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DA fIXAÇÃO PERCUTÂNEA DAS fRATURAS

DA EXTREMIDADE DISTAL DO RáDIO

DISTAL RADIUS FRACTURES: LONG TERM FUNCTIONAL AND RADIOLOGICAL
RESULTS OF PERCUTANEOUS PINNING FIXATION
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RESumO
Objetivo: O objetivo do presente estudo é a análise funcional e radio-
gráfica, a longo prazo, dos pacientes com fratura do rádio distal trata-
dos com redução fechada e fixação percutânea com fios de Kirschner. 
Métodos: De 84 pacientes submetidos à fixação percutânea de fratura 
do rádio distal avaliamos 34, com tempo médio de acompanhamento 
de 85,7 meses com tempo mínimo de 18 meses e máximo de 168 
meses. Dos 34 pacientes, 23 eram mulheres, e a idade variou de 28 a 
88 anos (média de 65 anos). Foram feitas mensurações da amplitude 
de movimentos (ADM), força de preensão, graduação da dor e apli-
cação da escala funcional DASH. Além disso, medidas radiográficas 
foram realizadas para avaliação do tempo de consolidação e ângulos 
da extremidade distal do rádio. Resultados: Os pacientes incluídos no 
estudo tiveram suas fraturas consolidadas em tempo médio de 41 dias. 
Os valores médios encontrados para flexão, extensão, desvio radial, 
desvio ulnar, pronação e supinação pós-operatórios estão dentro da 
zona funcional de ADM do punho. A maioria (76,5%) dos pacientes 
não apresentava dor na época do exame e 23 pacientes (67,6%) apre-
sentaram um valor para o DASH igual a zero. Ocorreu uma perda 
de redução que foi reoperada após duas semanas de evolução e um 
paciente desenvolveu distrofia simpaticorreflexa associada à altera-
ção na articulação radioulnar distal (ARUD). Conclusão: A fixação 
percutânea no tratamento das fraturas da extremidade distal do rádio 
resulta, a longo prazo, em excelente ADM, pouca ou nenhuma dor, 
parâmetros radiográficos aceitáveis, baixo índice de complicações 
além de ser um método barato e eficiente.

descritores – Fraturas do Rádio; Fios de Kirschner; Fixação de Fratura

AbSTRACT
Objective: To evaluate, functionally and radiologically, the 
long term outcomes of the management of distal radius frac-
ture treated by closed reduction and percutaneous pinning 
fixation. Methods: From 84 patients submitted to percutane-
ous fixation of the distal radius fracture, we evaluated 34, 
with a medium follow-up of 85.7 months (from 18 to 168 
months). Of the 34 patients, 23 were women, and the ages 
ranged from 28 to 88 years (median 65 years). We analyzed 
the range of movement, strength, pain and the results of the 
DASH questionnaire. Radiological evaluation was also car-
ried out, to evaluate healing time and angles of the distal 
radius. Results: The fractures healed in an average of 41 
days. The mean values for wrist flexion, extension, radioulnar 
deviation, pronation and supination were within the func-
tional parameters for ADM do punho. Most of the patients 
(76.5%) presented no pain during the examination, and 23 
patients presented a DASH value of zero. There was one case 
of loss of reduction, which was re-operated two weeks after 
the initial surgery, and one patient developed a sympathetic 
dystrophy associated with a distal radioulnar joint distur-
bance. Conclusion: Percutaneous pinning fixation for distal 
radius fracture results in a long term follow-up with excellent 
range of movement, little or no pain, acceptable radiographic 
parameters, and low complication rate, and is an efficient 
and low cost method.
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INTRODuçãO

As fraturas da extremidade distal do rádio são obje-
to constante de estudos na busca de uma definição de 
qual método cirúrgico apresentaria melhores resultados 
e menos complicações referentes ao procedimento. São 
fraturas que têm um amplo espectro de apresentações 
e do mesmo modo uma variada gama de procedimen-
tos para o seu tratamento desde os conservadores, com 
o uso de gesso, até procedimentos cirúrgicos para as 
fraturas instáveis: pinagem percutânea, placas volares 
e dorsais dos mais diferentes modelos podendo ser blo-
queadas ou não e uso de fixadores externos, associados 
ou não a outros métodos(1,2).

Com o advento das placas bloqueadas vários estudos 
têm comparado o seu uso com outros métodos de fixação 
para esta fratura e bons resultados foram relatados na 
literatura(3,4). Do mesmo modo, por ser um método mais 
invasivo cursa com uma quantidade de complicações 
maior que outros procedimentos mais conservadores 
como a pinagem percutânea. São descritas na literatura 
complicações como quebra de placas, tenossinovites, 
aderências tendinosas e até rupturas de tendões tanto 
flexores como extensores(5-8).

