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Fraturas diafisarias cominutivas do femur:
osteossintese intramedular com hastes flexiveis
de Ender a ceu fechado.
Autor: Luiz Sergio M Pimenta; Wolf Akl Filho; Adelmo R

Ferreira da Costa; Carlos Vicente Andreoli

Edição/Formato  Artigo : Português

Fonte: Revista brasileira de ortopedia, Vol. 31, no. 6 (jun. 1996)
p.502-6

Resumo: Utilizamos hastes de Ender a ceu fechado em 56
fraturas cominutivas da diafise femoral. Reavaliamos 41
pacientes, com 42 fraturas, com follow-up de dois anos.
As fraturas com cominuicao unicortical mostraram-se
estaveis apos a fixacao com haste de Ender, enquanto
as com cominuicao bicortical tiveram tendencia a
instabilidade, requerendo o uso de tracao ou fixador
externo unilateral. O ato cirurgico foi relativamente
 Ler mais...

Classificação: (ainda não classificado)
0 com críticas - Seja o primeiro.

Assuntos HUMANO.
MASCULINO.
FEMININO.

Ver todos os assuntos

Mais como este Ítens Similares

 

 Encontrar uma cópia na biblioteca

Desculpe, não sabemos sua localização. Por favor, entre ou entre novamente abaixo a sua localização.

Entradas aceitas por localização inclui:

Código Postal: ex. 43017  ou S7K-5X2
Cidade e/ou estado ex. Cincinnati, Ohio  ou Ohio  ou OH
Província: ex. Ontário  ou ON
País: ex. Estados Unidos  ou Reino Unido
Latitude Longitude: ex. 40.266000,-83.219250

 Detalhes

Tipo de Documento Artigo

Todos os Autores /
Contribuintes:

Luiz Sergio M Pimenta; Wolf Akl Filho; Adelmo R Ferreira da Costa; Carlos Vicente Andreoli

Encontrar mais informações sobre: Luiz Sergio M Pimenta  Ir

Número OCLC: 69876981

Resumo:

AssociaÃ§Ã£o de
Medicina Intensiva
Brasileira
Sao Paulo 01418-000, Brazil
< 1 m / km

University Estadual
Paulista (Unesp)
Sao Paulo Sp 01419-901,
Brazil
< 1 m / km

USP - Faculdade de
Economia

Ã Ã

javascript:void(0)
javascript:window.print()
javascript:void(0)
http://www.addthis.com/bookmark.php
javascript:void(0)
http://www.worldcat.org/spotlight
http://oclc.org/content/go/en/worldcat-cookies.html
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/advancedsearch
http://www.worldcat.org/libraries
http://www.worldcat.org/title/fraturas-diafisarias-cominutivas-do-femur-osteossintese-intramedular-com-hastes-flexiveis-de-ender-a-ceu-fechado/oclc/69876981
http://www.worldcat.org/title/fraturas-diafisarias-cominutivas-do-femur-osteossintese-intramedular-com-hastes-flexiveis-de-ender-a-ceu-fechado/oclc/69876981
http://www.worldcat.org/title/fraturas-diafisarias-cominutivas-do-femur-osteossintese-intramedular-com-hastes-flexiveis-de-ender-a-ceu-fechado/oclc/69876981
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APimenta%2C+Luiz+Sergio+M.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AAkl+Filho%2C+Wolf.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACosta%2C+Adelmo+R.+Ferreira+da.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AAndreoli%2C+Carlos+Vicente.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=su%3AHUMANO.&qt=hot_subject
http://www.worldcat.org/search?q=su%3AMASCULINO.&qt=hot_subject
http://www.worldcat.org/search?q=su%3AFEMININO.&qt=hot_subject
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APimenta%2C+Luiz+Sergio+M.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AAkl+Filho%2C+Wolf.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACosta%2C+Adelmo+R.+Ferreira+da.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AAndreoli%2C+Carlos+Vicente.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/libraries/111120
http://www.worldcat.org/libraries/17148
http://www.worldcat.org/libraries/21346


Utilizamos hastes de Ender a ceu fechado em 56 fraturas cominutivas da diafise femoral. Reavaliamos 41 pacientes, com 42
fraturas, com follow-up de dois anos. As fraturas com cominuicao unicortical mostraram-se estaveis apos a fixacao com haste de
Ender, enquanto as com cominuicao bicortical tiveram tendencia a instabilidade, requerendo o uso de tracao ou fixador externo
unilateral. O ato cirurgico foi relativamente simples e rapido. Houve um caso de pseudartrose, em uma fratura segmentar, e
nenhum de infeccao profunda. Nao houve casos de quebra da haste. Na maior parte dos casos a movimentacao do joelho nao
apresentou limitacao, mas em cinco foi necessaria a remocao dos fios. E procedimento que preenche os requisitos basicos de
fixacao intramedular a ceu fechado. (AU).
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