ORTOPEDIA

SUSEME EMERGÊNCIA E CTI

Este ebook tem como objetivo preparar para o concurso
SUSEME-acadêmico bolsista.
Ressaltamos que o conteúdo deste ebook é resumido e não deve ser
usado com o intuito de se estudar amplamente sobre os temas aqui
presentes. Portanto, este material não contempla todas as informações
necessárias durante a formação acadêmica.
Indicamos ao aluno que não tem como meta ser aprovado neste concurso
o uso dos conteúdos presentes em nossos cursos do plano PRO, os quais
foram estruturados para reforço universitário
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ARTRITE SÉPTICA
Artrite séptica, também chamada de pioartrite ou artrite infecciosa, é a infecção
intra-articular, sendo demonstrada através da presença de bactéria no líquido
sinovial.
A infecção intra-articular destrói a cartilagem hialina por um processo de
condrólise química. As enzimas proteolíticas produzidas pelas bactérias levam
inicialmente a perda de matriz cartilaginosa (ação condrolítica), seguida pela
perda de colágeno cartilaginoso e no aumento da pressão intraarticular. Por isso,
é de suma importância a identificação rápida da doença e o tratamento
adequado. A tabela 1 mostra os riscos da artrite séptica.
Tabela 1. Riscos imediatos e tardios (sequela) da infecção articular não tratada
ou tardiamente tratada.
Riscos Imediatos

Riscos Tardios

Sepse (Infecção sistêmica)

Osteomielite crônica

Disfunção múltipla de órgãos (septicemia)

artrose pós-infecciosa

Aumento da pressão intraarticular e aumento anquilose articular
do volume do líquido sinovial
Osteomielite aguda
Necrose avascular da cabeça femoral (quando
ocorre no quadril)*
Subluxação ou luxação da articulação

*No quadril, o aumento da pressão intraarticular, irá colapsar os vasos epifisários,
responsáveis pela vascularização da epífise do fêmur proximal, podendo resultar
na necrose avascular da cabeça femoral.

VIAS DA INFECÇÃO
A pioartrite pode ocorrer pelas vias de:
1. Disseminação hematogênica: é a via mais comum. Ocorre por uma
bacteremia, surgida por um foco distante, seja pele, orofaringe ou
qualquer outro.
2. Disseminação por contiguidade: uma infecção próxima a articulação e ao
líquido sinovial. Por exemplo, a osteomielite metafisária, que é uma
infecção bacteriana na porção de osso metafisário que pode estar em
contato com a porção intraarticular, permitindo a passagem de bactérias.
Ou ainda, infecções cutâneas como a celulite, em topografia próxima a
articulação.
3. Disseminação por inoculação direta: como pode ocorrer por iatrogenia
(punção articular) ou através de um trauma direto.

AGENTES ETIOLÓGICO
O principal agente envolvido é o Staphlococcus aureus, mas importante
destacarmos que em algumas circunstâncias de saúde e de idade encontraremos
outros agentes de destaque como na tabela 2 abaixo.
Tabela 2. Principais agentes etiológicos envolvidos nas diferentes idades e
circunstâncias.
Recém-Nascido

S. aureus

Menores de 2 anos

S. aureus e H.influenzae

Maiores de 2 anos

S. aureus

Adulto jovem

N. gonorrheae

Idosos
Usuários de drogas injetáveis

S.aureus, S.epidermidis,
Cocos Gram +
Pseudomonas aeruginosa

Artrite Reumatóide

S. aureus

Imunossuprimidos

S.aureus

Hemoglobinopatia / anemia falciforme

S.aureus, Salmonella spp., Bacilos
Gram

Fonte: West J Emerg Med. 2019 Mar; 20(2):331-341emedicine.
medscape.com/article/236299-overview

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. Manifestações clínicas
•

Febre

•

Dor intensa na articulação, geralmente é uma monoartrite (acomete
apenas uma articulação);

•

Bloqueio do arco de movimento articular;

•

Posição antálgica, geralmente em posição semifletida, momento em que
a capsula articular está mais relaxada;

•

Sinais flogísticos na articulação acometida: edema, calor e hiperemia;