Já a pinagem percutânea após a redução fechada da 
fratura continua sendo um procedimento amplamen-
te difundido e aceito entre ortopedistas e cirurgiões de 
mão. Apresenta a vantagem de ser menos invasiva, com 
taxas de complicações menores, custo do procedimen-
to mais baixo, relativamente simples de ser feita e os 
pinos podem ser facilmente retirados após o início da 
consolidação(9-13).

O objetivo do presente estudo é a análise tanto fun-
cional como radiográfica, a longo prazo, dos pacientes 
com fratura do rádio distal tratados com redução fechada 
e fixação percutânea bem como a descrição das com-
plicações encontradas no período de acompanhamento.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do 
Hospital Ortopédico de Belo Horizonte.

mATERIAL E mÉTODOS

De 1996 a 2008, 84 pacientes foram operados de 
fraturas instáveis da extremidade distal do rádio, através 
da fixação percutânea com fios de Kirschner. Apenas 
34 retornaram para avaliação. Alguns pacientes haviam 
falecido, outros se encontravam com dificuldades de 
locomoção e outros tinham mudado de endereço ou te-
lefone, sendo, portanto, excluídos deste estudo.

Foram avaliadas 23 mulheres e 11 homens com um tem-
po mínimo de seguimento de 18 meses e máximo de 168 
meses (média 85,7 meses), sendo que 11 pacientes foram 
avaliados com mais de 10 anos de evolução (Tabela 1).

A idade média dos pacientes por ocasião do exame 
foi de 65 anos (de 28 a 88 anos), sendo que 25 deles 
apresentavam mais de 60 anos de idade.

Dezoito pacientes fraturaram o lado dominante. 
Todos os pacientes foram avaliados por um dos au-

tores (HF) que não participou do tratamento, e foram 
todos operados pelo mesmo cirurgião (AGPJ).

Os métodos de avaliação utilizados foram a ampli-
tude de movimentos (ADM), força de preensão, estudo 
radiográfico, dor e análise funcional (DASH).

A ADM foi medida com um goniômetro, sendo obti-
das medidas para flexão, extensão, pronação, supinação, 
desvio radial e desvio ulnar.

A força de preensão foi medida nas duas mãos, com 
dinamômetro Jamar, sendo o valor calculado pela média 
de três medidas consecutivas.

A avaliação da dor foi feita através de uma escala 
analógica visual.

A avaliação funcional foi realizada pelo teste DASH 
(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand).

O estudo radiográfico foi feito em radiografias obti-
das antes da redução, logo após a fixação, no decorrer 
do tratamento e na ocasião da revisão, nas incidências 
posteroanterior e perfil. Avaliou-se o tempo de consoli-
dação e os ângulos de inclinação radial e volar. 

A classificação das fraturas foi feita pelas classifica-
ções universal e AO (Tabela 2).

Tabela 1 – Tempo de evolução pós-operatório dos pacientes 
operados de fixação percutânea das fraturas da extremidade 
distal do rádio.

Tempo de evolução

18 meses  6 pacientes

4 a 6 anos 10 pacientes

7 a 10 anos 7 pacientes

Mais de 10 anos 11 pacientes

Tabela 2 – Classificação universal e AO das fraturas.

Classificação universal Classificação AO

Tipo Número Tipo Número

IV A 1 A 2 5

II B 11 A 3 5

IV B 15 B 1 3

IV C 5 C1 4

C 2 6

C 3 9
Dois casos não tinham a radiografia inicial
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TÉCNICA CIRÚRGICA

Todos os pacientes foram operados sob bloqueio 
anestésico do plexo braquial. A redução da fratura foi 
obtida em todos os casos por tração e contratração exer-
cidas por dois auxiliares. Após manipulação da fratura 
pelo cirurgião, a redução era conferida com o intensifi-
cador de imagens. Para a fixação da fratura utilizou-se 
fios de Kirschner de 1,5mm, sendo a disposição prefe-
rida a de dois fios introduzidos pelo processo estiloide 
do rádio atravessando proximalmente o foco da fratura 
e outro fio dorsal, através do batente ulnar do rádio. 
Outras configurações foram usadas principalmente em 
casos de cominuição mais intensa que demandava o 
uso de mais fios. Usamos dois pinos em cinco casos, 
três pinos em 23 casos e quatro pinos em seis casos 
(Figuras 1 - A, B, C, e 2 - A, B, C). Após a fixação da 

