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DAMAGE CONTROL (Controle de Danos)
O controle de danos é um termo empregado no politrauma, e visa evitar o agravamento do paciente politraumatizado ao ser submetido a qualquer tratamento
cirúrgico.
Esse conceito, surgiu inicialmente no campo da cirurgia abdominal, em que se
observou os benefícios do controle da hemorragia e contaminações abdominais, deixando abordagens cirúrgicas demoradas para um segundo tempo cirúrgico, evitando-se a tríade letal: hipotermia, acidose e coagulopatia.
Na ortopedia, esse conceito chegou nos anos seguintes, com os estudos das
décadas de 1950 e 1960, em que foi mostrado a associação entre a estabilização cirúrgica das fraturas de ossos longos de modo imediato e as altas taxas de
mortalidade dos pacientes expostos a múltiplas lesões (paciente politraumatizado).

FISIOLOGIA DO TRAUMA
O trauma desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica (mediadas principalmente pela IL-6, IL-8 e HLA-DRII); e uma resposta inflamatória exacerbada
pode ocorrer por predisposição genética ou/e pelo tipo do trauma.
Então quanto maior a energia do trauma (“first hit”), e quanto maior o número
de múltiplas lesões pelo trauma (politrauma), maior também será a ativação do
sistema imune inato e a liberação de citocinas inflamatórias. Uma resposta imunológica exagerada funcionará como uma SIRS (Sd. da resposta inflamatória
sistêmica), podendo levar à disfunção de múltiplos órgãos; Órgãos esses que
nem haviam sido afetados diretamente pelo trauma.
Desta forma, o tratamento ortopédico definitivo em alguns casos deve ser postergado para não aumentar a resposta inflamatória sistêmica do paciente
(“second Hit”).

CONDUTA
Pacientes submetidos a traumas de baixa energia ou com traumas simples (não
politraumatizados), em bom estado geral e estáveis clinicamente, poderão ser
submetidos ao tratamento ortopédico definitivo imediato (“early total care”), ou
seja, redução adequada da fratura e estabilização com fixação interna imediata,
não necessitando de nova abordagem cirúrgica.
Nos politraumatizados devemos levar em consideração o status clínico e hemodinâmico do paciente para que não haja uma segunda agressão inflamatória
sistêmica.

CIRURGIA DEFINITIVA CEDO (“Early Total Care”)
Nas primeiras 24hs
Estabilidade Hemodinâmica

Débito Urinária > 1ml/Kg/h

Sat O2 estável

Ausência da necessidade do uso de
inotrópicos

Ausência de distúrbios da coagulação Lactato < 2 mmol/l
Temperatura normal

Indicações para Conduta de “Controle de Dano”
1. Critérios Fisiológicos “Tríade Letal”
Hipotermia, coagulopatia e acidose.
2. Lesões Graves Complexas.
Irão prolongar o tempo cirúrgico e gerar perda de sangue, em um pcte fisiologicamente instável.

Os Fatores Associados com Risco de desfecho Adverso são:
Condição instável

Lesão arterial e instabilidade hemodinâmica

Coagulopatia

Plaquetas < 90.000

Resposta inflamatória exacerbada

Hipotermia < 35ºC

(IL-6 > 800 pg/ml
pH < 7,24

Contusão Pulmonar Bilateral

Tempo Cirúrgico superior a 90 min

Lesões múltiplas de ossos longos e
tronco

Politrauma no idoso

Transfusão de mais de 10 concentrados de hemácias;

O Melhor método ortopédico para o Controle de Danos é o Fixador Externo, por
ser de rápida execução e minimamente invasivo, resultando em baixo sangramento.
Utilizamos preferencialmente a fixação monoplanar (tubo-tubo); a posição dos
pinos não deve atrapalhar o tratamento definitivo; além disso, a fixação externa
irá permitir a mobilidade do membro e os cuidados gerais pela equipe de enfermagem.
Após o Controle de Danos a Cirurgia definitiva deve ser programada, sendo o
ideal entre o 5º e 10º dia após o trauma, devido ao controle da resposta inflamatória, onde acaba a fase de hiperinflamaçao entrando numa fase de imunossupressão.
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