (2016), na avaliação interobservador de dois 

examinadores do ECSC, com concordância razoável e kappa = 0,44. 

 A adaptação da placa de reconstrução de 3,5 mm comparada à da placa pré 

modelada de clavícula foi avaliada por Bauer et al. (2018), em modelo digital 

utilizando imagem de tomografia computadorizada e reconstrução tridimensionais. O 

autor demonstrou que a placa de reconstrução teve melhor acurácia na adaptação 
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superior e menor proeminência de implante que a placa pré modelada de clavícula, 

o que respalda nossa escolha da placa de reconstrução como implante para o 

tratamento das FMDC. 

 A medida do comprimento final da clavícula foi aferida por três avaliadores 

distintos e foi constada que a média do comprimento do lado operado foi 0,2cm 

maior do que o lado não operado. Ressalta-se que do ponto de vista estatístico esta 

diferença foi significante para os avaliadores 1 e 3, mas do ponto de vista clínico tal 

diferença é imperceptível. Os dados demonstram que a técnica descrita favorece 

manutenção dos parâmetros anatômicos da clavícula, quando comparados ao 

contra lateral.  

 A concordância entre os observadores quanto ao método de medida do 

comprimento da clavícula foi calculada pelo ICC e caracterizada como excelente, o 

que reafirma a efetividade do método de Smeakal para aferir a medida. Ainda, os 

resultados demonstram que não houve encurtamento da clavícula operada 

comparada com o lado não operado, demonstrando que a técnica MIO executada, 

na qual não há abertura do foco fraturário, é efetiva no reestabelecimento do 

comprimento das clavículas com fratura multifragmentada.  

 A amostra de pacientes analisados em nosso estudo obteve escore DASH 

médio de 1,64 e CM médio de 94,2, considerados satisfatórios em 93,8% e 87,5%, 

respectivamente, e estes valores são compatíveis com estudos de MIO com placa 

superior para tratamento de FDC. Sohn et al. (2015) descreve que em 19 pacientes 

com FDC tratados por MIO com placa de reconstrução bloqueada em posição 

superior, obteve CM médio de 95,75. Kundangar et al. (2018) relata que em 22 

pacientes com FDC tratados por MIO com placa de compressão bloqueada, obteve 

consolidação em tempo médio de 12 semanas, com DASH médio de 4,63 e CM 

médio de 92,95.   

 A matriz de correlação das variáveis quantitativas mostrou que o escore de 

DASH está fortemente correlacionados à elevação, abdução, EVA (quanto maior o 

escore, menor a ADM, maior índice de dor). Este resultado se explica devido a 

própria composição do escore, que contempla estes itens para sua valoração, e 

portanto a correlação é naturalmente esperada. Assim como o DASH, o CM foi 

fortemente correlacionado, na matriz de correlação das variáveis quantitativas, à 

força no lado não operado e no lado operado. Tal resultado também se explica 

devido à composição do escore, que contempla força para sua valoração, e portanto 
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é uma correlação naturalmente esperada. 

 A opção por implante extra medular para a técnica de OB de FMDC, ao invés 

de implantes intramedulares, encontra apoio na literatura. Segundo Chan et al. 

(2017), após análise comparativa de pacientes com FDC, segundo classificação de  

Robinson 2B2, aqueles tratados com fios de Kirschner intramedulares (27 pacientes) 

apresentaram maior índice de não união das fraturas do que os tratados com fixação 

com placa de compressão dinâmica pela via aberta (26 pacientes). Os autores 

recomendam que nas FDC Robinson 2B2 não sejam usados implantes 

intramedulares para fixação das fraturas. 

 A idade do paciente é um importante fator na análise dos resultados da 

amostra. Houve associação da idade maior ou igual a 40, 50 e 60 anos ao desfecho 

insatisfatório do CM, mostrando que os pacientes com CM-I são significativamente 

mais velhos do que os pacientes com escore satisfatório. Ainda, a análise da relação 

entre idade e o DASH demonstrou que há associação entre nível insatisfatório e 

idade maior ou igual a 60 anos, demonstrando também que estes pacientes são 

significativamente mais velhos do que aqueles com DASH-S. Estes dados podem 

nos inferir sobre a necessidade de avaliação da indicação da técnica MIO para 

pacientes com idade acima de 60 anos. Nesta faixa etária a qualidade óssea pode 

não ser a mesma que a de pacientes jovens. Além disso, a presença de 

comorbidades associadas aos pacientes mais velhos, pode afetar a valoração dos 

escores funcionais, independente das fraturas. 

