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Resumo
Os implantes metálicos, com o passar do tempo e aumento do conhecimento de uso, tornam-se mais di-
fundidos para aplicação nas fraturas. Mesmo havendo um grande número de métodos de osteossíntese, as 
placas bloqueadas foram desenvolvidas com o propósito de sanar as contraindicações ou falhas das placas 
convencionais. O implante bloqueado, ou implante de ângulo fixo apresenta um rosqueamento entre a ca-
beça do parafuso e o orifício da placa, o que evita a desestabilização do sistema e dispensa a compressão da 
placa sobre o osso, melhorando a irrigação no foco da fratura. Embora seja um método de fixação inovador, 
o sistema apresenta indicações e contraindicações como qualquer outro, sendo o seu conhecimento um ponto 
fundamental para sua utilização, levando ao desenvolvimento de trabalhos científicos com a temática. O obje-
tivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura quanto aos princípios de uso, biomecânica, aplicações 
e complicações do sistema de placas bloqueadas.
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Abstract
The metallic implants, as time went on and increased knowledge of use, become distributed more widely in 
application to fractures. Even with a large number of fixation methods, locked plates were developed with 
the aim of improving the contraindications or failures of conventional plates. The locked implant or implant 
fixed angle has been a threading between the screw head and plate hole, which prevents relaxation system 
and dispensing of the compression the plate on the bone, improving irrigation in the fracture. However, the 
rigidity of the system can lead to non-union bone. Although a contemporary setting method, the method has 
been indications and contraindications as any other, and its knowledge fundamental for their use, leading to 
the development of scientific work with the theme. The aim of literature review locked plates, is to provide 
knowledge about the principles of use and biomechanical system, applications and complications.
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Introdução

As fraturas ósseas apresentam diversos fatores 
causadores, destacando-se os acidentes com 
veículos motorizados (1). Buscando melhorias 
nos resultados funcionais dos fixadores externos, 
coaptação de fraturas e imobilização durante um 
período longo, o grupo Osteosynthesefragen fur 
Arbeitsgemeinschaft (AO), a partir do final de 1950, 
desenvolveu recomendações para o tratamento de 
fraturas por redução aberta e fixação interna (2).

Na década de 1960, as placas convencionais 
obtiveram bons resultados na estabilização de 
muitos tipos de fraturas e osteotomias, embora 
apresentassem limitações (3), como, lesão de tecidos 
moles, alteração do fornecimento sanguíneo e 
perturbação do hematoma local (4). Embora as 
placas convencionais apresentassem confiabilidade 
e versatilidade em diferentes aplicações, as placas 
bloqueadas foram desenvolvidas com intuito de 
minimizar essas limitações (5). 

Este trabalho tem o objetivo de realizar uma 
revisão de literatura sobre placas bloqueadas 
destacando os princípios de uso, biomecânica, 
aplicações e complicações.

- Princípios
Segundo os princípios orientados pela AO, a 

utilização de placas convencionais (Figura 1A) em 
cirurgias ortopédicas associadas à manipulação dos 
tecidos para redução anatômica, sistema de fixação 
rígido, ruptura dos tecidos moles e comprometi-
mento do ambiente biológico em torno da fratura 
(5) são fatores que podem resultar em infecção, 
união atrasada, não união e falha do implante (6).

Buscando preservar os fatores biológicos du-
rante a redução anatômica (6), foi desenvolvido o 
conceito de osteossíntese biológica, que enfatiza o 
alinhamento funcional, a estabilidade relativa da 
fratura e a promoção de um ambiente biológico ide-
al, estimulando a reparação da fratura e o equilíbrio 
entre a biologia e os fatores mecânicos do implante 
(7,8). Na qual a estrutura placa, parafuso e osso de-
vem resistir às cargas fisiológicas para permitir uma 
movimentação precoce e consolidação da fratura 
antes que ocorra falha do implante (3).