fratura, radiografias intraoperatórias eram obtidas e ar-
quivadas. Os fios eram dobrados e cortados próximos à 
pele, um curativo era aplicado sobre os fios e uma tala 
gessada curta colocada para auxiliar na imobilização 
do punho. Controle clínico era feito no primeiro dia de 
pós-operatório para controle da sensibilidade e perfusão 
no membro. Com uma semana, novas radiografias em 
incidências posteroanterior (PA) e perfil eram obtidas e 
curativo trocado. Este procedimento se repetia com duas 
semanas de pós-operatório, quando então o paciente era 
orientado a iniciar terapia de mão. A tala permanecia 
até cerca de seis semanas, sendo que os pinos eram re-
tirados com cerca de quatro semanas, quando então se 
intensificava a terapia de mão. A duração no período de 
permanência de pinos e tala variou principalmente de 
acordo com idade do paciente, tipo de fratura, imagem 
na radiografia de controle e qualidade óssea. 

Figura 1 – Paciente de 54 anos de idade. (A) Radiografia mostra fratura extra-articular, redutível, instável. (B) Após redução e fixação com três fios 
de Kirschner. (C) 4,6 anos após, fratura consolidada com boa reconstituição dos ângulos da extremidade distal do rádio. Paciente assintomática.

Figura 2 – Paciente de 79 anos de idade. (A) Radiografia mostra fratura intra-articular, redutível, instável. (B) Radiografia após redução e 
fixação com quatro fios de Kirschner. (C) 10 anos após, fratura consolidada. Ângulos distais do rádio satisfatórios. Paciente assintomática.

A B C

A B C
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ANáLISE ESTATíSTICA
A análise estatística dos dados do estudo foi realizada 

por um bioestatístico da Universidade Federal de Minas 
Gerais. O teste t foi aplicado para análise de diferença 
estatística da ADM. Para as variáveis DASH e força 
de preensão foi utilizado o teste de Anderson-Darling 
e para análise dos tipos de fratura pela classificação da 
AO foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis. O valor de 
p foi fixado em p < 0,05. 

RESuLTADOS
Com relação ao resultado da amplitude de movimen-

tos, dividimos os pacientes em dois grupos: menores de 
60 anos e maiores de 60, e podem ser vistos na Tabela 3.

Das variáveis analisadas encontramos diferença esta-
tisticamente significativa somente para a flexão, na qual 
os pacientes com menos de 60 anos apresentaram uma 
média de flexão de 71,11º contra 59,20º apresentados 
pelos pacientes acima dos 60 anos.

Vinte e seis de 34 pacientes (76,5%) não apresenta-
vam dor no momento do exame, sete pacientes tinham 
dor de pequena intensidade associada a atividades de 
força e um paciente apresentava dor de intensidade mo-
derada mesmo ao repouso.

Os punhos fraturados foram avaliados com radiografias 
em duas incidências (PA e perfil). Observamos consolida-
ção óssea em um período que variou de 27 a 67 dias, com 

uma média de 41 dias. Foram feitas medições do ângulo 
de inclinação volar (radiografia em perfil) e do ângulo 
de inclinação radial (radiografia em PA). Os resultados 
encontrados foram comparados aos valores observados 
nas radiografias pós-operatórias imediatas e os dados se 
encontram nas Tabelas 4 e 5. Nenhuma diferença estatis-
ticamente significativa foi encontrada para estes dados. 
Achamos que os ângulos radiográficos pré-operatórios não 
tinham importância para a avaliação do resultado final. 

A força de preensão foi analisada e dividimos os pa-
cientes em dois grupos: aqueles que fraturaram o lado 
dominante e os que fraturaram o lado não dominante. 
A força média do grupo que fraturou o lado dominante 
foi de 24,74kgf, com desvio padrão de 9,53, enquanto a 
força do grupo que fraturou o lado não dominante foi de 
22,62kgf com desvio padrão de 9,24. A análise estatística 
não demonstrou diferença significativa entre os grupos.

Quanto à avaliação funcional pelo DASH, observa-
mos uma média de 2,18, com desvio padrão de 4,78, 
valor esse abaixo da média relatada em estudo com vo-
luntários saudáveis (10,1 com desvio padrão de 14,7).

Os valores do DASH foram comparados em duas 
categorias diferentes: comparação dos valores do DASH 
entre maiores e menores de 60 anos e DASH comparado 
ao tipo de fratura pela classificação universal.

A análise dos valores do DASH comparados entre os 
grupos etários não mostrou significância estatística. Os 
pacientes menores de 60 anos apresentaram uma média 

Tabela 3 – Comparação entre ADM e a idade dos pacientes.