 Segundo Augat et al. (2005) a qualidade óssea de indivíduos mais velhos é 

diminuída, reduzindo a capacidade do osso de suportar cargas (Augat et al., 2005), 

tornando-os propensos à falhas após fixações de fraturas. Frequentemente o osso 

ao redor de parafusos ou hastes falha precocemente após as cirurgias, com soltura 

do material e perda da fixação (Ruden & Augat, 2016). A falha na fixação interna 

destas fraturas geralmente é fragilidade óssea, não quebra do implante, pois o osso 

tem qualidade inferior e há menor força de fixação dos materiais de osteossíntese. 

Portanto, a principal razão para falha na fixação de fraturas em ossos osteoporóticos 

com placas convencionais é a soltura de parafusos ou uma fratura do osso em um 

dos furos de parafusos (Ruden & Augat, 2016). Tal constatação explica a possível 

causa da soltura precoce do material de síntese dos dois casos de pacientes acima 

de 60 anos, e que necessitaram de conversão para método de redução aberta e 

fixação interna, de aparente maior estabilidade, e que consolidaram posteriormente. 
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Tais solturas poderiam ser evitadas caso utilizássemos implantes específicos para 

ossos osteopênicos. Sabe-se que as placas bloqueadas tem vantagens sobre as 

placas convencionais, e que estas são benéficas em ossos osteoporóticos. Em 

nossa amostra, não solicitamos exames pré–operatórios de análise da qualidade 

óssea. Nos casos das solturas precoces, devido idade de 60 anos, inferimos uma 

qualidade óssea inferior como causa principal para a falha na MIPO. Enfatizamos, 

ainda, que optamos pela utilização de implantes não bloqueados pois no sistema 

público de saúde, local do nosso estudo, não há disponibilidade de implantes pré-

modelados para clavícula. 

 Lee et al. (2007), descrevendo sobre o tratamento cirúrgico de FDC, com 

placa de reconstrução de 3,5 mm não bloqueada em posição superior, em pacientes 

com idade média de 56 anos, afirma ter um caso de pseudoartrose e duas solturas 

de implante, cuja causa foi oriunda de baixa qualidade óssea (Lee et al., 2007). 

Segundo Lu et al. (2017), as complicações mais comuns no tratamento cirúrgico da 

FDC em pacientes mais velhos são pseudoartrose e soltura de implante. O autor, 

avaliando os resultados do tratamento cirúrgico de FDC em 22 pacientes acima de 

60 anos, com placa de reconstrução de 3,5 mm na posição superior, demonstrou 

elevados valores de escore de CM após 3 meses, com um paciente com perda da 

fixação (Lu et al., 2017). Em nosso estudo não foi objetivo avaliar a qualidade óssea 

e devido à natureza observacional do estudo, não podemos afirmar qual fator é mais 

importante associado ao binômio escore insatisfatório e idade elevada, no entanto 

as solturas de implante ocorreram e podem ser explicadas pela baixa qualidade 

óssea dos pacientes. Há necessidade de estudos com uma amostra específica de 

pacientes nesta faixa etária e a utilização de implante bloqueado na aplicabilidade 

de MIO para FMDC. 