Os implantes bloqueados, também chamados de 
implantes de ângulos fixos por manter a conforma-
ção angular inalterável entre placa e parafuso (9), 

realizam o bloqueio do sistema entre a rosca da 
cabeça do parafuso e a rosca do orifício da placa 
(Figura 1b), o que torna o sistema rígido e estável 
(2). Embora novos sistemas realizem o bloqueio 
com o corpo do parafuso e a rosca do furo da placa 
(10). Os parafusos na placa bloqueada funcionam 
como pinos em um fixador externo, eliminando a 
necessidade de contorno anatômico perfeito (11), 
minimizando a perda de redução e aumentando a 
estabilidade na fratura (12). 

Figura 1 - (A) Placa de compressão convencional, ausência de 
bloqueio entre cabeça do parafuso e orifício da placa (seta vaza-
da preta), contato entre a placa e periósteo (seta vazada azul). 
(B) Placa bloqueada, bloqueio entre a rosca da cabeça do para-
fuso e o orifício da placa (seta preta), ausência de contato entre 
placa e periósteo (seta azul)
Fonte: adaptado de Koch (2005) (2)

Devido à ausência de contato entre placa e osso 
(Figura 1B), o implante bloqueado pode ser utilizado 
em fraturas com osteomielite, pois dificulta a formação 
do biofilme (13), limita danos ao periósteo e preserva 
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o suprimento de sangue extra ósseo (3,13,14), com a 
aplicação minimally invasive plate osteosynthesis  
(MIPO) leva a uma menor alteração da vasculatura 
periosteal, quando comparada ao modo aberto (15). 

Há dois princípios para utilização da placa blo-
queada: em ponte e combinação (16). O princípio em 
ponte é geralmente representado pela MIPO (Figura 
2), é viável e seguro para diferentes tipos de fraturas 

em cães e gatos, apresentando uma resolução rápida 
e com poucas complicações relatadas (8). O princípio 
da combinação é o conjunto entre biomecânica de 
compressão e ponte, em placas com orifícios blo-
queados e convencionais (Figura 3). É indicada para 
padrões simples de fraturas como intra-articulares e 
cominutivas diafisárias e metafisárias (16).

Figura 2 - Placa bloqueada aplicada de forma minimamente invasi-
va para fixação de fratura em diáfise tibial de um cão
Fonte: Hospital Veterinário da UFLA

Figura 3 - Placa bloqueada combinada, parafusos convencionais 
(amarelo) e parafusos bloqueados (verde)
Fonte: Wagner (2003) (12)

Na atualidade novos sistemas bloqueados como 
o sistema de placa bloqueada avançado (ALPS) de-
senvolvida para uso exclusivamente veterinário, 
apresentam a cabeça do parafuso cônica e lisa, furo 
na placa com roscas parciais no qual é realizado o 

bloqueio com a rosca do corpo (Figura 4), podendo 
ainda ser utilizado parafusos convencionais em dife-
rentes tratamentos cirúrgicos (10).Outra placa versá-
til é a string of pearls (SOP) (Figura 5) que apresenta 

Figura 4 - (A) parafuso inserido à placa, visão da cabeça cônica 
do parafuso e o bloqueamento parcial entre a placa e o corpo do 
parafuso. (B) visão perspectiva da superfície inferior da placa (C) 
visão perspectiva superior da placa (D) parafuso com desenho apri-
morado para reduzir o torque durante a inserção.
Fonte: Guerrero et al  (2014) (10)

facilidade de aplicação e resultados positivos em fra-
turas de escápula (17), assim como em fixação de os-
teotomias (18) e fraturas de fêmur após substituição 
total do quadril. Porém, sua utilização ainda não é 
ampla, com pouca investigação veterinária (19).

