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Resumo 

O excesso de veículos circulantes e consequentemente o aumento de acidentes 

automobilísticos, podem ser justificadas em razão ás exigências impostas pelo 

cenário econômico atual, no qual com o advento da tecnologia e os avanços nos 

meios de transporte, alteraram as formas de locomoção humana. Desta forma, em 

questões de saúde pública, os acidentes de trânsito se tornaram uma preocupação, 

devido ao tempo de reabilitação e reinserção social do indivíduo lesionado. Não é 

muito comum, mas muitos acidentados, dependendo da recuperação, o prognóstico 

da fratura leva a uma não consolidação. Com isso, toda falha na fusão óssea, onde 

a etiologia pode apresentar diversos fatores como causa, desde ausência de 

componentes genéticos na remodelação óssea até fatores externos, pode ser 

denominada como Pseudoartrose. O presente estudo tem como objetivo relatar um 

caso desta patologia: Paciente do sexo masculino, 23 anos, com a aquisição de 

politraumatismo devido a acidente, ocasionando fratura no membro direito. Como 

intervenção, foi submetido a tratamento cirúrgico tardio e implantação de prótese 

específica. Observou-se um processo de não consolidação óssea, doloroso, crônico 

e de prognóstico desfavorável, o que levará obrigatoriamente a substituição da placa 

de compressão inserida e aplicação de técnicas de fixação mais adequadas à 

realidade do paciente, qualidade do tecido ósseo e material de síntese. 
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Abstract 

Excess circulating vehicles and consequently the increase of car accidents, they can 

be justified due to the demands imposed by the current economic scenario, in which 

with the advent of technology and advances in transportation, altered forms of human 

locomotion. Thus, in public health issues, traffic accidents have become a concern 

due to the time of rehabilitation and social reintegration of the injured individual. It is 

not very common, but many accident victims, depending on the recovery, the 

prognosis of fracture leads to a non-consolidation. With this, the entire failure of the 

bone fusion, where the etiology may have several factors as the cause, since the 

absence of genetic components in bone remodeling to external factors can be 

termed as Pseudoarthrosis. This study aims to report a case of this pathology: A 

male patient, 23, with the acquisition of multiple trauma due to accident, causing 



fracture in the right limb. As intervention, it was submitted to late surgical treatment 

and implementation of specific prosthesis. There was a process of non healing, pain, 

chronic and unfavorable prognosis, which necessarily leads to replacement of the 

embedded compression plate and applying the most appropriate fixation techniques 

for the patient actually quality of the bone tissue and synthetic materials. 

 

Keywords: Pseudoarthrosis. Femoral Fractures. Wounds and Injuries. 

 

1 Introdução 

Pseudoartrose baseia se na caracterização de uma patologia ósseo-articular, 

ocasionada em consequência de uma união não estável após período e produção de 

osteogênese, após lesão tecidual óssea importante. Estima-se que 5% de fraturas 

de ossos longos evoluem para tal ausência de saúde com a associação de 

sintomatologia específica e de difícil tratamento clínico, atualmente acomete uma 

quantidade significativa de casos1-4. Todavia, constitui um processo grave, capaz de 

gerar incapacidade em nível severo ou lesão permanente nos pacientes. Sendo 

assim, mostrando a necessidade de esforços mais apurados em seu entendimento e 

na proposição de medidas efetivas, que visem amenizar a gravidade dos casos e 

evolução favorável na abordagem terapêutica adotada. Quando pronunciada essa 

nomenclatura, muitos confundem como uma falsa artrose, porém não pode ser 

considerada como tal. Pelo fato de que a definição de Artrose se baseia em um 

processo patológico crônico das articulações caracterizado pela degeneração da 

cartilagem e dos ossos proximais, no qual pode-se observar a presença de sinais 

clássicos como dor, rigidez e redução da funcionalidade das mesmas. Nos dias 

atuais há um consenso geral sobre o tema, onde se tira de conclusão que existe a 

falta de definição satisfatória para o termo, assim como estudos mais aprofundados 

minimizando então conflitos conceituais existentes nas bases de dados. 

A Pseudoartrose pode ser conceituada como um processo no qual ocorre a 

falta de consolidação de uma fratura, acarretando mobilidade anormal do membro 

afetado5. Segundo Reis1 o termo “Pseudoartrose” é aplicado para designar a 

situação em que a fratura não mostra evidencias radiográficas de progressão do 

processo de consolidação óssea, indicadas por esclerose nas extremidades da 

fratura, presença de um hiato, calo ausente ou hipertrófico e persistência ou 

alargamento do traço de fratura.  



Em 1986, o órgão americano Food and Drugs Administration (FDA), descreveu 

a patologia como processo estabelecido quando uma lesão ou fratura, de no mínimo 

de nove meses, não exibindo sinais progressivos de consolidação. Outra vertente 

discutida entre os especialistas é o tempo para o diagnóstico da patologia. Existe um 

tempo considerado normal para a consolidação de uma fratura que varia de osso 

para osso, e também das diferentes regiões anatômicas de um mesmo osso.  

