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 RESUMO 

 Objetivo: Avaliar a concordância entre especialistas para 

classificação e tratamento das fraturas da região proximal do úmero  

(FRPU) comparando modelos de impressão 3D e tomografias 

computadorizadas (TC) do ombro. 

 M é t o d o :	 U t i l i z a m o s 7 5 e x a m e s d e t o m o g r a f i a s 

computadorizadas de FRPU para impressão de respectivos modelos 

tridimensionais. Em seguida, apresentamos os exames para dois 

cirurgiões de ombro e dois especialistas em diagnóstico por imagem 

musculoesquelética para que as classificassem segundo as 

propostas de Charles Neer 1970 e do grupo AO/OTA (Arbeit 

Gemeinschaft für Osteosynthesefragen). Também solicitamos aos 

cirurgiões que propusessem um tratamento para cada uma das 

fraturas. Os resultados obtidos foram confrontados e analisados 

estat ist icamente para interpretação das concordâncias 

interobservadores. 

 Resultados:	 As concordâncias das classificações para as 

FRPU, utilizando-se modelos de impressão 3D entre os 4 

especialistas, mostraram-se moderadas (k global = 0,470 e 0,544, 

respectivamente para AO/OTA e Neer), entretanto maiores do que 

quando comparadas às tomografias (k global = 0,436 e 0,464, 

respectivamente para AO/OTA e Neer). Entre os dois cirurgiões de 

ombro  as concordâncias mostraram-se substanciais, sendo que na 

classificação AO/OTA, utilizando-se modelos de impressão 3D, foi 

maior (k=0,700) do que com a TC (k =0,631). De forma similar na 

classificação Neer, a concordância com modelos 3D foi maior 

(k=0,784) do que com TC (k =0,620). 
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 As concordâncias das classificações para as FRPU entre os 

dois especialistas em diagnóstico por imagem foram moderadas. Na 

classificação AO/OTA, utilizando-se tomografias foi maior (k=0,532) 

do que a com modelos 3D (k =0,443). Já na classificação de Neer, as 

concordâncias mostraram-se similares tanto para modelos de 

impressão 3D (k=0,478) como para as de TC (k =0,421). 

 A concordância no tratamento das FRPU pelos 2 cirurgiões foi 

maior nas duas classificações utilizando-se os modelos de impressão 

3D. Na classificação AO/OTA, a concordância com modelos 3D foi de 

k=0,818 (quase perfeita), enquanto que com a TC foi de k =0,537 

(moderada). Já para a classificação de Neer, a concordância da 

indicação de tratamento com modelos 3D foi de k=0,727, e com TC 

de k =0,651 (ambas substanciais). 

 Conclusões:	Para os cirurgiões de ombro, o uso de modelos 

de impressão 3D melhoraram não somente a concordância 

diagnóstica, mas principalmente a proposta terapêutica para as 

FRPU, quando comparados com o uso de tomografias, utilizando-se 

as classificações AO/OTA e Neer.  

 Para médicos especialistas em diagnóstico por imagem, o uso 

de modelos de impressão 3D apresentou a concordância diagnóstica 

semelhante para as FRPU quando comparadas com o uso de 

tomografias, utilizando-se as classificações AO/OTA e Neer.  
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1.CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  

 Os atendimentos a pacientes com fraturas da região proximal 

do úmero são comuns na rotina dos ortopedistas que atuam nos 

prontos-socorros (1). Além disso, o aumento da expectativa de vida 

certamente implicará na elevação da sua frequência. 

 Atualmente, alinhados às novas perspectivas mundiais no 

entendimento das fraturas articulares, bem como ao contexto 

multidisciplinar que o assunto solicita, iniciamos uma linha de 

pesquisa junto à Disciplina de Diagnóstico por Imagem (DDI) da 

EPM/UNIFESP, utilizando métodos alternativos para o entendimento 

das fraturas do ombro (publicações contidas no ítem 5. 

Apresentações de Artigos Correlacionados). Os resultados desses 

estudos preliminares fizeram-nos acreditar na inclusão e utilização 

destas ferramentas no cotidiano médico de forma assistencial ou 

mesmo educacional. 

 Embora ainda não seja considerado oficialmente um método 

diagnóstico, destacamos a utilização de modelos 3D como uma 

possibilidade na interpretação de fraturas ou mesmo na reprodução 

das informações obtidas em exames tradicionais. Os modelos 

tridimensionais são protótipos fieis às fontes que os originaram, já 

sendo utilizados em diversas áreas da engenharia, arquitetura, 

indústria e mesmo em ambiente domiciliar. Suas impressoras estão 

se popularizando, com custos cada vez mais baixos, tornando o 

acesso às impressões algo viável em pouco tempo.  

