
 

RESUMO 

 

CRUZ, MAF. Hastes elásticas de titânio na fixação de modelos de fraturas subtrocantéricas de 

fêmur infantil. Avaliação da estabilidade mecânica e pelo método dos elementos finitos. 2020. 

78 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 
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A indicação convencional das hastes elásticas intramedulares flexíveis é para as fraturas 

mediodiafisárias do fêmur. Entretanto, à medida que a fratura situa-se proximalmente ainda não 

está determinado um limite de segurança de sua localização em que esse método possa ser 

empregado. Esta investigação teve como objetivo avaliar a estabilidade mecânica proporcionada 

por duas hastes flexíveis intramedulares de titânio na fixação de simulação de fraturas na região 

subtrocantérica de fêmures sintéticos infantis. Foram utilizados nove modelos de fêmures 

sintéticos. Para fixação das fraturas foram utilizadas hastes flexíveis de titânio de 3,5 mm, 

inseridas retrogradamente. Foram estabelecidos os três níveis de osteotomia. O primeiro foi no 

centro da região mediodiafisária e serviu como controle. O segundo grupo foi marcado o local 

rasante ao trocanter menor e o terceiro 3,5 cm distal ao trocanter menor. Todas as osteotomias 

tinham inclinação oblíqua de 20o. Nos ensaios de flexocompressão foi aplicado um pré-

carregamento de 8,0 N por 30 segundos e, posteriormente, uma força axial sobre a cabeça 

femoral de até 85,0 N, na velocidade de 0,1 mm/s. Nos ensaios de torção, os modelos foram 

testados em rotação externa do fragmento proximal a uma taxa de 0,5o/s, até atingir a 

deformação máxima de 20o. Posteriormente, foram realizadas simulações da estabilidade das 

diferentes montagens utilizando o método dos elementos finitos. O valor médio da rigidez 

relativa no grupo das osteotomias diafisárias (controle) nos ensaios de flexocompressão foi de 

51,27 x10³ N/m. No grupo das osteotomias subtrocantéricas o valor médio desta rigidez foi 30,58 

x10³ N/m, 40,4% menor do que a rigidez do grupo controle e o grupo das osteotomias 

trocantéricas apresentou 31,61 x10³ N/m de rigidez relativa, 38,4% menor do que a osteotomia 

diafisária. O valor médio da deformação do conjunto nos grupos das osteotomias 

subtrocantéricas e trocantéricas foi de 2,46 mm e 2,45 mm, respectivamente, 43% superiores aos 



 

do grupo controle. Nos ensaios de torção, a deformação máxima padronizada foi de 20o. O valor 

médio do torque ao atingir esta angulação oscilou, sendo maior no grupo das osteotomias 

trocantéricas, indicando uma possível maior rigidez dessas osteotomias. Com a carga de 85,0 N, 

as simulações pelo método dos elementos finitos mostraram que a região mais proximal do fêmur 

apresentou um maior deslocamento. Com a carga sobre a cabeça femoral, a osteotomia 

subtrocantérica apresentou uma solicitação de tensão maior 153% em comparação com a 

diafisária, representado pelos valores de tensão máxima principal. Os valores de tensão mínima 

principal obtidos nas análises foram: -11,6 Pa no grupo da osteotomia diafisária, -9,95 Pa no grupo 

da osteotomia subtrocantérica e -25,9 Pa no grupo da osteotomia trocantérica. Nas tensões de 

Von Mises, observou-se que a maior tensão nas hastes elásticas intramedulares ocorre na região 

da osteotomia, atingindo a tensão máxima de 27,6 Pa no grupo das osteotomias trocantéricas, 

mostrando um maior estresse nos implantes neste nível. Nossa conclusão é que a fixação de 

fraturas infantis nas regiões estudadas do fêmur não deve ser realizada isoladamente pelas hastes 

intramedulares flexíveis. 
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