As principais indicações para estabilização com 
placa bloqueada são: fraturas com alto grau de comi-
nução; ossos osteopênicos, no qual há necessidade 
de manter a integridade do espaço interfragmentar 
(2,12,21); fratura bicondilar cominutiva; fraturas que 
não exigem alto grau de redução ou qualquer fratura 
instável, no qual apenas uma placa não suportaria a 
estabilidade; fraturas que não tiveram união óssea 
em estabilização anterior; fratura periarticular com 

Figura 5 – Placa SOP, (A) pérolas, local de inserção dos parafusos, 
(B) entrenós, podendo ser retorcido para modelagem da placa.
Fonte: adaptado de Rutherford, Ness (2012) (20)
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curto segmento ósseo (16); fraturas de difícil estabi-
lização e resolução, como proximal e distal de úmero 
e distal de rádio (3); fraturas simples, onde a rigidez 
leva à reparação primária (22). Contudo, Smith et. al. 
sugerem que grande parte das fraturas tem boa reso-
lução com outros métodos de menor custo (16).

As placas bloqueadas podem ser utilizadas como 
reforço a outros implantes para reduzir o risco de fa-
lhas, como em fraturas intertrocantéricas de fêmur 
estabilizadas com haste intramedular (23), em cirúr-
gicas de TPLO (24) e em fraturas periprotéticas (6). 

Trata-se de uma tecnologia recente, sendo impor-
tante o conhecimento sobre o material e suas possí-
veis contra-indicações (6).

- Biomecânica
A mecânica básica dos implantes é constituída 

por força, deformação, estresse e tensão (7), na qual 
alterações como distância entre a placa e o osso, 
número de parafusos por segmento e ausência de 
parafusos próximos a fratura influenciam a estabi-
lidade do conjunto (25).

Durante a análise de deformação elástica, as pla-
cas bloqueadas demostraram maior resistência que 
as convencionais (26), isto é, a flexibilidade do sis-
tema auxilia na movimentação interfragmentar na 
fase inicial de reparação óssea (27), compondo um 
sistema mais rígido que o convencional (27,28,29,30) 
devido ao bloqueio realizado entre a rosca da placa 
com a do parafuso (31).

A alta rigidez do sistema pode ocasionar a não 
união óssea (3), buscando melhorar a micromovi-
mentação interfragmentar alguns métodos foram 
desenvolvidos; como o parafuso bloqueado dinâmi-
co (32); o uso de sistema com parafuso de corpo liso, 
extremidade distal e cabeça com rosca (27,33); e o au-
mento da distância entre  a placa e o osso (25). 

A resistência é o estresse necessário para a falha 
(34), ou seja, é o limite de tensão que um material ou 
estrutura pode suportar sem deformação e ruptura 
(35), existindo variação de resistência e rigidez entre 
os diferentes tipos de materiais das placas (36).   

O comprimento de trabalho é caracterizado pela 
distância entre os primeiros parafusos bloqueados a 
partir de cada lado da fratura (36). Entretanto, Chao 
et. al consideram que o comprimento de trabalho é 
o espaço interfragmentar ósseo (7). O comprimento 
de trabalho mostrou maior influência sobre a resis-
tência axial e a rigidez de torção, exemplificado pela 

retirada de um parafuso de cada lado mais próximo 
da fratura, o que leva a uma duplicação da flexibili-
dade sobre compressão e torção (25).

A versatilidade dos sistemas bloqueados pode 
predispor a um aumento de incertezas biomecâni-
cas, criando diferentes ambientes biomecânicos nas 
fraturas (37,38,39). Utilizando uma placa híbrida, 
com dois orifícios convencionais e um orifício blo-
queado por segmento, houve uma melhora na resis-
tência sobre as forças de flexão e torção, em diáfise 
osteopênica (40). Durante a utilização de placas blo-
queadas na forma biplanar, obteve-se maior resis-
tência à força de torção em relação à placa uniplanar, 
em diáfise femoral sadia ou osteopênica (41).

A biomecânica das placas bloqueadas e dos parafu-
sos é mais semelhante à de fixadores externos ou pino 
intramedular, quando utilizados em ponte (12,42). No 
entanto, a proximidade da placa com o osso, quando 
comparada à barra de ligação do fixador externo, pro-
porciona maior vantagem mecânica à construção blo-
queada, sendo referida como fixadores internos (5).