 Na ortopedia, embora crescente, o número e qualidade das 

publicações envolvendo o tema ainda é limitado. Grande parte dos 

trabalhos referem-se a séries pequenas ou relatos de casos 

demonstrando alguma experiência com modelos 3D. 
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 Em 2021, Wong et al publicaram uma revisão de ensaios 

clínicos demonstrando a dificuldade em se obter estudos envolvendo 

o tema, mas concluíram que modelos de impressão tridimensional 

podem ser relevantes no planejamento pré-operatório, educação 

continuada, customização de guias e implantes ou mesmo na 

simulação de cirurgias (2). 

 A relevância dessas considerações, bem como as 

possibilidades de inclusão e incorporação dessa tecnologia na área 

médica, motivaram meu interesse na pesquisa e acesso ao 

Programa de Pós-Graduação em Radiologia para o desenvolvimento 

do tema no campo diagnóstico e do trauma ortopédico. 

       

        02 



2.INTRODUÇÃO 

 Conforme afirmado, as FRPU, embora prevalentes, 

apresentam baixa concordância diagnóstica, dificultando a 

classificação e a reprodução de suas características. Isso fez com 

que, ao longo do tempo, diversas classificações fossem propostas 

com a perspectiva de diminuir essas imprecisões. Entretanto, sem 

sucesso, ainda hoje a literatura é clara em apresentar baixas taxas 

nas concordâncias entre os avaliadores para esse diagnóstico (3). 

 Diante desse impasse, e aventando que as classificações não 

fossem a causa exclusiva da baixa concordância diagnóstica, 

iniciamos em 2018 uma linha de pesquisa voltada à inclusão de 

diferentes recursos diagnósticos para avaliação das FRPU. Métodos 

que pudessem ser comparados com os exames de imagem 

tradicionais (radiografias e tomografias) e já utilizados na 

compreensão e reprodução das fraturas do ombro. 

 Iniciou-se, assim, um projeto de pesquisa piloto confrontando a 

utilização de modelos de impressão 3D, radiografias, tomografias e 

holografias (realidade aumentada) de FRPU e duas classificações 

amplamente difundidas e conhecidas mundialmente: Charles Neer 

1970 e do grupo AO/OTA.(Cocco, L.F., Yazzigi, J.A., Kawakami, 

E.F.K.I. et al. Inter-observer reliability of alternative diagnostic 

methods for proximal humerus fractures: a comparison between 

attending surgeons and orthopedic residents in training. Patient Saf 

Surg 13, 12 (2019). https://doi.org/10.1186/s13037-019-0195-3). 
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 De forma complementar, e baseado nos resultados obtidos no 

estudo piloto supracitado, realizamos em 2019 uma nova 

comparação entre os mesmos recursos diagnósticos e 

classificações, correlacionando-os com sua concordância na 

indicação do tratamento das FRPU. (Cocco, L.F., Aihara, A.Y., 

Franciozi, C. et al. Three-dimensional models increase the 

interobserver agreement for the treatment of proximal humerus 

fractures. Patient Saf Surg 14, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/

s13037-020-00258-2). 

 Os achados promissores atribuídos aos modelos de impressão 

3D na análise das FRPU em ambas as publicações, além de sua 

aplicabilidade médica, motivaram-nos a elaborar um novo protocolo 

de pesquisa, incluíndo especialistas em diagnóstico por imagem e 

um maior número de fraturas. Uma etapa da pesquisa que contasse 

com o conhecimento e experiência de especialistas em diagnóstico 

musculoesquelético na interpretação dos exames, diminuindo assim 

a influência exclusivamente ortopédica presente nos demais 

trabalhos. Essa fase da pesquisa também foi escolhida para compor 

o Programa de Pós-Graduação em Radiologia Clínica e serviu como 

material para a defesa desta Tese. (Cocco, L.F., Aihara, A.Y., Lopes, 

F.P.P.L. et al. Three-dimensional printing models increase inter-rater 

agreement for classification and treatment of proximal humerus 

fractures. Patient Saf Surg 16, 5 (2022). https://doi.org/10.1186/

s13037-021-00312-7). 

 Muitas outras pesquisas podem ser realizadas com esse tema, 

e inúmeras outras perguntas clínicas podem derivar desses 

trabalhos. Além disso, nossa linha de pesquisa já é motivo de 

orgulho entre os autores, sendo procurada por alunos e 

pesquisadores para ampliação dos nossos projetos. 
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3.ABSTRACT 

Background: Proximal humerus fractures (PHF) are frequent, 

however, several studies show low inter-rater agree- ment in the 

diagnosis and treatment of these injuries. Differences are usually 

related to the experience of the evalu- ators and/or the diagnostic 

methods used. This study was designed to investigate the hypothesis 

that shoulder surgeons and diagnostic imaging specialists using 3D 

printing models and shoulder CT scans in assessing proximal 

humerus fractures. 

Methods: We obtained 75 tomographic exams of PHF to print three-

dimensional models. After, two shoulder sur- geons and two 

specialists in musculoskeletal imaging diagnostics analyzed CT 

scans and 3D models according to the Neer and AO/OTA group 

classification and suggested a treatment recommendation for each 

fracture based on the two diagnostic methods. 