•

Derrame articular;

2. Exames complementares
Hemograma
Completo
VHS e PCR
Hemocultura

leucocitose com desvio a esquerda / Bastonemia;
Estarão aumentados. O VHS > 20mm, com picos no 3º
dia > 60mm;
Cultura

e

antibiograma

colhidos

em

3

locais

diferentes;

Radiografias

Presença de aumento do espaço articular;

USG

Aumento do líquido articular; presença de grumos;

Cintilografia com tc99 Hipercaptação na 1ª e 3ª fases;
Bacterioscopia, cultura e antibiograma do líquido
Punção articular

sinovial;
Considerado o padrão ouro para o diagnóstico

3. Diagnóstico Diferencial:
•

Sinovite transitória

•

Sinovite reativa

•

Osteomielite

•

Celulite

•

Psoite

•

Doença de Lyme

CONDUTA E TRATAMENTO
Com a suspeita de artrite séptica, após a coleta de exames laboratoriais e
hemocultura, devemos iniciar a antibioticoterapia empírica venosa, sendo a
primeira escolha empírica a oxacilina de 8-12 g/dia (Crianças: 200mg/Kg por dia,
divididos de 6/6hs. Adulto: 2g de 6/6hs), por 2 a 3 semanas, sendo continuado
por mais 2-3 semanas por via oral em domicílio, dependendo da melhora clínica
gradual do paciente.
Além da antibioticoterapia empírica, as articulações maiores (ombro, joelho e
principalmente o quadril) necessitarão de abordagem cirúrgica de emergência,
com drenagem do líquido sinovial infectado e lavagem extensa com soro
fisiológico 0,9% em abundância.
A punção articular poderá ser feita nos casos de dúvida, para auxiliar o
diagnóstico, evidenciando um líquido sinovial purulento, de aspecto leitoso, com
pH ácido, rico em polimorfonucleares e pobre em glicose.

A cura gradual da infecção é observada com a melhora clínica gradual do
paciente, e com a melhora laboratorial, tendo redução da leucocitose, do PCR e
do VHS.

CONTUSÕES, LUXAÇÕES E ENTORSES NAS EMERGÊNCIAS
Essas

Categorias

de

lesões

surgem

diariamente

nas

emergências,

principalmente em decorrência das práticas esportivas. É fundamental saber
diferenciá-las e iniciar o tratamento dessas lesões.
1. CONTUSÃO MUSCULAR
•

É a lesão causada por um trauma direto muscular.

•

Quadro Clínico: edema, equimose e hematoma. Mas também pode não ter
nenhuma dessas alterações.

•

Exames complementares: Importante realizar radiografias na emergência
para descartar fraturas ou luxações

•

Conduta Inicial: PROTOCOLO PRICE e encaminhar para o ambulatório.

2. ESTIRAMENTO OU DISTENSÃO MUSCULAR
•

É a lesão muscular causada por um alongamento além dos limites da fibra
muscular. Podendo ocorrer a ruptura de fibras musculares do músculo
acometido.

•

Quadro Clínico: edema, equimose e hematoma, incapacidade funcional,
dificuldades na marcha.

•

Exames complementares: Importante realizar radiografias na emergência
para descartar fraturas ou luxações. Se houver USG na emergência,
poderá ser pedido. Caso contrário, a Ressonância Magnética será exame
ELETIVO, podendo ser solicitado na emergência nos casos de suspeita de
ruptura que necessite de abordagem cirúrgica de urgência, como por
exemplo a ruptura do tendão de aquiles.

•

Conduta Inicial: PROTOCOLO PRICE e encaminhar para o ambulatório.

3. LUXAÇÃO
•

Luxação é a perda de congruência articular, ou seja, ocorre o
deslocamento do osso, saindo da sua função original e com isso perdendo
a sua função na articulação.

•

Quadro Clínico: edema, equimose e hematoma, deformidades, perda da
função do membro.

