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O Fixador Verona Fix Dinâmico Axial é um sistema monolateral e um método 

de correção onde é realizada uma osteotomia de abertura gradual  da tíbia – 

OAG. 

Através do uso do Fixador Verona Fix Dinâmico Axial, realiza-se a abertura 

gradual e lenta da osteotomia da tíbia proximal. Apresenta um menor risco de 

danos vasculares e neurológicos do que em correções agudas. Além disso, 

podemos atingir nosso objetivo de forma mais precisa propiciando menor 

demanda para a realização de artroplastia no futuro. 

A técnica também permite a manutenção da altura patelar sem alterações 

no slope tibial (inclinação tibial). 

 

O fixador sempre deve estar posicionado na parte côncava do desvio. Os 

parafusos epifíticos (parafusos localizados na epífise) são sempre inseridos em 

primeiro lugar, paralelamente a superfície articular. O fixador é posicionado de 

modo que o arco de movimento do corpo seja articulado no plano frontal.  

 

O ângulo entre o eixo do fixador e o eixo do corpo de auto alinhamento deve 

refletir na deformidade. O corpo do fixador deve estar paralelamente ao eixo 

longitudinal do osso. O eixo de deslizamento do organismo de auto 

alinhamento (que prevê a compensação automática para movimento 

transversal mínimo da epífise), deve ser posicionado entre a extremidade da 

ranhura mais próxima ao segmento de osso para permitir a circulação do 

componente articulado longe do osso durante a distração. 

 

 

Ele é indicado: 

 Joelho valgo (desvio do fêmur distal); 

 Joelho varo (desvio da tíbia proximal); 

 Varo de tornozelo (desvio da tíbia distal). 
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Joelho Valgo 

Joelho valgo é a projeção dos joelhos para dentro da linha média do corpo. 

 

 

  

 

Os pinos são inseridos na epífise primeiramente. Esta seção enfatiza a 

importância da utilização do kit em cada modelo de cada ocasião para 

assegurar que os parafusos serão inseridos de forma paralela uma à outra e 

perpendicularmente ao eixo do osso. Desta forma evitará o estresse em 

qualquer pino de um grupo e será uma prevenção contra osteólise e 

afrouxamento.  

 

Será importante também a utilização de guias de pinos e guias de perfuração 

para minimizar o trauma dos tecidos moles. O primeiro pino deverá ser 

colocado anteriormente e deverá ser posicionado cerca de 2 cm proximal à 

articulação do joelho e isso deve ser visualizado com um intensificador de 

imagem.  

 

A broca de 3,2 mm deverá sempre ser inserida de forma paralela à superfície 

articular, aproximadamente 1 cm abaixo da borda do côndilo lateral. Isto 

impedirá que o pino passe pela fossa intercondilar, o que poderá fazer com 

que a patela esbarre contra ele. 

 

A osteotomia é realizada lateralmente num local distal metafisário após a 

remoção do molde. O córtex lateral é fraturado por perfuração e unindo-os 

com um osteótomo. A osteotomia é então estendida anteriormente ao redor 

do córtex póstero-lateral até à abertura satisfatória. O córtex medial não 

deverá ser fraturado. 

 

Uma maneira fácil de selecionar o local da osteotomia e apropriado é realizar 

a montagem do fixador temporariamente, com os pinos no osso, com o corpo 

do fixador paralelo ao eixo ao longo do osso.  
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Uma vez que o fixador tenha sido aplicado, a unidade de compressão-

distração deve ser usada para se certificar que a osteotomia abrirá 

unilateralmente e que a correção é viável antes de trazer os segmentos de 

volta em contato.  Uma medida que deverá ser tomada e realizar um raio - X 

para assegurar que o corpo do fixador está paralelo à diáfise. Conforme figura 

abaixo. 