Results: The classification agreement for PHF using 3D printing 

models among the 4 specialists was moderate (global k = 0.470 and 

0.544, respectively for AO/OTA and Neer classification) and higher 

than the CT classification agreement (global k = 0.436 and 0.464, 

respectively for AO/OTA and Neer). The inter-rater agreement 

between the two shoulder surgeons were substantial. For the AO/

OTA classification, the inter-rater agreement using 3D printing models 

was higher (k = 0.700) than observed for CT (k = 0.631). For Neer 

classification, inter-rater agreement with 

3D models was similarly higher (k = 0.784) than CT images (k = 

0.620). On the other hand, the inter-rater agreement between the two 

specialists in diagnostic imaging was moderate. In the AO/OTA 

classification, the agreement using CT was higher (k = 0.532)  
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than using 3D printing models (k = 0.443), while for Neer 

classification, the agreement was similar for both 3D models (k = 

0.478) and CT images (k = 0.421). Finally, the inter-rater agreement 

in the treatment 

of PHF by the 2 surgeons was higher for both classifications using 3D 

printing models (AO/OTA—k = 0.818 for 3D models and k = 0.537 for 

CT images). For Neer classification, we saw k = 0.727 for 3D printing 

models and k = 0.651 for CT images. 

Conclusion: The insights from this diagnostic pilot study imply that 

for shoulder surgeons, 3D printing models improved the diagnostic 

agreement, especially the treatment indication for PHF compared to 

CT for both AO/OTA  and Neer classifications On the other hand, for 

specialists in diagnostic imaging, the use of 3D printing models was 

similar to CT scans for diagnostic agreement using both 

classifications. 

Tr i a l r e g i s t r a t i o n : B r a z i l P l a t f o r m u n d e r n o . C A A E 

12273519.7.0000.5505. 

Keywords: Proximal humerus fractures, 3D printing models, 

Shoulder fractures, Diagnostic accuracy, Inter-rater agreement 
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4.APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 
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5.APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CORRELACIONADOS 
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6.PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E TERMO DE 

CONSENTIMENTO  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Segundo Wong RMY et al (2), a relativa facilidade na 

obtenção de protótipos tridimensionais, bem como a 

popularização de suas impressoras, farão desse recurso uma 

alternativa cada vez mais frequente nas áreas da ciência e do 

cotidiano. Suas possibilidades serão ilimitadas, conforme sua 

utilização e manejo forem aprimorados. 

  Nas áreas médicas, particularmente na ortopedia, os 

modelos de impressão tridimensional vêm se mostrando 

relevantes na avaliação de estruturas anatômicas multi-

planares (como acetábulo, calcâneo, cotovelo) que podem 

gerar dúvidas na interpretação de imagens tradicionais. 

Também tornaram-se importantes ferramentas no processo de 

customização de órteses e próteses para pacientes com certas 

necessidades especiais no seu tratamento. 

  Nossa linha de pesquisa, voltada para as impressões 3D 

da região proximal do úmero, mostrou resultados promissores 

e alinhados às possibilidades supracitadas. Além disso, nossos 

achados, relacionados com a melhoria nas concordâncias 

terapêuticas entre os especialistas em ombro, podem tornar 

esses protótipos importantes ferramentas durante a 

programação cirúrgica para as fraturas mais complexas. 

  No setor de Diagnóstico por Imagem, os resultados 

obtidos sobre a semelhança na concordância entre os modelos 

tridimensionais e as tomografias para as fraturas do ombro 

também estimulam mais estudos para o reconhecimento 

desses modelos como um possível método diagnóstico. 
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  Não podemos afirmar, entretanto, que essas expectativas 

já promovam os modelos de impressão 3D a uma condição de 

maior sensibilidade ou especificidade diagnóstica para as 

FRPU, quando comparados aos exames de imagem 

tradicionalmente utilizados. O desenho desta pesquisa e a falta 

de um “padrão ouro” para comparação não permitem essa 

afirmação. Além disso, limitações metodológicas como a não 

apresentação de informações clínicas nos casos, ou mesmo a 

falta de certos tipos de fraturas (fraturas-luxações), conforme 

descritos na publicação, podem ter influenciado na resposta 

dos avaliadores. Desta forma, considerações e dúvidas sobre a 

classificação ou indicação de tratamento das FRPU em 

situações reais da prática clínica entre especialistas podem 

persistir.  

  Ainda assim, acreditamos no potencial inovador que 

esses modelos possuem. Nossas próximas análises 

continuarão explorando as possibilidades entre modelos 3D e 

tomograf ias. As comparações entre reconstruções 

tomográficas e protótipos tridimensionais da região proximal do 

úmero trarão mais informações sobre um recurso que estará 

cada vez mais presente no cotidiano.  
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