Levando isto em consideração, muitos preferem relatar um retardo de 

consolidação, e posteriormente, se não houver o mesmo, relatam esta terminologia. 

Contudo, não tem como determinar onde se inicia ou finaliza a outra. Atualmente, é 

frequente o aguardo de nove meses para o diagnóstico, porém observa-se uma 

atenção através de auxílio radiográfico do sexto ao nono mês, a constatação da 

presença ou não de evolução do calo ósseo.  

 

2 Objetivo 

O presente relato tem por objetivo principal descrever a patologia, relatar os 

procedimentos realizados e evidenciar as condutas fisioterapêuticas utilizadas nesse 

caso.  

 

3 Metodologia 

Foi realizado uma coleta de dados sobre a história da moléstia pregressa e a 

história da moléstia atual, documentos e exames que comprovam a situação clínica 

do paciente, além de protocolos de tratamento por profissionais da saúde 

evidenciando prontuários e prognósticos para a patologia abordada. E por fim, houve 

acompanhamento por 36 meses do quadro clínico, para a observação da 

consolidação óssea na fratura sofrida em fêmur. Com a finalidade de compartilhar a 

singularidade deste caso, proporcionando ao meio científico, maior embasamento 

sobre o assunto.  

 

4 Desenvolvimento 

Paciente do sexo masculino, 23 anos, praticante de exercícios físicos, não 

portador de patologia congênita. Sofreu um acidente automobilístico em novembro 

de 2013, gerando fratura de fêmur direito fechada, diafisária ou terço distal como 

algumas literaturas trazem como nomenclatura. No segundo dia de internação após 

o ocorrido foi colocado uma tração no MMII – Membros Inferiores, não se constatava 



edema no membro lesado. Neste intervalo, fármacos como Morfina e Tramal foram 

prescritos. Depois de seis dias de internamento o paciente foi submetido a processo 

operatório com osteossíntese de compressão bloqueada e adição de 10 parafusos 

para fixação. Após cinco dias da cirurgia o paciente teve alta medica. Em relação ao 

tratamento clínico, por dois meses, a única medicação recomendada foi o uso de 

Cálcio+Vitamina D e analgésicos comuns. As radiografias realizadas durante os dois 

primeiros meses foram executadas quinzenalmente e posteriormente, mensalmente. 

Exames complementares como os hemodinâmicos, constataram que não havia 

divergências. Porém sobre os relatos do paciente, o tempo de repouso não foi 

adequado. O mesmo descreveu realizar atividades de grande movimentação como 

andar de bicicleta no período de um mês após a intervenção cirúrgica com a fixação 

de placas por compressão. 

Aos cinco meses foi feita uma escanometria de membros inferiores, detectando 

diminuição do membro inferior direito, cerca de 1,5 cm do contralateral. Após seis 

meses o clínico relata ao paciente um retardo de consolidação. Após de oito meses 

o paciente foi diagnosticado por outro profissional especialista, um quadro de 

Pseudoartrose Hipertrófica Consolidada, comprovando radiograficamente um déficit 

na evolução osteogênica há mais de três meses. Passados 10 meses com a 

presença deste quadro patológico, demonstrado principalmente por episódios de dor 

intensa no local, a equipe médica realizou nova avaliação do caso e constatou a 

presença de quatro parafusos soltos na parte inferior da placa e fixação deficiente na 

região distal do fêmur como mostra na Figura 1. Devido a manifestação de dor 

crônica intensa foi prescrito Cloridrato de Tramadol (100mg) em períodos de 

12/12hs.  

Posteriormente, o paciente foi encaminhado à Clínica de Fisioterapia, onde 

realizou constantemente (frequência de 2x por semana) a conduta preconizada: 

trabalho de fortalecimento muscular em membro acometido e membro saudável, 

estímulo de sensibilidade no local da cicatriz, massagem cicatricial para diminuição 

de aderência em fáscia muscular, treino de descarga de peso parcial para 

estimulação da osteogênese, alongamento, eletroestimulação funcional para 

diminuição da dor. Como alternativa para solução desta patologia, em breve o 

paciente participará de uma nova intervenção operatória, onde ocorrerá remoção da 

placa e colocação do Ilizarov. 

 



Figura 1: Radiografias de acordo com a ordem cronológica relatada no texto 

(A) dia do acidente; (B) 8 meses; (C) 10 meses 

 

Fonte: cedida pelo paciente.  

 

5 Resultados 

A etiologia da patologia é multifocal por este motivo pode ser considerada 

indefinida, algumas literaturas relatam que fatores intrínsecos e extrínsecos podem 

estar envolvidas na mesma6. Não foi estabelecido ao certo o motivo que acarretou a 

instalação de Pseudoartrose no paciente, radiograficamente o prognóstico 

caminhava para o êxito no processo de osteogênese, porém defrontando com a 

literatura, pode-se relatar a possibilidade de ocorrência de uma desnudação muito 

severa no processo cirúrgico.  