- Aplicações
O tamanho do implante é escolhido seguindo os 

padrões das placas convencionais, havendo diferen-
ças devido à utilização dos parafusos bloqueados (42). 
Gautier e Sommer indicam que o tamanho do im-
plante deve ser o resultado da divisão do número de 
orifícios preenchidos por parafusos pelo número total 
de orifícios na placa, resultando entre 0,4 e 0,5 (43). O 
aumento da extensão da placa bloqueada resulta em 
discreta melhora na formação do calo (44).

O mínimo de dois parafusos monocorticais por 
segmento ósseo deve ser respeitado (2,43), sendo que 
mais de três parafusos por cada fragmento da fratura 
não alteram a rigidez do sistema (25). 

O diâmetro do parafuso não deve exceder em 
40% do diâmetro ósseo (2), sendo divididos entre 
autorrosqueante bicorticais e autoperfurrante mo-
nocorticais (2). Os parafusos monocorticais são indi-
cados para ossos sadios, e os bicorticais para ossos 
osteopênicos (43). Porém, Fitzpatrick et al. relataram 
que a utilização de parafusos monocorticais em pla-
cas bloqueadas tiveram desempenho inferior aos 
implantes não bloqueados e bicorticais (28).

Com a necessidade angular de 90 graus entre pla-
ca e parafuso, é utilizado um guia de perfuração ros-
queado junto a cada orifício da placa (6,45), evitando 
a angulação dos parafusos bloqueados junto à placa 
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(2), embora a placa bloqueada poliaxial não tenha essa 
obrigatoriedade angular (46).

 A sequência de inserção de parafusos a ser fixa-
do inicia-se pelo lado de menor fragmento ósseo e 
mais distal a fratura. O segundo deve ser inserido no 
outro fragmento e mais distal a fratura. Já o tercei-
ro parafuso pode ser em qualquer fragmento, sendo 
mais proximal a fratura. O quarto parafuso inseri-
do mais proximal à fratura no fragmento oposto e 
o quinto parafuso, entre os outros dois, repetindo o 
mesmo procedimento com o sexto parafuso no outro 
fragmento (43). Nas placas de combinação é indica-
do iniciar com inserção de parafusos convencionais 
e posteriormente dos bloqueados (6,16).

A MIPO é um método em que a placa é inserida de 
forma percutânea, funcionando como uma tala interna 
para fraturas cominutivas (16). As fraturas em fêmur e 
tíbia devem ser fixadas com dois a três parafusos em 
cada segmento; úmero e rádio/ulna devem ser fixados 
com três a quatro parafusos por segmento devido à 
alta força rotacional; e, em fraturas cominutivas, é indi-
cado inserir três parafusos por segmento, sendo dois o 
mais próximos possíveis da fratura (25).

 Durante a aplicação da placa bloqueada em pon-
te é necessário pré-dinamizar o sistema, deixando ao 
menos dois furos da placa vazios próximos à fratura, 
levando ao aumento do comprimento de trabalho e di-
minuição da tensão interna da placa (3).

As placas bloqueadas permitem uma aplicação 
tanto lateral quanto medial, sem necessidade de 
duplo plaqueamento ou enxerto ósseo primário 
(12). Porém, Zimmerman et al. (47) relataram a uti-
lização de duas placas bloqueadas para estabilizar 
uma fratura em fêmur de um urso polar, sendo dis-
postas cranial e lateralmente.

Em fraturas de ossos osteopênicos pode-se retorcer 
a placa, deixando os orifícios em diferentes ângulos, o 
que dificulta o arrancamento da placa (43), podendo 
ser utilizado o princípio de combinação, o que auxilia a 
estabilização da força de flexão, embora ocorra pertur-
bação da irrigação periosteal devido ao uso dos para-
fusos convencionais. Apesar disso, os benefícios supe-
ram as alterações de irrigação (33). Com a presença de 
ângulos fixos no implante bloqueado (9) ocorre inibição 
da força de flexão, distribuindo por igual à força entre 
os parafusos (5) e levando a uma menor probabilidade 
dos parafusos sofrerem afrouxamento (3). 