 A análise evidenciou associação entre escores DASH e CM insatisfatórios e o 

recebimento de benefício previdenciário, descrito como a variável viés 

previdenciário, e a variável foi considerada fator de risco para resultado insatisfatório 

dos escores DASH e CM. Segundo Loures e Leite (2012), o viés previdenciário, ou 

viés de compensação previdenciária, caracteriza-se por uma aparente busca de 

compensação previdenciária e/ou caracterização de uma situação irreal de 

incapacidade laborativa, a despeito do nível de reabilitação satisfatório e de 

parâmetros clínicos e radiológicos em padrão semelhante aos demais pacientes 

avaliados. O fato constituiu-se uma variável imprevista com aparente motivação 
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pecuniária e social que, possivelmente, exerce forte influência, no momento da 

medida de resultados, confundindo o observador. O impacto da atividade laboral no 

desfecho do tratamento de FDC também foi avaliado por Napora et al. (2016), que 

afirmou, em análise do tratamento clínico ou cirúrgico de FDC, que os pacientes 

desempregados tiveram pior resultado funcionais no ombro, independentemente do 

tipo de tratamento. Nossos resultados de escores insatisfatórios podem ter como 

motivação a manutenção do recebimento de benefício previdenciário pois houve 

forte associação entre o resultado insatisfatório dos escores e o viés previdenciário.  

 A técnica MIO utiliza menores incisões e isto é benéfico, pois evita grande 

exposição que pode favorecer deiscência, infecção ou pseudoartrose (Bostman et 

al., 1998). Além disso as incisões de nossa técnica, (regiões lateral e medial da 

clavícula) não atingem as áreas de inervação dos nervos supraclaviculares, 

conforme atestado por Nathe et al. (2011), o que evita posterior parestesia. Vários 

autores corroboram os benefícios da opção minimamente invasiva: Jiang e Qu 

(2012), comparando seus resultados de tratamento cirúrgico de fraturas 

multifragmentadas da clavícula entre mini open versus RAFI, descreveu que o 

primeiro grupo teve menos disestesia, sem cicatrizes hipertróficas, melhor 

movimento do ombro ipsilateral, sem dores, melhor resultado estético e resultados 

gerais mais satisfatórios. You et al. (2018) , em estudo de pacientes com fratura da 

clavícula submetidos à osteossíntese com placa anatômica de clavícula, 

comparando grupos de acesso minimamente invasivo versus aberto (acesso 

transverso), afirma que seus resultados em técnica MIO tem menor índice de 

parestesia na região anterior do tórax e maior satisfação dos pacientes, comparados 

ao método cirúrgico tradicional.  

 Outra análise importante é sobre procedimentos de retirada de implante, 

comuns em pacientes submetidos à osteossíntese da clavícula. Nossos resultados 

mostraram que 15,60% da amostra necessitou retirada do implante, índice 

semelhante ao de Sokucu et al. (2014), e menor do que o descrito por Asadollahi et 

al. (2016), de 23%. 

 O manobra de redução indireta da fratura é baseada no posicionamento da 

escápula em retração, descrita por Kibler e McMullen (2012) como a posição ideal 

para a função do ombro. Nela, a escápula permanece, em relação ao tórax, com 

rotação externa e superior, inclinação posterior e translação medial. Acreditamos 

que esta manobra contribui significativamente para o alinhamento dos fragmentos 
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fraturados da clavícula, e isto foi observado em todos os pacientes da série 

sistematicamente submetidos à manobra no ato operatório. A literatura descreve 

algumas alternativas para redução de FDC em técnica MIPO. Zhang et al. (2017) 

descreveu seus resultados no tratamento de FDC com técnica MIPO com placa de 

reconstrução bloqueada em região anterior, utilizando um dispositivo de redução da 

clavícula que foi colocado abaixo do tórax do paciente e  possibilitava um apoio no 

tronco e nos ombros, simulando uma imobilização em “oito”. O autor afirma que em 

27 pacientes, dos quais 16 foram FMDC, encontrou consolidação em todos no 

período de 4 a 6 meses. No entanto descreve que em alguns casos foram utilizados 

fios K rosqueados nos fragmentos para auxílio na redução (Zhang et al., 2017). 

Outra alternativa foi descrita por Delvaque et al. (2019), em estudo retrospectivo do 

tratamento cirúrgico de FDC por técnica MIPO. O autor, utilizando um fixador 

externo auxiliar no ato operatório e fixação com placa anatômica de clavícula, 

descreveu consolidação dos 19 pacientes em três meses (Delvaque et al., 2019). 