A vascularização ineficaz torna-se um forte fator para proliferação da mesma. 

Acidentes que envolvem alta energia causam danos severos ao periósteo e partes 

moles do osso. Através do ponto de vista do comprometimento do suprimento 

sanguíneo ao osso, pelas agressões adicionais da redução aberta cirúrgica, que a 

técnica de osteossíntese rígida mostrou sua falta de primor, principalmente para as 

fraturas diafisárias dos ossos longos do membro inferior6. Na pratica clínica, 

observa-se que a proporção das lesões ósseas e das partes moles tem relação com 

a gravidade do trauma. O osso com diminuições significativas de vitalidade não 

responde biologicamente, nem à defesa local e nem ao processo de consolidação, 

aumentando a predisposição às infecções e a Pseudoartrose.  O tratamento 

cirúrgico precisa evitar traumas adicionais7. Uma fixação interna que aumenta a 

desvitalização dos fragmentos não é um procedimento bem planejado e nem bem 



executado, porém deve ser escolhida a técnica que causa menos danos aos tecidos 

moles e ósseos8.  

A instabilidade é uma das principais vertentes para o desenvolvimento da 

patologia. Segundo Oliveira5, a instalação ocorre principalmente por conta de 

imobilizações incorretas de osteossíntese. O paciente apresentou ao décimo mês 

soltura da placa, relato que pode ser umas das vertentes para ter ocorrido a mesma. 

Sabe-se que para o desenvolvimento da osteogênese existe algumas fases 

envolvidas na inflamação, reparação e por último a remodelação. Qualquer 

movimento excessivo, esse processo não chega ao final, e pode ser um indicativo 

da não evolução da consolidação. A placa já devia estar sofrendo de micro-

movimentos que não foram observados, e desencadeando a soltura total por 

movimentação abusiva e falta de repouso. Orozco9 relata que as instabilidades 

ocorrem principalmente por falha da aplicação da técnica ou da indicação dos 

implantes. Segundo Perren10 outras possibilidades comuns para a instabilidade é o 

uso de implantes inadequados para as solicitações biomecânicas do segmento 

fixado, e pobre qualidade óssea que não dá suporte aos parafusos.  

Como alternativa para solução desta patologia, o paciente participará de uma 

nova intervenção operatória, onde ocorrerá remoção da placa e colocação do 

ilizarov. O método de fixação por Ilizarov é uma montagem tridimensional, circular, 

utiliza anéis, parafusos especialmente desenhados, fios e pinos de aço, é uma 

técnica complexa. Esta técnica permite solucionar simultaneamente o encurtamento 

do membro lesionado, deformidade angular, perda óssea, perda de tecidos moles, 

patologias adquiridas como pseudoartrose3,11-13.  

No caso da troca da osteossíntese, se têm como princípio não lesar as duas 

fontes de vascularização do osso. Se já foi utilizada haste intramedular, e existe 

perda da circulação endosteal, evita-se ao máximo a troca por uma placa, que pode 

associar dano à circulação periosteal e vice-versa. Podem-se utilizar hastes de maior 

diâmetro associada à fresagem de canal, quando existe uma haste no local, sem 

infecção, assim ocasiona na estimulação da formação óssea no ponto da fratura por 

elementos biológicos14. Também existe a possibilidade da troca de placa de 

estabilidade relativa por absoluta, assim com a invenção do principio, obtêm-se 

resultados satisfatórios15. Sempre visando não piorar as características vasculares 

locais, o mais indicado depois do uso de uma placa ou haste intramedular é a 

utilização de ilizarov. O tratamento invasivo das fraturas aumenta os riscos e as 



complicações, portanto não existe um método de tratamento somente com 

benefícios e isenção de riscos1-3,5,13,14 

6 Considerações Finais 

Após o acompanhamento deste relato de caso, o paciente evoluiu para novos 

procedimentos cirúrgicos visando correção das sequelas produzidas pela patologia. 

O que se pode tirar de entendimento deste quadro é que houve má escolha da 

técnica e que a ausência de repouso do paciente contribuiu para o indicativo de não-

consolidação óssea. Sendo assim, tal estudo concluiu que a técnica cirúrgica 

invasiva e consequentemente indutora de estabilidade na fratura deve ser escolhida 

com muita cautela, para evitar futuramente novas abordagens e invasão aos tecidos 

saudáveis. Atualmente o paciente encontra-se no 8º mês utilizando Ilizarov no 

membro afetado, sendo observado um quadro satisfatório de evolução favorável, 

aumento de força muscular no membro, assim como o aumento da capacidade de 

atuação do membro lesionado.  
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