•

Exames complementares: O Rx será suficiente para o diagnóstico

Fig. Rx em perfil evidenciando a Luxação do Cotovelo.
•

Conduta Inicial: Emergência ortopédica! Realizar a REDUÇÃO FECHADA
DA LUXAÇÃO, feita idealmente no centro cirúrgico sob sedação, seguida
por imobilização e analgesia. Após a redução e estabilização, o paciente
poderá ser encaminhado para o ambulatório.

4. ENTORSES
•

É a lesão por estiramento ou ruptura dos ligamentos de uma articulação,
sem que haja a perda da congruência entre ossos e a articulação.

•

Quadro Clínico: edema, equimose e hematoma, dificuldade na
mobilização.

•

Exames complementares: O Rx será importante para descartar fraturas e
luxações. A ressonância magnética ou USG serão úteis no estadiamento
da lesão e na condução ambulatorial.

•

Conduta Inicial: PROTOCOLO PRICE e encaminhar para o ambulatório.

PROTECTION ........ Proteção da área afetada, pode ser feita com um imobilizador
REST.......................... Repouso, evitando colocar carga no membro
ICE.............................. Crioterapia deve ser feita de imediato para redução da dor
COMPRESION........ Compressão local, reduz o edema e dor.
ELEVATION............. Elevação do membro

DOR LOMBAR

A lombalgia é queixa frequente nas emergências, pronto-atendimentos e
ambulatórios, e com essa alta prevalência, é a 2ª maior causa de consultas
médicas. Sua etiologia é multifatorial, podendo ter uma etiologia inespecífica em
80%. Já, os casos com etiologia específica (20%) podemos incluir as hérnias
discais, espondilolistese, instabilidades, estenose do canal, espondiloartrose,
infecções, tumor e outras.
São fatores de risco para o surgimento da dor lombar: idade superior a 55 anos,
sedentarismo, obesidade, hábito de dirigir durante tempo prolongado, trabalho
braçal, jornada de trabalho em pé ou sentado por longo tempo, e estresse
emocional. O quadro clínico será agudo quando até 6 semanas de sintomas,
subagudo se de 6 a 12 semanas e crônico se sintomatologia superior a 12
semanas.
O diagnóstico é feito através de exame físico e manobras especiais, radiografias
da coluna em ântero-posterior (AP) e perfil, Ressonância Magnética e
Tomografia Computadorizada, objetivando avaliar a presença de desvios,
herniações, compressões de raiz, obliteração de forames, infecções e outras
causas. No entanto, lembrando que na grande maioria das vezes, a lombalgia
tem característica autolimitada, inespecífica, geralmente por alterações
mecânicas.

LOMBALGIA NAS EMERGÊNCIAS
É indubitável que atenderemos nas emergências e PS, um paciente com dor
lombar, na verdade o que vemos, é que chegam em média 5 a 7 pacientes por
plantão de 12hs, dependendo do fluxo do hospital, claro. Então qual a conduta
nesses casos? Pedir ressonância na emergência para todos? Não!
A grande maioria dos casos, é uma causa inespecífica, autolimitada, geralmente
de causa mecânica, um sedentarismo associado a muito tempo sentada e
posição postural inadequada, ou uma contratura muscular. Então o que fazer?!

CONDUTA
1º passo: Anamnese e exame físico (1)
2º passo: Analgesia venosa ou intramuscular imediata (se o paciente desejar)
3º passo: reavaliar o paciente e decidir sobre exames eletivos ou emergências,
decidir por alta ou internação hospitalar.
•

Lombalgias isoladas, sem trauma, sem sinais de radiculopatia ou
disfunções motoras, deverão ser encaminhadas para investigação
ambulatorial.

