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Resumo
As fraturas de pelve causadas por acidentes automobilísticos possuem alta prevalência em cães e muitas 
técnicas cirúrgicas para sua correção já foram descritas. Objetivou-se descrever o caso de um canino da 
raça Poodle, fêmea, quatro anos, pesando 5 kg, com fratura de corpo de ílio e luxação sacroilíaca sub-
metida ao tratamento cirúrgico com placa bloqueada e parafuso compressivo, respectivamente. Após 
dois dias do acidente automobilístico, a paciente foi atendida, radiografada e diagnosticada com fratura 
múltipla de pelve. A osteossíntese do corpo do ílio direito foi realizada com o uso de placa bloqueada e a 
luxação sacroíliaca esquerda foi corrigida com parafuso compressivo. A paciente foi avaliada clinicamen-
te e radiograficamente durante a consolidação óssea que ocorreu aos 52 dias de pós-operatório. Conclui-
-se que no presente relato, as técnicas utilizadas apresentaram bons resultados com boa estabilização da 
fratura e luxação até a cicatrização óssea com rápido retorno funcional do membro.
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Abstract
Pelvic fractures caused by automobile accident have a high rate in dogs and have many surgical tre-
atment options. The aim of this study was to describe the case of a female canine, four  year  Poodle, 
weighing five kilograms that was diagnosed with fracture of the iliac body and sacroiliac luxation and 
submitted to surgical treatment with locking plate and lag screw, respectively. After two days from 
the automobile accident, the patient was assisted, radiograph exams were required and multiple pelvic 
fracture with fracture of the right iliac body and left sacroiliac luxation was diagnosed. Osteosynthesis 
of the right iliac body with locking plate was performed for stabilization of the fracture and a lag screw 
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was used to correct the left sacroiliac luxation. The patient was clinically and radiographically evaluated 
during the bone healing period, which ocurred 52 days after surgery. It was concluded, in this present 
case, that the techniques presented good results, with good stabilization of the fracture/luxation and 
rapid return to function and mobility. 

Keywords: surgery, fracture, orthopedic, pelvis
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Osteossíntese de corpo de ílio com placa bloqueada e estabilização de luxação sacroilíaca com parafuso 
compressivo – relato de caso

Introdução 
Estruturalmente, a pelve forma grosseiramente 

uma caixa retangular constituída pelos ossos do 
quadril (ílio, ísquio e púbis), sacro e primeira vér-
tebra coccígea, revestida por músculos e outros te-
cidos moles. As fraturas de pelve são relativamente 
comuns, constituindo 20 a 30% de todas as fraturas. 
A maior parte das fraturas é fechada e múltipla, na 
qual três ou mais ossos estão envolvidos (1,2).

Em sua maioria, as fraturas e luxações de pelve 
decorrem de acidentes automobilísticos, com início 
súbito dos sinais clínicos. Se a lesão for unilateral, 
ocorre claudicação do membro afetado ou impotên-
cia funcional. Em lesões bilaterais, os cães podem 
apoiar os quatro membros ou apresentar incapaci-
dade de locomoção associada a lesões neurológicas 
ou dor extrema, situação esta comumente observa-
da em lesões sacrais (3).

A palpação da região pélvica raramente é adequa-
da para exatidão no diagnóstico de quais áreas espe-
cíficas estão lesionadas, e as radiografias são sempre 
necessárias. Um delicado exame retal digital fornece 
informações sobre o comprometimento do canal pél-
vico causado pelo deslocamento ósseo. A presença de 
sangue na luva após a palpação deve levar a suspeita 
de perfuração ou laceração retal. A uretrocistografia 
é recomendada para identificar possíveis lesões ure-
trais e vesicais ocasionadas pelas extremidades ósse-
as decorrentes das fraturas pélvicas (2,3).

