Fraturas
Expostas

Ortopedia

Uma fratura será considerada exposta toda vez que houver comunicação
do meio externo com o hematoma fraturário, ou seja, não é necessário que visualizemos de modo direto a exposição óssea. Geralmente, encontramos a ruptura
da pele e tecidos moles subjacentes, permitindo essa comunicação.
Enfatizo que, toda fratura associada a uma ferida de pele, deve ser considerada exposta até que se prove o contrário. E lembro, que existem fraturas em
que o contato com o meio externo se faz através do tubo digestivo (Ex: frat. do
anel pélvico), ou das vias respiratórias; são as fraturas expostas ocultas.
As fraturas da tíbia e as fraturas das falanges, são os ossos que ao fraturarem, mais facilmente acabam sendo expostos ao meio externo. Na Tíbia isso
ocorre por ter a porção anteromedial toda abaixo do subcutâneo, tendo menor
proteção das partes moles. Frequentemente as fraturas expostas estão relacionadas aos traumas de alta energia, principalmente acidentes automobilísticos.

O prognóstico dessas Fraturas é influenciado pela:
1. Características das Fraturas
2. A Extensão da lesão das partes Moles:
Obs: quanto maior a desvascularização provocada pelo trauma, maior será
o déficit vascular local, tornando a região mais suscetível a infecções, e diminuindo o potencial de cicatrização e consolidação óssea.
3. Lesão neurovascular
4. Grau de contaminação bacteriana

As metas do tratamento das Fraturas expostas são:
A. Prevenção de infecções (existe a contaminação)
B. Obtenção da consolidação óssea
C. Cicatrização de partes moles

• DIAGNÓSTICO:
É clínico e radiográfico;
Lesões de pele próximas a topografia das fraturas, devem ser muito bem
avaliadas;
Sangramento com gotículas de gordura ou sangramento incoagulável, indicam sangramento ósseo;
Lesões Ocultas: sangramento anal, vaginal e urinário; devem ser avaliados.
Fazer a avaliação neurovascular do membro sempre.
As Radiografias em geral, são suficientes para o diagnóstico das fraturas.
Lembrando, radiografias devem sempre serem solicitadas em pelo menos 02 incidências e de preferência, ortogonais entre si.

• CLASSIFICAÇÃO:
A classificação de uma Fratura exposta é feita no per-operatório, visto que
apenas nessa fase pode-se avaliar a gravidade da lesão.

GUSTILO E ANDERSON
É uma classificação amplamente utilizada, e é determinada após o desbridamento cirúrgico.
Tipo I – Lesão de dentro para fora. Ferida na pele de até 1 cm, com mínima
lesão de partes moles; contaminação mínima;
Tipo II – Ferida na pele de 1 a 10 cm. Descolamento de periósteo e partes moles
de moderado a extenso. Contaminação moderada. Com cobertura adequada
de partes moles
Tipo III – Ferida maior que 10cm. Extensa lesão periosteal e de partes moles.
Contaminação significativa;
Lesões por PAF ou com sd compartimental ou ocorridas no campo/área
rural ou fx cominuidas, são tipo III independente do tamanho.
*IIIA – após o debridamento é obtido a cobertura de partes moles adequada. FX por PAF (transversas ou segmentares – alta energia) ou ocorridas
no campo são incluídas aqui.
*IIIB – Lesão extensa que não permite cobertura de partes moles no primeiro tempo. Necessitará de retalhos ou enxertia posteriores.
*IIIC – Lesão arterial que necessita de reparo cirúrgico para a viabilidade
do membro, ou amputação traumática.

CLASSIFICAÇÃO AO de Partes Moles:
Ex: 42 A1 / IC1-MT 1-NV1
1. Osso/segmento e Padrão da Fratura
2. Tegumento (I) – IC “closet” ou IO “open”
Lesão Fechada
IC1
IC2

Lesão Aberta (exposta)

Nenhuma Lesão de pele
Contusão,sem laceração

IO

Rompimento

cutâneo

de
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dentro para fora (I)
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Rompimento de fora p dentro

2

<5cm, bordas contundidas
(II)
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Desenluvamento
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Romp de fora > 5cm, contu-
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são aumentada, bordas desvitalizadas (II / IIIB)