Lombalgias associadas a esses sintomas, deverão ser investigadas de modo
emergencial e se necessário, internação hospitalar:
•
•
•
•

Déficit neurológico progressivo ou súbito;
Perda da força;
Forte dor refratária a analgesia oral domiciliar;
Traumas

DOR NO QUADRIL

Nas emergências e pronto atendimentos é frequente a chegada de pacientes
com queixas de dor em quadril (coxalgia), e o diagnóstico diferencial é vasto, e
alguns necessitam de abordagens emergências, caso contrário, poderão evoluir
com sequelas irreparáveis.
Entre os diagnósticos diferenciais, destacamos nas crianças e adolescentes:
artrite séptica, sinovite transitória, doenças reumatológicas (artrite inflamatória),
artrite reativa, doença de Legg-Calvée-Perthes e Epifisiólise. Já nos adultos e
idosos, podemos destacar: sequelas de doenças prévias, coxartrose (artrose do
quadril), impacto femoro-acetabular, tenossinovites e bursite trocanteriana.
Claro, que fraturas e infecções devem sempre ser descartadas em todas as
idades; e raramente, mas podendo ocorrer, formações tumorais.

DOENÇA DE LEGG-CALVÉE-PERTHES
É a necrose isquêmica avascular do núcleo secundário de ossificação da epífise
proximal do fêmur, ocorrendo durante o desenvolvimento da criança. A doença
é autolimitada, mas pode deixar sequelas.
A Etiologia ainda é desconhecida, e a evolução da patologia se divide em 4 fases,
descritas por Summerville: Fase de Necrose (dura até 6 meses), Fase de
Fragmentação (a cabeça femoral se fragmenta, ocorre em 6 meses a 1 ano), Fase
de Reossificação e a Fase de Remodelamento.

EPIDEMIOLOGIA
Crianças, menino, branco, magro hiperativo ou com
déficit de atenção, e unilateral.

É mais comum em Meninos (4:1); Idade variando de 2-13 anos (com média de 4
a 9 anos). Na Raça branca; os Biotipos mais comuns são os magros, hiperativos,
com déficit de atenção.
Mais comum no lado esquerdo; Bilateralidade em < de 15% dos casos;
Incidência de 1/12.500

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. Manifestações clínicas
•

Claudicação, que exacerbada no esforço físico e melhora com o repouso;

•

Dor na região do quadril, variando na clássica irradiação para o território
do nervo obturatório (face medial da coxa e joelho) ou na região do grande
trocanter.

•

A dor pode ser incapacitante; Mas poucas vezes a dor será aguda e
intensa, o que muitas vezes torna o diagnóstico tardio;

•

Poderá ocorrer uma flacidez dos abdutores, havendo redução dos ADM
do quadril, principalmente da Rotação interna e abdução e em menor grau
da flexo-extensão.

•

Marcha de trendelemburg.

•

Sinal de Risco: limitação da abdução, esse é o sinal clinico de que está
ocorrendo luxação/subluxação lateral, essa criança não deve ter carga
liberada.

2. Exames complementares
A Radiografia panorâmica em AP da Bacia/quadril e Perfil de Lauenstein (posição
de rã/dupla abdução), nos dará a visão comparativa. Observaremos: A epífise se
apresenta com aspecto de pequenos grânulos escleróticos (Imagem A). Já nos
casos crônicos, já passada a fase de reossificação e remodelamento, iremos
muitas vezes encontrar deformidades na cabeça que resultarão em sequelas
(Imagem B).

Fonte: Jaleko

Imagem A

Fonte: Jaleko

Imagem B

Outros exames são a ultrassonografia (USG) mostra efusão do quadril,
espessamento da cartilagem articular, descobrimento da cabeça femoral,
irregularidade e deformação da epífise; e a ressonância magnética é o primeiro
exame a detectar o infarto ósseo, e é o melhor para ver a fratura subcondral.
CONDUTA E TRATAMENTO
O objetivo principal do tratamento é manter o quadril centrado durante todo o
processo da doença, para impedir a deformidade residual do quadril e manter
boa mobilidade.
Lembrando que a doença é auto-limitada, com resolução espontânea, a cura
sempre será atingida, mas nesse processo pode ocorrer a formação de
deformidades e sequelas permanentes.
Nos períodos de plasticidade biológica (necrose e fragmentação), preconiza-se
a contenção da cabeça no acetábulo e preservação da mobilidade articular. A
marcha e carga devem ser evitadas na maioria dos casos pelo menos até a
reossificação.
O tratamento cirúrgico estará indicado nos casos de deformidades e limitações
graves, objetivando sempre centralizar a cabeça no acetábulo. São as
osteotomias varizantes ou valgizantes.