A aplicação do sistema bloqueado na triple pel-
vic osteotomy (TPO) em comparação ao não blo-
queado apresentou melhora considerável em re-
lação à carga e ao tempo testado. Case et al (48) e 

Rose et al (49,50) evidenciaram que a utilização de 
placas de sete furos, sendo três a cinco furos preen-
chidos com parafusos bloqueados, mostrou menor 
número de complicações pós-cirúrgicas em relação 
às placas convencionais de seis furos.

Durante a reabilitação, o apoio sobre o membro 
com implante deve ser gradual, até que ocorra visuali-
zação radiográfica de sinais de união óssea (6).

- Complicações
A maioria das complicações e falhas pode ser 

evitada com planejamento cirúrgico adequado, 
aplicação correta dos princípios, conhecimento das 
indicações e limitação dos implantes (6). 

O tipo de fratura, os espaços entre os fragmentos 
ósseos e a posição dos parafusos fixados à placa inter-
ferem diretamente no tempo de fadiga do implante 
(51). Embora seja importante ressaltar que alguns erros 
ocorrem devido à falta de conhecimento dos princípios 
e indicações do sistema (6), como na MIPO que visa 
uma menor lesão de tecidos moles (16), há casos de irri-
tação ou lesão de tecidos moles por erro de técnicas (6). 

Os princípios de aplicação das placas bloquea-
das são similares aos dos fixadores externos, quan-
to maior o número de pinos ligados à barra de cone-
xão e quanto mais próxima à barra do osso, maior 
a rigidez do sistema, podendo não ocorrer coapta-
ção óssea (3). Assim em fraturas simples diáfisarias 
ou intra-articulares, na qual existe necessidade de 
compressão interfragmentar, a utilização da placa 
bloqueada predispõe a não união óssea (16), ou ao 
fechamento assimétrico da fratura (52). 

A formação de calo assimétrico (Figura 6) é cau-
sada por menor contato interfragmentar entre as 
corticais mais próximas à placa (44,52), devido à ri-
gidez do sistema, sendo a dinamização dificultada 

Figura 6. (A) Imagem radiográfica, (B) de tomografia computado-
rizada e (C) histológica demonstrando a reparação óssea da tíbia de 
ovelha após nove semanas da intervenção cirúrgica.
Fonte: Bottlang et al. (2010) (27)
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por se tratar de um implante interno (3).
Os implantes podem sofrer diferentes falhas 

devido ao acréscimo do estresse, tensionamento 
prévio pelo uso de parafuso convencional após a 
inserção de parafusos bloqueados (6), fadiga por 
repetição (34), afrouxamento do parafuso no osso 
devido ao aumento de ciclos de carregamento axial 
(16) e torque aplicado pela chave no parafuso (42). 

Há ainda que se considerar o custo do sistema 
bloqueado, que é elevado em relação ao convencio-
nal, principalmente dos parafusos, dificultando a 
difusão do implante (53). 

Considerações finais
O sistema bloqueado é uma boa opção entre os 

diversos implantes de fixação óssea existente. Vis-
to que este agrega aspectos positivos antes ignora-
dos pelas placas convencionais, como menor lesão 
tecidual e preservação de irrigação periosteal.

A biomecânica do implante bloqueado é um 
dos principais temas de pesquisa, devido à sua 
peculiaridade de não se comportar como um im-
plante convencional interno e se aproximar de um 
fixador esquelético externo, sendo um híbrido de 
fixador esquelético interno. Sendo assim é funda-
mental identificar qual será o comportamento do 
implante e qual a real necessidade da fratura, isto 
é, definir o implante mais adequado para fratura.
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