As fraturas-luxações pélvicas podem ser tra-
tadas de forma cirúrgica e não cirúrgica. As indi-
cações para o tratamento cirúrgico são fratura de 
íleo, fratura de acetábulo e disjunção sacroilíaca 
(2). Já o tratamento conservador, quando indicado, 
deve ser realizado apenas em pacientes que apre-
sentam pouco ou nenhum deslocamento dos seg-
mentos fraturados (fratura incompleta), acetábulo 
intacto e continuidade do anel pélvico mantendo-
-se essencialmente intacto (4).

O tratamento cirúrgico é realizado pela estabi-
lização dos fragmentos fraturados ou luxados com 

intuito de reestabelecer a anatomia normal. Para al-
cançar esse objetivo, o uso de diversos implantes é 
descrito na literatura, entre eles estão parafusos, pi-
nos, fios de aço, cimento ósseo de metilmetacrilato 
e diferentes tipos de placas (5,6,7,8,9).

Assim, por ser uma afecção comum na rotina 
clínico-veterinária e apresentar diversas opções de 
tratamento cirúrgico, objetiva-se descrever o caso de 
um cão com luxação sacroilíaca e fratura de corpo 
de ílio que foi submetido, respectivamente, à estabili-
zação com parafusos compressivos e à osteossíntese 
com placa bloqueada, uma nova tendência na estabi-
lização de fraturas de ossos longos e planos.

Relato de Caso

Foi atendido um paciente da espécie canina, 
Poodle, fêmea, quatro anos, cinco quilogramas, com 
histórico de trauma automobilístico há três dias. O 
proprietário informou que a paciente não conseguia 
se levantar desde então, referiu-se ainda disquesia, 
todavia a cadela urinava normalmente.  

Ao exame físico geral, constatou-se que os pa-
râmetros avaliados encontravam-se dentro dos 
valores fisiológicos para espécie. O animal apre-
sentava-se em decúbito lateral e não se levantava. 
Em avaliação ortopédica detectou-se instabilidade 
e crepitação em corpo ilíaco direito e instabilidade 
em articulação sacroilíaca esquerda. Ao exame neu-
rológico não foi observada nenhuma alteração dig-
na de nota. À palpação retal, não foram observadas 
alterações. Radiografias digitais foram realizadas 
da pelve, na qual diagnosticou-se fratura múltipla 
(corpo do ílio direito, ísquio e púbis) e luxação sa-
croilíaca esquerda (figura 1); e do tórax, na qual não 
evidenciou-se quaisquer alterações. Após avaliação 
clínico-patológica através de hemograma e dosa-
gem de bioquímica sérica (ALT e creatinina), e ten-
do os resultados desses exames como normais para 
a espécie, a paciente foi submetida à cirurgia.
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Osteossíntese de corpo de ílio com placa bloqueada e estabilização de luxação sacroilíaca com parafuso 
compressivo – relato de caso

Inicialmente a paciente foi posicionada em decú-
bito lateral direito e iniciou-se a fixação sacroilíaca 
esquerda. O acesso cirúrgico foi realizado com inci-
são da pele cranial à crista ilíaca, se estendendo dor-
salmente a crista até a porção cranial do acetábulo, 
paralelamente a coluna. Incisou-se o tecido subcu-
tâneo e a gordura pélvica ao longo da mesma linha 
expondo a crista ilíaca. Realizou-se incisão próxima 
à origem do músculo glúteo médio na crista late-
ral da tuberosidade ilíaca, que foi rebatido ventral-
mente e uma segunda incisão foi feita próxima à 
origem do músculo sacroespinhal na crista média 
da tuberosidade ilíaca, que foi rebatido dorsalmen-
te. O ílio foi rotacionado ventralmente e realizou-
-se um orifício de deslizamento com broca 2,5 mm 
no ílio, perfuração no corpo sacral com broca de 1,5 
mm e o macheamento desse orifício com macho 2,0 
mm. O parafuso de 2,0 mm x 24 mm (comprimento 
definido de acordo com medição na radiografia di-
gital) foi passado pelo orifício deslizando no ílio e 
rosqueado no corpo sacral fazendo-se assim o efeito 
compressivo (lag). Outro parafuso de 2,0 mm x 10 
mm foi colocado através do ílio e sacro para efeito 
anti-rotacional.