EPIFISÓLISE
É uma desordem na placa fisária do fêmur proximal, produzindo o deslizamento
epífise proximal do fêmur (cabeça do fêmur).
A placa fisária encontra-se entre a epífise e a metáfise, é dividida em 4 zonas, e
é na zona hipertrófica que ocorre a doença. No entanto, a etiologia ainda não
está bem definida.
Fonte

Própria:

BCM

EPIDEMIOLOGIA
Adolescente, menino, negro, obeso (na
maioria) ou magro alto; Bilateral na maioria.
É mais comum em Meninos (3:1); Idade variando de 10-16 anos (com média de
14 anos nos meninos e 12 anos nas meninas).
Na Raça negra; os Biotipos mais comum são nos adiposo-genital (tipo Frohlich,
são a maioria) ou magros altos (Tipo Mikulics).

Mais comum no lado esquerdo; Bilateralidade em > de 50% dos casos;
Incidência de 3,4/100.000

IDIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. Manifestações clínicas
•

Dor progressiva no quadril, evoluindo com intolerância a colocar carga no
membro.

•

Claudicação e dor na face antero-medial do joelho (irritação pelo nervo
obturatório) e/ou quadril;

•

Limitação dos ADM (arco de movimento), principalmente da Rotação
interna (é o primeiro movimento que se perde). Limitações também da
abdução e flexão do quadril.

•

Sinal de Drehmann positivo

•

Drehmann ocorre por bloqueio mecânico na flexão do quadril, como o colo
esta superior esse bate na borda anterior do acetábulo.

•

Nos casos com maior deslizamento, podemos detectar sinal de
Trendelemburg +, que a inclinação da pelve em decorrência a insuficiência
do músculo glúteo médio, o ombro mais baixo (inclinação do paciente para
o lado da lesão) e marcha em rotação externa.

2. Exames complementares
A Radiografia panorâmica em AP da Bacia/quadril e Perfil de Lauenstein (posição
de rã/dupla abdução), nos dará a visão comparativa. Observaremos:

•

Alargamento e irregularidade na físe.

•

Presença de Giba ou Cajado (o colo femoral poderá aparecer com aspecto
de cajado, essa corcova pode impedir a RI e abdução)

o Linha de Klein linha que tangencia a borda superior do colo e deve cortar
a fise, cruzando a cabeça femoral; Na epifisiólise ela passará
superiormente gerando o Sinal de Trethowan ou sinal de Perkis;
o Sinal de Steel – é uma linha de esclerose (esbranquiçada) formada por
sobreposição do colo com a epífise escorregada, tendo um formato
arciforme ou de meia lua.
Fonte: Jaleko

Fonte: Jaleko

CONDUTA E TRATAMENTO
Uma vez identificada a patologia, deve-se retirar imediatamente a carga do
membro acometido, para não promover a piora do desvio, e então o tratamento
definitivo, que nesse caso é sempre cirúrgico, é a realização da epifisiodese.

Fonte: Jaleko

A epifisiodese é feita com fixação e compressão da placa fisária, impedindo
assim que a doença progrida no desvio. Faz-se então a fixação percutânea com
um parafuso que deve passar no Centro da epífise, entrando perpendicular à
placa fisária. A fixação profilática contralateral é controversa, devendo-se avaliar
as condições sociais e os riscos de desenvolvimento da doença.

FRATURA EXPOSTA
Nas emergências é frequente a chegada de pacientes que sofreram algum tipo
de trauma, seja de baixa energia ou alta energia, como nos acidentes
automobilísticos. Cabe a nós, profissionais e médicos da saúde avaliar esses
pacientes do ponto de vista clínico e tentar identificar se houve alguma fratura
óssea.
A fratura é dita 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.
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 CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
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. E
devemos fazer a avaliação neurovascular do membro sempre.
As Radiografias em geral, são suficientes para o diagnóstico das fraturas.
Lembrando, radiografias devem sempre ser solicitadas em pelo menos 02
incidências e de preferência, ortogonais entre si.
Tomografia computadorizada poderá ser solicitada nos casos duvidosos ou para
uma melhor avaliação do tipo de fratura identificada.