< 60 anos > 60 anos IC 95% P-valor

N média (graus) Dp Mediana (graus) N média (graus) Dp Mediana (graus) Inferior Superior

Flexão 9 71,11 10,86 69,00 25 59,20 12,83 61,00 2,122 21,700 0,019

Extensão 9 75,44 5,81 74,00 25 70,72 9,83 72,00 -2,401 11,850 0,186

DR 9 20,00 3,12 20,00 25 18,20 4,08 18,00 -1,260 4,860 0,240

DU 9 36,11 5,97 38,00 25 32,00 5,28 32,00 -0,210 8,432 0,061

Pronação 9 81,44 9,00 85,00 25 84,22 4,61 85,00 -7,840 1,689 0,198

Supinação 9 81,56 16,03 87,00 25 81,28 10,99 85,00 -2,990 6,000 0,280
Dp – desvio padrão; DR – desvio radial; DU – desvio ulnar; IC – índice de confiabilidade.

Tabela 4 – Comparação entre o ângulo de inclinação radial no pós-operatório imediato e no final.

Pós-op imediato Pós-op final IC 95% P-valor

N média (graus) Dp Mediana (graus) N média (graus) Dp Mediana (graus) Inferior Superior

Inclinação radial 33 22,00 4,76 22,00 34 22,74 3,96 23,50 -1,397 2,867 0,493
Pós-op – pós-operatório; Dp – desvio padrão; IC – índice de confiabilidade.

Tabela 5 – Comparação entre o ângulo de inclinação volar no pós-operatório imediato e no final.

Pós-op imediato Pós-op final IC 95% P-valor

N média (graus) Dp Mediana (graus) N média (graus) Dp Mediana (graus) Inferior Superior

Inclinação volar 33 -2,03 10,44 0,00 34 -3,82 11,70 2,50 -3,625 7,212 0,511
Pós-op – pós-operatório; Dp – desvio padrão; IC – índice de confiabilidade.
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de 2,04, com desvio padrão de 5,51, enquanto o grupo 
maior de 60 anos teve uma média de 2,23, com desvio 
padrão de 4,62.

Já a análise dos valores do DASH comparados ao 
tipo de fratura pela classificação universal (tipos II e 
IV) mostrou valores de 4,85, com desvio padrão de 7,02, 
para as fraturas extra-articulares (tipo II), e de 0,99, com 
desvio padrão de 2,69, para as fraturas intra-articulares 
(tipos IV e V). Apesar da diferença de quase quatro 
pontos na escala esta não se mostrou estatisticamente 
significativa (Tabela 6).

Como complicações dos pacientes incluídos no es-
tudo, tivemos uma perda de redução que foi reoperada 
após duas semanas de evolução, tendo sido fixada no-
vamente a fratura com fios percutâneos, e um pacien-
te desenvolveu distrofia simpaticorreflexa associada à 
alteração na ARUD, que foi solucionada após controle 
da distrofia associado ao procedimento de Bowers (he-
mirressecção artroplástica da ulna distal).

DISCuSSãO
Nosso estudo demonstrou que a fixação percutânea 

com fios de Kirschner em fratura da extremidade distal 
do rádio produz, após longo período de acompanha-
mento, excelentes resultados tanto funcionais como ra-
diológicos. Os dados analisados mostraram que apenas 
a flexão teve diferença estatisticamente válida quando 
comparados os resultados entre os grupos, mas essa di-
ferença na prática clínica é muito pequena.

Todos os dados referentes à ADM mostraram ampli-
tudes dentro dos padrões funcionais tanto para flexão, 
extensão, desvios radial e ulnar(14). Oshige et al(15) e 
Huard et al(16) defendem o uso de placas como a grande 
vantagem do uso do método, já que o paciente estaria 
apto a iniciar a terapia de mão mais precocemente. Além 
de vários estudos já provarem que a avaliação tardia do 
paciente não mostra diferença na ADM entre pacientes 
operados por placa e pinagem percutânea(17,18), outro es-
tudo mostrou que pacientes operados com placa, ao se-
rem divididos em dois grupos e iniciarem a reabilitação 
após duas e seis semanas de imobilização, não apresen-
taram diferença em qualquer dos parâmetros avaliados 
no estudo aos três e seis meses de pós-operatório(19). 

Nossos pacientes apresentaram baixos níveis de dor, 

sendo que a maioria não apresentava qualquer dor na 
avaliação final. O uso de placas está mais associado à dor 
em pós-operatório tardio do que os fios percutâneos(17).