Após a estabilização, foi feita a rafia do múscu-
lo sacroespinhal e do músculo glúteo médio, pos-
teriormente, realizou-se sutura do subcutâneo em 
padrão contínuo zigue-zague, ambos com fio mo-
nofilamentar absorvível 2-0 (Caprofyl1); por fim, a 
sutura de pele foi feita em pontos simples separa-
dos com Nylon 3-02.  

Após estabilização da disjunção, a paciente foi 

posicionada em decúbito lateral esquerdo para 
acessar o ílio direito. O acesso cirúrgico foi feito por 
incisão na pele a partir da extensão cranial da crista 
ilíaca até o trocanter maior, divulsionou-se o teci-
do subcutâneo e gordura glútea até o músculo glú-
teo médio que então foi elevado dorsalmente junto 
com o glúteo profundo. Reduziu-se a fratura com 
o auxílio de uma pinça óssea fixada sobre a borda 
dorsal do fragmento caudal do ílio deslocando-o 
caudalmente e lateralmente até o alinhamento ana-
tômico com fragmento ilíaco cranial. Foi utilizado 
uma placa bloqueada de 1,5 mm x 6 furos, moldada 
a curvatura da superfície lateral do ílio. 

A placa foi fixada primeiramente no fragmento 
caudal ilíaco com parafusos de 6 mm, 10 mm e 8 
mm, respectivamente do orifício mais caudal até o 
furo mais proximal à fratura. Na porção cranial, o 
furo proximal à linha de fratura não foi preenchido 
e os dois furos restantes foram ocupados com para-
fusos de 8 mm (figura 2). Na última perfuração hou-
ve quebra de uma broca, a qual não foi encontrada 
para remoção. Após colocação do implante foi feita 
sutura subcutânea com pontos contínuos, padrão 
zigue-zague, com fio monofilamentar absorvível 
2-0 (Caprofyl) e sutura de pele com nylon 3-0 com 
pontos simples separado.

A paciente foi liberada após recuperação anes-
tésica com prescrições por 7 dias de Ranitidina, 2,2 
mg/kg, BID; Cefalexina 25 mg/kg, BID; Carprofe-

Figura 1 - Imagens radiográficas digitais de pelve canina, fêmea, quatro anos, cinco quilogramas. Em A, posição laterolateral, nota-se 
desnível ventrodorsal das hemipelves. Em B, posição ventrodorsal, observa-se no antímero direito (D) fratura completa de corpo ilíaco (seta 
amarela); no antímero esquerdo (E) visibiliza-se luxação sacroilíaca (seta vermelha) e fratura de púbis (seta branca) e ísquio (seta verde).

A B

1  Caprofyl - ETHICON-JOHNSON, São José dos Campos - SP.
2  Nylon 4-0 - BRASUTURE, São Sebastião da Grama - SP.
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no 2 mg/kg, BID; Tramadol, 4 mg/kg, TID; Dipi-
rona, 25 mg/kg, TID; além das recomendações de 
repouso em espaço restrito, sem atividades físicas 
excessivas e uso de colar protetor. Em menos de 24 
horas de pós-cirúrgico o animal voltou a deambu-
lar, com um grau discreto de claudicação. Os pon-

tos de pele foram retirados com 10 dias de pós-ope-
ratório, e a paciente apresentou-se ativa, com total 
apoio dos membros sem claudicação. Aos 52 dias 
de pós-operatório a paciente estava em bom estado 
geral, com boa marcha sem claudicação, e boa con-
solidação óssea avaliada por radiografias (figura 3).

Osteossíntese de corpo de ílio com placa bloqueada e estabilização de luxação sacroilíaca com parafuso 
compressivo – relato de caso

Figura 2 - Imagem fotográfica trans-operatória de pelve, ca-
nina, fêmea, quatro anos, cinco quilogramas. Observa-se placa 
fixada em corpo ilíaco com orifício não preenchido por parafuso 
sobre a linha de fratura (seta).