Em nossa casuística, além da manobra de retração da escápula, a posição do 

implante não bloqueado na região superior é outro fator que auxilia na redução dos 

fragmentos, pois o uso dos parafusos corticais não bloqueados faz com que o 

fragmento lateral desviado inferiormente seja levado ao encontro da placa. Implantes 

posicionados ântero-inferiormente podem não auxiliar na correção destes desvios. A 

manobra também foi efetiva nos casos com fragmento fraturário intermediário na 

posição vertical, que teve sua redução indireta da mesma forma como os outros 

casos, sem necessidade de manipulação exclusiva deste com nenhum outro 

dispositivo. Observamos em nossa amostra que a manutenção da posição de 

retração da escápula foi adjuvante na redução final alcançada na técnica e que não 

foram necessários dispositivos auxiliares para redução como fios de Kirschner (Sohn 

et al., 2013), tração com parafuso fora da placa (Jung et al. 2013) ou pequenos 

acessos ao foco fraturário (Jiang & Qu, 2012). 

A clavícula é o único osso de ligação entre a escápula e o esqueleto axial, e 

desempenha papel fundamental nos movimentos do ombro e da escápula. Durante 

o movimento de elevação do braço a clavícula favorece o movimento da escápula e 

do ombro, movimentando-se em retração, elevação e rotação posterior ao longo do 

seu eixo (Ludewig et al., 2009). Segundo Kibler e McMullen (2012), a FDC pode 

alterar o alinhamento de seu eixo longo e potencialmente alterar a cinemática 

escapulo-umeral. Alterações na forma da clavícula com fratura da diáfise vão desde 
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encurtamento, sobreposição de fragmentos anteriores e posteriores, angulação 

inferior ou superior e rotação externa do fragmento lateral. A manutenção destes 

desvios pode levar a escápula a assumir uma posição de protração, diminuindo o 

espaço subacromial, prejudicando o movimento do ombro e, consequentemente, a 

função. A disfunção, portanto, estaria associada à presença do movimento alterado 

da escápula, a discinesia escapulotorácica (DET). Shields et al. (2015), em estudo 

comparando o tratamento cirúrgico de FDC com placas e parafusos por via aberta, 

ao conservador, encontrou que o grupo de pacientes operados teve melhor DASH e 

maior grau de satisfação, e que os pacientes com piores desfechos estavam 

associados à presença de DET. Burkhart et al. (2003) descreveram uma escala 

clínica de 20 pontos para avaliar e acompanhar a evolução do tratamento de 

pacientes com DET sintomática, os chamados portadores de SICK scapula. Shields 

et al. (2015) avaliou os grupos de pacientes de tratamento de FDC com aplicação do 

SICK scapula escore e demonstrou que os pacientes com DET tinham piores 

resultados do escore SICK, que o grupo não operado tinha mais DET e que este 

grupo não operado possuía mais dor, diminuição de força e diminuição de 

movimento do ombro. Em nosso estudo não utilizamos o escore SICK para 

avaliação da função escapular da amostra, mas enfatizamos que a análise clínica 

realizada contemplou domínios semelhantes. Em nossa amostra não foi encontrada 

associação do sinal de DET com outras variáveis qualitativas analisadas, e foi 

encontrada uma associação entre presença de DET no lado operado com maior 

força, maior CM e maior PCS SF-12, o que é o antagônico ao esperado na presença 

do sinal de DET. Tal constatação reforça os resultados de Hannah et al. (2017) que 

afirma, em análise da relação entre DET e força no ombro de pacientes com 

síndrome do impacto subacromial, que esta relação não existe, e que o sinal de DET 

é prevalente em pacientes assintomáticos. O fato observado, portanto, estimula 

outros estudos sobre a análise do sinal de DET e o papel da cintura escapular na 

função do membro superior em pacientes submetidos à tratamento de FMDC. 

 A literatura aponta que o uso de indicadores de qualidade de vida (QV), 

associados aos instrumentos de avaliação clínica, é valorizado por cirurgiões 

ortopédicos em suas análises de tratamento cirúrgico. Estes indicadores têm se 

mostrado valorosos na determinação da situação real de saúde, e 

consequentemente, do resultado do tratamento aplicado (Loures & Leite, 2012). 