CLASSIFICAÇÃO
Essa é uma questão frequente de prova! A principal classificação adotada para
descrever as fraturas expostas é a classificação de Gustilo e Anderson, ela é
aplicada idealmente durante o ato cirúrgico, visto que apenas nessa fase podese avaliar a gravidade da lesão.
Essa classificação faz-se do grau: I, II e III. Sendo o grau III subdividido em IIIA,
IIIB e IIIC. Circunstâncias como exposição de fraturas por projetil de arma de
fogo, exposição em áreas rurais, exposição de fraturas multifragmentada e
presença de síndrome compartimental, classificam essas fraturas diretamente
como grau III.
Grau

Tamanho

Contaminação

Partes moles

Lesão óssea

I

< 1 cm

Mínima

Mínima

Simples

II

1 – 10 cm

Moderada

Moderada

Moderada

III A

> 10 cm

Grave

Grave

Multifragmentada

III B

Lesão sem pele o suficiente para a cobertura

III C

Lesão arterial que necessite de Reparo cirúrgico

Desse Modo: Grau IIIA
Grau IIIB: Qualquer lesão com exposição óssea, que NÃO seja possível cobrir
com a pele
Grau IIIC: Qualquer lesão com exposição óssea, que possui lesão arterial
associada, que necessite de reparo.
PAF
Ocorridas no Campo / área Rural
Sd. Compartimental
Fxs Cominuidas

CONDUTA E 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:

Cefalosporina de 1ª Geração
Grau I e II

- 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+
Cefalosporina1ªg + aminoglicosídeo

Grau III
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
Cefalosporina de 1ª ger + aminoglicosídeo + Ampicilina;

Área Rural

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
imunizações
Menos de 3 doses ou
Ignorado
Última dose há menos
de 5 anos
Última dose entre 5 e 10
anos
Última dose há mais de
10 anos

Vacina

Imunoglobulina
antitetânica

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

•
•
•

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
* lavagem mecânico-cirúrgica com Soro fisiológico 0,9% em abundância.
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.

FRATURAS NA INFÂNCIA
Esse capítulo apresentará as principais fraturas na infância, aquelas que
comumente nos deparamos nas emergências dos hospitais ou pronto
atendimentos, por isso, faz-se necessário aperfeiçoar os nossos conhecimentos
para auxiliar na conduta adequada.

Iniciaremos falando das fraturas que acometem a placa fisária, responsáveis pelo
crescimento ósseo. Abordaremos também o conceito de fraturas em galho verde
e depois seguiremos com as principais fraturas dos membros superiores e
inferiores na infância.

FRATURAS DA PLACA FISÁRIA
São as fraturas associadas a lesão da placa de crescimento ósseo. É a parte mais
frágil do esqueleto de uma criança, e podem ocorrer em 30% das fraturas em
crianças.
A placa fisária localiza-se nas extremidades dos ossos longos, entre a metáfise
e a epífise, e é responsável pelo crescimento longitudinal do osso, no processo
de ossificação endocondral. Dessa forma, são lesões de grande interesse
ortopédico, devido ao risco de levar à interrupção do crescimento com desvios
ósseos
A fise é constituída de colágeno tipo II e por células envolvidas em matriz
cartilaginosa. É dividida em 4 zonas:

Zona
Germinativa
(Zona de
Repouso)

é a zona mais próxima a epífise abaixo do centro secundário
de ossificação;
É responsável pela proliferação celular
Área com Muita matriz cartilaginosa e presença de Células
indiferenciadas;
Proliferação de células, formando as colunas longitudinais de

Zona
Proliferativa

células achatadas.
Camada muito vascularizada (a mais entre todas) / O2 elevado.
Área de alta Produção de matriz /muitas mitoses /
hipercelularidade.

Aumento do tamanho dos condrócitos (5-7 vezes);
Há diminuição da matriz, por isso é mais fraca
Zona

- é avascular.

Hipertrófica

Camada em que ocorre as lesões da placa fisária, por
trauma.