Os valores do teste DASH de nossos pacientes estão 
abaixo dos mostrados por outros estudos(20). Acredita-
mos que estes valores estão diretamente ligados ao nível 
de dor e ao perfil de nossos pacientes(21).

Quando analisamos os dados radiográficos dos nossos 
pacientes no pós-operatório imediato e ao final do acom-
panhamento, vimos que não houve uma variação estatis-
ticamente válida dos parâmetros analisados, mostrando 
que na média houve sustentação da redução inicial. Os 
críticos da fixação percutânea com fios de Kirschner 
alegam que o grande problema seria justamente a falta 
de estabilidade do método o que levaria a uma perda 
da redução nas fases iniciais de consolidação(22). Nosso 
estudo não demonstrou tal evidência e atribuímos isso 
ao tipo de montagem por nós usado na maioria dos ca-
sos. Vários padrões de colocação de fios de Kirschner 
são descritos na literatura, variando o modo como se 
aplicam os fios e a quantidade utilizada(23). No nosso 
estudo, 67,6% dos casos foram tratados com três fios de 
Kirschner cruzados, bicorticais, sendo dois através do 
processo estiloide radial e um dorsalmente introduzido 
pela borda ulnar do rádio. Esta configuração provou ser 
a mais rígida quando se usa pinos de calibre variando 
entre 1,5 e 2,0mm(24). Outro estudo demonstrou que, 
apesar da configuração usada por nós ser biomecanica-
mente mais estável, os resultados clínicos e radiológicos 
dos fios cruzados simples (estiloide radial mais um na 
borda ulnar do rádio) são semelhantes, o que também 
confirma nossos resultados, já que em 14,7% dos casos 
esta configuração foi utilizada(25).

Outro estudo biomecânico demonstrou que a dife-
rença no desvio no foco de fratura quando se compara 
a pinagem percutânea com as placas volares é de apenas 
1,5mm(26). Assim, mesmo que exista uma perda leve da 
redução levando a uma redução não exatamente anatô-
mica, esta redução não estará diretamente implicada a 
um bom resultado no follow-up longo nem a um alto 
valor no DASH(27,28). 

Acreditamos que o índice de complicações em nos-
sos pacientes está de acordo com o que mostra a litera-
tura(29). Tivemos três casos de infecção superficial dos 
fios de Kirschner, que foram solucionados com troca 

Tabela 6 – Comparação do valor do DASH entre os tipos II e IV B e C da classificação universal.

Tipo II Tipo IV b e C IC 95% P-valor

N Média Dp Mediana N Média Dp Mediana Inferior Superior

DASH 11 4,85 7,02 0,83 20,00 0,99 2,69 0,00 0,000 5,829 0,123
Dp – desvio padrão; IC – índice de confiabilidade.
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de curativos e antibióticos orais, um caso de distrofia 
simpaticorreflexa e um caso de perda de redução com 
necessidade de novo procedimento cirúrgico. Não ti-
vemos casos de lesão de ramos sensitivos do nervo ra-
dial, como mostrado por outros estudos além de estudos 
anatômicos que demonstraram ser difícil a ocorrência 
de tal lesão por fios de Kirschner(30). Do mesmo modo, 
também não tivemos casos de ruptura tendinosa, seja ela 
de tendões flexores ou extensores. Estas rupturas, que 
normalmente não são associadas à pinagem percutânea, 
acontecem com maior frequência quando da utilização 
de placas volares ou dorsais e estão ligadas ao atrito 
mecânico produzido por placas e parafusos, levando 
a tenossinovites que, se não diagnosticadas, culminam 
com a ruptura de tendões(31-36).

Um estudo feito por Koval et al(37) analisando a ten-
dência de novos cirurgiões para tratar fraturas de rádio 

distal com placas mostrou um aumento de 42% para 
81% entre 1999 e 2007, porém sem nenhuma evidência 
na melhora dos resultados. Um dos aspectos relevan-
tes quando se analisa uma indicação cirúrgica são seus 
custos, principalmente em um país onde o acesso a ma-
teriais de ponta é extremamente caro. Sendo assim, o 
uso de fios de Kirschner se torna uma técnica atraente 
por ser barata, cada fio custa em média R$ 8 a R$ 10. 
Já as placas bloqueadas com os parafusos custam de
R$ 1.800 a R$ 5.000, ou mais.

CONCLuSãO
Concluímos que o uso de fixação percutânea com fios 

de Kirschner para as fraturas de rádio distal resulta, a 
longo prazo, em excelente ADM, pouca ou nenhuma dor, 
parâmetros radiográficos aceitáveis e baixo índice de 
complicações, além de ser um método barato e eficiente.
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