Utilizamos em nossa análise o SF-12 e observamos que os valores médios de SF-12 
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foram 60,97 (variando de 41,51 a 65,98) e 54,52 (variando de 40,73 a 58,89) para os 

componentes mental (MCS) e físico (PCS), respectivamente, que são considerados 

satisfatórios. Ware et al (1995) descreve que o SF-12 é uma versão reduzida do SF-

36, e que foi criado para ser mais rapidamente aplicada em pesquisas sobre a saúde 

do indivíduo, mantendo as características dos componentes físico e mental, e que 

pode ser igualmente usado na análise de QV, sem prejuízo de adaptação (Ware et 

al., 1995). Em estudo retrospectivo de 101 pacientes submetidos a osteossíntese da 

clavícula com placa e parafuso, Van der Linde (2017) refere que obteve bons 

resultados de função, avaliado pelo DASH (media 84, variando de 5,7 a 11,2) e 

qualidade de vida, por meio do SF-36, com média do PCS de 53,9 (variando de 52,5 

a 55,4) e MCS de 52,3 (variando de 50,4 a 54,3). Este autor também descreve a 

correlação entre os valores de DASH e SF-36 (quanto mais baixo o DASH, mais 

elevado SF-36), em ambos domínios, sugerindo que este questionário possa ser 

aplicado aos pacientes com fratura da clavícula.  

 Analisamos também a associação do SF-12 com os escores CM e DASH 

divididos em satisfatórios e insatisfatórios e observamos que o grupo com CM-I tem 

PCS significativamente menor (a diferença é de 10,2 pontos na média) e o grupo 

com DASH-I tem escores de qualidade de vida significativamente menores 

(diferença de 8,7 pontos no PCS e de 13,7 pontos no MCS, na média). Esta 

associação de escores funcionais insatisfatórios com pior resultado do escore de 

qualidade de vida demonstra o impacto da função insatisfatória na vida do indivíduo, 

e reforça o uso dos indicadores de qualidade de vida como instrumentos de 

avaliação do tratamento pós operatório.  

O estudo apresenta vários pontos positivos: a técnica que demonstrou alta 

reprodutibilidade, atestando sua validação interna, com baixa incidência de 

complicações, sem fratura do implante, alta consolidação e avaliação funcional 

satisfatória em dois escores funcionais, qualidade de vida e intensidade de dor, 

todos realizados por examinador independente. As limitações do estudo advém de 

sua natureza observacional, visto que nossos controles são os resultados dos 

estudos semelhantes descritos por outros autores, ou parâmetros contra lateral do 

próprio indivíduo. Acreditamos, por fim, que se faz necessária a disseminação da 

técnica em nosso meio para validação externa e posterior avaliação, em estudos de 

maior nível de evidência, da mesma frente às técnicas de redução aberta.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 Os pacientes com FMDC tratados pela técnica MIO descrita apresentaram 

resultado satisfatório segundo os escores DASH e CM, com elevada taxa de 

consolidação e baixo índice de complicações. 

 Os resultados médios dos escores SF-12 e EVA foram satisfatórios, 

comprovando que o tratamento foi efetivo sob a análise funcional. Os resultados 

insatisfatórios dos escores funcionais de DASH e CM estiveram associados 

principalmente à idade elevada dos pacientes.  

 A técnica MIO descrita foi igualmente reproduzida em todos os pacientes da 

amostra, com baixo índice de complicações, e nenhum caso de quebra do implante 

não bloqueado.  

 O comprimento das clavículas operadas foi estatisticamente maior do que o 

lado não operado, mas não houve diferença clínica entre os lados.  

 A adaptação dos implantes, na face superior, foi considerada anatômica e 

boa em todos os casos, demonstrando a efetividade da técnica proposta.  