Figura 3 - Imagens radiográficas digitais de pelve canina, fêmea, quatro anos, cinco quilogramas, aos 52 dias de pós-operatório. Em 
A, posição laterolateral, observa-se parafusos iliosacrais, placa bloqueada fixada no corpo do ílio e, cranialmente a placa, visibiliza-se 
fragmento de broca de 1 mm. Em B, posição ventrodorsal, visibiliza-se no antímero direito (D) placa óssea bloqueada fixada em ílio e, 
cranialmente a placa, fragmento de broca de 1 mm. No antímero esquerdo (E) nota-se artrodese sacroilíaca.

Discussão
As fraturas de pelve são relativamente comuns 

na rotina veterinária, constituem de 20 a 30% de to-

das as fraturas, nas quais 18 a 46% são fraturas ilía-
cas (1). Além dessa alta incidência, as fraturas ilíacas 
possuem uma vasta descrição na literatura sobre 
possibilidades de tratamento cirúrgico. As osteos-
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sínteses ilíacas já foram realizadas com parafusos, 
pinos, fios de aço, cimento ósseo de metilmetacrilato 
e diferentes tipos de placas (5,6,7,8,9); o que dificulta 
a escolha dos implantes na prática cirúrgica vete-
rinária, uma vez que todos os autores apresentam 
bons resultados e defendem as técnicas por eles uti-
lizadas. Diante desses fatos, justifica-se a descrição 
desse caso de fratura ilíaca com correção cirúrgica 
por placa bloqueada.

Pela paciente possuir um pequeno porte e pouca 
massa muscular, o diagnóstico de fratura ilíaca e de 
luxação sacroilíaca foi facilmente sugerido pelo exa-
me ortopédico através da relutância do paciente em 
movimentar os membros pélvicos e pela crepitação 
e instabilidade observada na região pélvica. Toda-
via, a palpação raramente é adequada para formar 
um bom quadro das lesões ósseas, e as radiografias 
são sempre necessárias (2,3).

Realizaram-se radiografias digitais para con-
firmar a suspeita clínica. As radiografias digitais 
possuem muitas vantagens sobre as convencionais, 
dentre elas, está a possibilidade de se obter uma 
imagem melhor definida com ajuste de contraste e 
brilho, e ainda, os softwares utilizados podem cor-
rigir perfeitamente a magnificação provocada pelos 
raios-x na formação da imagem, o que propicia uma 
excelente mensuração do tamanho dos implantes 
(10).

Apesar da ampla descrição de implantes para 
correção de fraturas ilíacas (5,6,7,8,9), utilizou-se a 
placa bloqueada, a qual pode apresentar vantagens 
sobre as demais técnicas. A placa bloqueada é um 
implante interno que possui características seme-
lhantes às placas de compressão quanto a neutrali-
zação das forças de compressão, rotação, encurva-
mento e cisalhamento observados em uma fratura. 
Todavia, pelos parafusos serem bloqueados à placa, 
atuam como um fixador externo, não exigem assim 
um perfeito alinhamento com o osso, o que facili-
ta sua aplicação no corpo ilíaco e ainda preserva 
o suprimento sanguíneo entre o osso e o implante 
(11,12). O sistema com placa bloqueada é rígido e 
não permite movimentação entre os componentes 
do dispositivo (placa-osso-parafuso), conferindo 
extrema estabilidade e rigidez ao sistema. A cabeça 
dos parafusos e os orifícios da placa possuem roscas 
que bloqueiam o conjunto, e devido a essa carac-
terística dispensa-se a necessidade de modelagem 
perfeita da placa em relação ao eixo ósseo a ser fi-
xado (13).

Durante o procedimento cirúrgico, a placa foi 

fixada primeiramente no fragmento caudal ilíaco 
para facilitar a redução da fratura, pois ao passo 
que o parafuso é rosqueado, o segmento ósseo é 
aproximado à placa e assim a fratura torna-se ali-
nhada, acompanhando a curvatura da placa (2). 
Embora esta manobra tenha sido realizada com 
sucesso nessa paciente, de forma geral, a placa blo-
queada não propicia efeito compressivo, assim em 
animais de médio e grande porte, pela forte massa 
muscular, certamente o parafuso se fixará a placa 
antes de aproximar o fragmento ósseo, exigindo 
nesses casos uma redução prévia da fratura antes 
da colocação da placa bloqueada. Nestes pacientes 
com grande massa muscular é provável que a placa 
não bloqueada facilite a redução da fratura por essa 
manobra, justamente por permitir efeito compressi-
vo (“lag”) placa-osso.