Zona de
Calcificação
Provisório

Morte dos condrócitos (apoptose)
Calcificação da matriz cartilaginosa

CLASSIFICAÇÃO
A classificação mais usada é a de Salter-Harris, que é indicativa de prognóstico.
Quanto mais elevado o grau da lesão na classificação, maior o risco de distúrbios
do crescimento.

Grau I

Grau II

Grau III

Grau

Grau

IV

V

SH Grau I

➢ Fratura Transversal na placa sem fragmento
metafisário e epifisário
➢ é mais comum em bebês e crianças pequenas
➢ Não atinge a zona proliferativa e germinativa
➢ Ocorre entre a zona hipertrófica e a de calcificação
provisória
➢ Pode ser tratada com redução fechada
➢ Não leva a distúrbios do crescimento

SH Grau II

➢ É o tipo mais comum; 75% dos casos
➢ Apresenta uma espícula metafisária aderida à
epífise separada
➢ O Fragmento metafisário é o Fragmento de ThurstonHolland
➢ Tem Bom prognóstico, por não atingir as camadas
germinativa e proliferativa
➢ Pode ser tratada com redução fechada

SH Grau III

➢ Ocorre lesão da placa combinada com fratura
intraartcular da epífise.
➢ Não acomete a metáfise
➢ É rara
➢ Pode haver incongruência articular em caso de
fratura desviada
➢ Atinge as camadas germinativa e proliferativa
➢ Prognóstico mais reservado, podendo interferir no
crescimento

SH Grau IV

➢ Fratura que acomete a metáfise, atravessando a
placa fisária e epífise.
➢ Atinge Todas as camadas da placa de crescimento;
➢ Prognóstico ruim, com maior chance de interferir no
crescimento.

SH Grau V

➢ É uma fratura por compressão e impacção da fise
➢ Produz lesão permanente e é comum a interrupção
do crescimento;
➢ Atinge todas as camadas
➢ solicitar RNM ou TC no caso de suspeita por ser de
difícil diagnostico
➢ Geralmente o diagnóstico é dado tardiamente

CONDUTA E TRATAMENTO
As fraturas grau I e II são estáveis, e não irão afetar o crescimento. Em geral, na
grande maioria desses casos, mesmo que desviada a fratura, é possível realizar
a redução de modo fechado e sem cirurgia, seguido por uma imobilização
imediata com gesso circular por 4 a 6 semanas.
Já as fraturas grau III e IV são instáveis e intraarticulares, portanto sendo
necessário uma redução anatômica de modo a evitar sequelas e déficit no
crescimento ósseo. A estabilização pode ser temporária com fios de aço (fios de
Kirschenner) ou por parafusos desde de que não transfixem a placa fisária.
A fratura grau V, será necessário imobilização e repouso por 4 a 6 semanas,
seguido então por acompanhamento prolongado, observando o surgimento ou
não de sequelas por déficit do crescimento e lesão irreversível da fise.

FRATURAS DOS OSSOS LONGOS NA INFÂNCIA
Esse tópico é para abordar algumas peculiaridades das crianças. Os ossos longos
como o úmero, antebraço (rádio e ulna), o fêmur e a perna (tíbia e fíbula), além
das fraturas completas em espiral, oblíquas, transversas, em cunha,
segmentadas ou cominuidas, que ocorrem no adulto, também poderemos
encontrar as fraturas do tipo galho verde e do tipo tórus, sendo assim:
Fraturas tipo torus: se somente uma cortical estiver acometida, se
assemelhando a uma fratura impactada (um “amassado”na cortical). Essa lesão
é estável e é tratada com imobilização.
Fonte Própria: BCM

Fraturas em “galho verde”: São fraturas incompletas que ocorrem somente nas
crianças. Incompleta porque enquanto uma cortical fratura a outra oposta se
mantem integra. São fraturas com maior capacidade de remodelamento. O
tratamento será com redução fechada, não havendo necessidade do médico
ortopedista completar a fratura, mas podendo fazê-la se acreditar que poderá
haver perda da redução durante o tratamento conservador.
Fonte Própria: BCM