IC4

Desenluvamento
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chado e extenso
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Contusão de espessura com-
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pleta,

desenluvamento

aberto, perda cutânea (IIIA/B)
IC5

Necrose

IO

Desenluvamento
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(IIIB)

3. Lesão de Músculos e Tendões (MT)
Lesão Muscular
MT 1

Nenhuma Lesão

MT 2

Somente 1 compartimental, lesão circunscrita

MT 3

Acomete 2 compartimentos

MT 4

Extensa contusão muscular, laceração de tendão

MT 5

Síndrome Compartimental, ampla zona de lesão

extenso

4. Lesão Neurovascular (NV)
Lesão Neurovascular
NV 1

Nenhuma Lesão

NV 2

Lesão isolada do nervo

NV 3

Lesão vascular localizada

NV 4

Lesão vascular segmentar extensa

NV 5

Lesão Neurovascular combinado, incluindo amputação subtotal ou total.

CLASSIFICAÇÃO DE TSCHERNE: das lesões abertas das partes moles.
Fraturas Expostas
Grau 1 Mínima contusão de pele, lesão de dentro p fora (I)
Grau 2 Laceração cutânea ou contusão circunferencial, com moderada contaminação. (II)
Grau 3 Extenso dano de partes moles, PAF/zona rural/ Sd compartimental, Lesão vascular e cominuição óssea (III A/B/C)
Grau 4 Amputações subtotais ou totais (IIIC)

• TRATAMENTO
Começa com o:
1. Atendimento pré-hospitalar:
APH (ABCDE)
Cobertura da ferida com curativo estéril.
Não realizar manobras de redução (só depois de lavar no Centro Cirúrgico)
Imobilização com talas

2. Atendimento inicial hospitalar
ATLS (ABCDE)
Avaliar a ferida sem manipulação, ver pulso e sensibilidade distais.
Radiografias se o paciente estiver estável, curativo estéril, antibioticoterapia e tetanoprofilaxia.
• ANTIBIOTICOTERAPIA
Antibioticoprofilaxia imediata
Grau I e II

Cefalosporina de 1ª Geração
- Cefazolina 2g de 8/8hs (max de 6g/dia); em geral:
2g de 8/8hs ou 0,5-1,5g de 6/6hs.
Espectro: principalmente Gram+

Grau

III Cefalosporina1ªg + aminoglicosídeo

A/B/C
Gentamicina; em geral: 240mg 1 xdia (varia com a função renal) ou 3-5mg/kg/dia
Espectro: Gram –; Pseudomonas
Efeito Adverso: Nefrotoxicidade e Otoxicidade
Área Rural

Cefalosporina de 1ª ger + aminoglicosídeo + Ampicilina;
Ampicilina 2.000.000U de 4/4hs EV
Espectro: Enterococcus + Clostridium
Se alergia a penicilina, pode trocar por metronidazol.

O ATB profilaxia deve ser feito por 1 a 3 dias, dependendo da contaminação (contaminação x infecção), iniciando o mais cedo possível.

• PROFILAXIA AO TÉTANO:
HISTÓRICO DE IMUNI- VACINA

IMUNOGLOBULINA

ZAÇÕES

ANTITETÂNICA

Menos de 3 doses ou Ig- SIM

SIM

norado
Última dose há menos NÃO

NÃO

de 5 anos
Última dose entre 5 e 10 SIM

NÃO

anos
Última dose há mais de SIM

SIM

10 anos
•

Vacinação: 0,5ml de ATT IM

•

IGHAT: 1.000 a 3.000 UI IM

•

SAT: 10.000 a 20.000 UI IM ou EV

3. Tratamento Cirúrgico
LMC + DEBRIDAMENTO (estadiamento da ferida) + ESTABILIZAÇÃO
DA FRATURA
Abordagem até 6-8hs diminuem as chances de infecção nas feridas
contaminadas
Feridas maiores se beneficiam de volumes maiores, como a recomendação tradicional de 10L de Soro.
> Remover corpos estranhos

> Remover tecidos desvitalizados
> Reduzir a contaminação bacteriana
> Criar uma ferida vascularizada
A estabilização cirúrgica / osteossíntese poderá ser feita com fixação interna definitiva ou uso de fixador externo temporário ou definitivo.