Embora a placa bloqueada não exija que cada 
parafuso faça a transfixação de duas corticais ósse-
as, Rose et al. (14) relataram complicação referente 
a extrusão em bloco do componente placa-parafuso 
em um caso de seu experimento na osteossíntese ilí-
aca com placa bloqueada, deste modo, neste relato 
todos os parafusos foram fixados através de duas 
corticais. Um orifício da placa não foi preenchido 
por parafuso, pois coincidia com a linha de fratura, 
contudo, respeitaram-se os princípios básicos de fi-
xação com placa óssea, na qual se exige o mínimo 
de dois parafusos craniais e dois parafusos caudais 
a fratura (2,3). 

A quebra da broca ocorrida nesse caso é uma in-
tercorrência comum na colocação de parafusos na 
pelve, e sua permanência no paciente não implica 
em grandes consequências, uma vez que sua consti-
tuição é inerte, semelhantemente aos implantes uti-
lizados na rotina da ortopedia veterinária (15). 

Dentre as técnicas utilizadas para a estabilização 
sacrilíaca se destacam as fixações: transilíaca por 
pinos e íliosacral por parafusos (16). Tomlinson et 
al. (17) descreveu a técnica fechada percutânea por 
fluoroscopia de estabilização sacroilíaca com para-
fuso compressivo e reportou que nove dos 13 cães 
submetidos a técnica apresentaram boa marcha do 
membro ipsilateral à luxação no dia seguinte a cor-
reção cirúrgica. McCartney et al. (16), num estudo 
retrospectivo de 25 casos com separação sacroilíaca 
demonstraram que a pinagem transilial é um mé-
todo eficaz de reparo para separações sacroilíacas; 
mesmo que o afrouxamento e migração dos pinos, 
juntamente com uma irritação local dos tecidos mo-
les, ocorreram em todos os casos, 92% dos pacientes 
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tiveram bons resultados. Neste caso aqui relatado, 
optou-se pela utilização do parafuso compressivo 
íliosacral, pois apesar dos bons resultados apresen-
tados na literatura de ambas as técnicas, pela análi-
se de micro movimentos num modelo de elementos 
finitos avaliados por McCartney et al. (16), os pa-
rafusos iliosacrais propiciaram maior estabilidade 
que o os pinos transilíacos, embora os mesmos au-
tores acreditem que tal estabilidade não influencia 
no prognóstico da afecção, especialmente em casos 
de lesões múltiplas nas quais outros implantes são 
utilizados, como no caso em questão. Os parafusos 
foram fixados por técnica aberta, porque no mo-
mento de sua implicação, o uso de fluoroscopia e 
radiografia transoperatória não eram possíveis.

A boa marcha observada 24 horas após a cirur-
gia está associada a diversos fatores, dentre eles a 
escolha e execução correta da técnica cirúrgica e 
cuidados pós-operatórios como repouso e o uso de 
analgésicos. Outro fator que pode ter favorecido a 
boa deambulação do paciente e que corrobora com 
as afirmações de Brown et al. é a rígida estabiliza-
ção dos fragmentos ósseos realizadas precocemen-
te, que permitiu o restabelecimento anatômico dos 
fragmentos com mínima contração muscular e pou-
ca formação de tecido fibrótico que certamente faci-
litaram a cicatrização adequada do osso (18).

Conclusão

Conclui-se que no caso ora relatado, o uso de 
placa bloqueada associada ao parafuso iliosacral, 
respectivamente, na correção de fratura ilíaca e 
luxação sacroilíaca apresentaram bons resultados, 
com boa estabilização da fratura/luxação e retorno 
precoce a deambulação.
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