 O uso desta técnica MIO com o implante de reconstrução de 3,5 mm não 

bloqueado é valido para o tratamento das FMDC tipo Robinson 2B2 
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ANEXOS 
 

9.1 Questionário DASH 
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9.2 Questionário Constant-Murley 
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9.3 Questionário SF-12 
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9.4 Escala Visual Analógica (EVA) 
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9.5 Formulário de avaliação dos pacientes 
 

  

MIO CLAVÍCULA MULTIFRAGMENTADA - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE DADOS  
 
 
# PESQUISA: ____________   PRONTUÁRIO: _______________ 
 
NOME: __________________________________________________________________  
 
IDADE: ______________  SEXO: ( ) MASC (  ) FEM 
 
LADO ACOMETIDO: (   ) D (   ) E   DOMINANCIA: (   ) D (   ) E VIÉS PREV  (   ) S  (   )  N 
 
DATA TRAUMA: ________________  DATA DA CIRURGIA: ________________ 
 
TIPO DE TRAUMA: _________________________________________________________ 
 
TAMANHO PLACA (FUROS):    (   ) 10   (   )  12   (   )  14   (   )  OUTRO ___________  
 
INTERCORRENCIA POS OP __________________________________________________ 
 
TEMPO DE CONSOLIDAÇÃO (SEMANAS):  _______________________  
 
SOLTURA IMPLANTE : (   )  S   (   )  N    ( LAT OU MED? __________ DATA RMS_______ ) 
 
RETIRADA IMPLANTE: (   )  S   (   )  N    TEMPO: __________________________________ 
 
DATA AVALIAÇÃO: ________________ QUEIXAS: _______________________  
 
PARESTESIAS: _________________________________________________ 
 
ADM (ELEV/ABD/RL1/RM1/RL2/RM2):  
 
OD -       OE –  
DET (   )  S   (   )  N    DET (   )  S   (   )  N    
SAT (   )  S   (   )  N     SAT (   )  S   (   )  N 
SRT (   )  S   (   )  N    SRT (   )  S   (   )  N 
AC   (    )  CROSS BODY ADUCT  (   )   AC   (    ) CROSS BODY ADUCT  (   )  
EC   (    )     EC   (    ) 
DOR CORAC (   )     DOR CORAC (   )  
NEER (   ) / HAWK (  ) / YOCUN (  )   NEER (   ) / HAWK (  ) / YOCUN (  ) 
JOBE (  ) / INFRA (  ) / CANCELA (  )  JOBE (  ) / INFRA (  ) / CANCELA (  ) 
BEAR HUG (  )  / BELLY  (  )    BEAR HUG (  )  / BELLY  (  ) 
PALM UP (  )  /  UPPERCUT (  )   PALM UP (  )  /  UPPERCUT (  ) 
OBRIEN (   ) / DLSM (  )    OBRIEN (   ) / DLSM (  ) 
 
FORÇA ELEVAÇÃO: OD: _________  OE - __________ 
 
DASH: ________ 
CONSTANT: ________ 
SF12: ________ 
 
COMPRIMENTO (TORAX PA) 
1 - CLAV: D: ____________ CM   E: ____________ CM 
2 - CLAV: D: ____________ CM   E: ____________ CM 
3 - CLAV: D: ____________ CM   E: ____________ CM 
 
ADAPTAÇÃO :  (ROCKWOOD E ZANCA) ( escore contorno clavícula) 
 
1 - (  ) ANATOMICO   (  ) BOM  (  ) RUIM   
2 - (  ) ANATOMICO   (  ) BOM  (  ) RUIM   
3 - (  ) ANATOMICO   (  ) BOM  (  ) RUIM   
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9.6 CEP aprovado e TCLE 
 

9.6.1 CEP 
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9.6.2 TCLE 
 

  



101 
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9.7 Escore de Congruência Superior da Clavícula – ECSC 
 

Descrição original: 
 

 
 

 

Orientações aos avaliadores: utilizar a adaptação do ECSC abaixo descrita na 

avaliação radiográfica pós-operatória 

 

Anatômica (valor 3): congruência perfeita, sem sobras de implante 

 

Boa (valor 2): todos furos da placa sobre superfície do osso, com sobra anterior ou 

posterior de implante 

 

Ruim (valor 1): algum furo da placa fora da superfície do osso, com sobra anterior e 

posterior de implante 

 