 

 
 

 

 
 

 

Joelho Varo (desvio da tíbia proximal): 

 

Joelho varo é a projeção dos joelhos para fora da linha média do corpo. 
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A osteotomia da fíbula distal é realizada apenas quando o desvio é superior a 

15 °. 

 

Os pinos são inseridos primeiro na epífise. É importante da utilização do kit de 

instrumental de apoio básico Quantum em cada modelo para assegurar que 

os parafusos são inseridos de forma paralela um ao outro e 

perpendicularmente ao eixo do osso. Isso evitará o estresse em qualquer 

parafuso do grupo e é uma garantia contra osteólise e afrouxando.  

 

Explica - se também a importância da utilização de pinos guia para minimizar 

o trauma dos tecidos moles. Nota-se também que, devido à rosca ser cônica, 

na sua concepção, qualquer tentativa de trazer um pino para fora, uma vez 

que foi inserido, fará com que ele se solte.  

 

O primeiro pino é para ser colocado na região epifisária anterior. Deverá ser 

posicionado cerca de 2 cm distais à articulação do joelho. O posicionamento 

deve ser controlado com um intensificador de imagem. A broca 3,2 mm 

deverá sempre ser introduzida paralelamente à superfície articular. 

 

Subsequentemente, será inserido o segundo parafuso (posterior), paralelo em 

primeiro lugar. Este parafuso é geralmente colocado no terceira ou quarta 

buraco do grampo no molde por trás do parafuso anterior.  

 

 
 

 

Tornozelo Varo (Desvio da tíbia distal): 

 

 Varo de tornozelo é a projeção do Tendão de Aquiles para a parte externa 

do corpo, fazendo com que o calcâneo se projete pra dentro. 

 

 

 

A osteotomia da fíbula distal é realizada apenas quando o desvio é superior a 

15 °. 
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Os pinos epifíticos deverão ser inseridos em primeiro lugar. O primeiro pino 

deverá ser colocado posteriormente ao parafuso que está situado a cerca de 

2 cm proximal a articulação do tornozelo.  

 

O posicionamento deverá ser monitorado com um intensificador de imagem.  

 

A broca de 3,2 mm deve sempre ser introduzida imediatamente atrás dos 

maléolos mediais, paralelamente à superfície articular.  

 

 
 

Pós-operatório: 

 

O dreno deve ser deixado na ferida durante 24 horas pós-operatório. Deverá 

ser mantido fechado, mas aberto a cada três horas para verificar se há 

sangramento anormal. 

 

Depois de um período inicial (10 dias), a distração deve iniciar-se com uma 

taxa de 0,25 mm a cada 5-6 horas (1-1,25 mm por dia).  

 

Um raio-X deve ser realizado 10 dias após o início da distração para assegurar 

que esteja ocorrendo no lado côncavo. A distração deve continuar até que 

seja alcançada a correção. Os raios X devem ser realizados a cada 20-30 dias. 

 

O apoio parcial pode começar imediatamente no pós-operatório em 

conjunto com a fisioterapia. Quando a correção for completa, o paciente 

deve continuar a porca média do órgão central apertada (neutralização 

período).  

 

Controles posteriores de raios-X vão destacar a ossificação progressiva da 

parcela corrigida. Uma vez que o osso novo formação é adequado, a porca 

do corpo central pode ser liberado (período de dinamização). Um colar de 

dinamização “Dyna-Ring” também está disponível.    

 

Quando uma boa corticalização é evidente no raio-X, o Fixador Dinâmico 

Axial poderá ser removido. Este procedimento normalmente é realizado sem 

anestesia, como um procedimento ambulatório, deixando os pinos in situ 

durante alguns dias. 
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Durante este período, o paciente deve continuar caminhar com descarga de 

peso completo (para fornecer um teste clínico final de consolidação). Se não 

houver complicações, os pinos poderão ser removidos. 

 

 

 

 
 

 

 

IMPORTANTE: SÓ ACEITA PINOS COM CORPO DE 6 mm.  
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