Fraturas completas: São aquelas em que existe a ruptura de todas as corticais
envolvidas, ou seja, em um osso cilíndrico longo, teremos o que chamamos de 4
corticais (volar e dorsal, lateral e medial). O tratamento poderá ser não cirúrgico,
desde que a fratura seja estável e que esteja reduzida (na posição correta para
consolidar). Dessa forma, imobilização gessada por 4 a 6 semanas.
Fonte Própria: BCM

FRATURAS DA CLAVÍCULA NA INFÂNCIA
É o tipo de fratura mais frequente em crianças, com 8 a 15% de todas as fraturas
pediátricas. Pode ocorrer em 0,5% dos partos normais (tocotrauma) tendo pior
incidência nos partos pélvicos. Com isso, as fraturas da clavícula são
responsáveis por 85 – 90 % de todas as fraturas obstétricas.

MECANISMO DA LESÃO
Trauma indireto: queda sobre a mão espalmada
Trauma direto: Contusão direta sobre o ombro; é o mais comum.
Tocotrauma: ocorre durante a passagem dos ombros pela pelve estreita ou pela
pressão do obstetra diretamente sobre o ombro durante o parto.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. Manifestações clínicas
Deformidade local ou tumoração dolorosa e palpável;
Mecanismo de trauma sugestivo;
Limitação funcional do membro acometido;
Nos Recém-nascidos pelo trauma obstétrico: observamos um reflexo de moro
assimétrico, e deve-se avaliar o status neurovascular do membro, uma vez que
pode ocorrer também a lesão do plexo braquial pelo tocotrauma, produzindo
uma paralisia de Erb-Duschenne (lesão alta de C5 e C6, gerando déficit da
abdução, rotação externa do ombro e flexão do cotovelo) ou paralisia de
Dejerine-Klumpke (lesão de C8-T1, com déficit na supinação do antebraço e
paralisia da mão).

2. Exames Complementares
A radiografia em geral já é suficiente, com as incidências: Rx da clavícula AP e
com inclinação cefálica. Essa última, a ampola estará com 40ª de inclinação
cranial.

CLASSIFICAÇÃO
A classificação de Allman é a mais utilizada.
Tipo I
Tipo II
Tipo III

Fratura do terço
médio

É a mais comum, ocorre em 80% dos casos

Fratura do terço

15% dos casos. Ocorre distal aos ligs.

lateral

Coracoclaviculares

Fratura do terço
medial

5% dos casos.

CONDUTA E TRATAMENTO
A. Recém-nascidos até 2 anos
Essa faixa etária possui uma rápida consolidação e um incrível potencial de
remodelamento ósseo, fazendo com que em 1-3 semanas já não haja mais dor e
a fratura esteja consolidada. Se houver deformidade, com o crescimento ela
sumirá devido ao remodelamento ósseo.
O tratamento então será imobilização com uma tipóia ou uma imobilização em 8
por 3 semanas.
B. Crianças > 2 anos
Em geral, o tratamento conservador com imobilização do tipo tipoia será
suficiente na grande maioria dos casos. No entanto, podemos necessitar de
cirurgia nos casos em que: houver fratura exposta, houver lesão neurológica
distal a fratura, ou se houver grande deformidade.

FRATURAS DO COTOVELO NA CRIANÇA
A fratura mais comum no cotovelo da criança, são as fraturas supracondilianas
do úmero distal; essa também é a fratura cirúrgica mais comum na infância e
ocorre principalmente em meninos, de 5 a 10 anos e no período do verão em
decorrência as férias escolares.

MECANISMO
O mecanismo do trauma pode ser por 02 tipos:
a) Trauma indireto com o Cotovelo em Extensão – é o mais comum (97% dos
casos).
Geralmente uma queda, com a mão espalmada, e a energia do trauma acende
pela mão e antebraço, chegando no cotovelo e fraturando o úmero distal.
Esse tipo de Lesão pode produzir, além da fratura, lesão neurovascular,
colocando em risco o nervo mediano (nervo interósseo anterior) e a artéria
braquial (quando a fratura desvia para póstero-lateral) ou o nervo radial (quando
a fratura desvia para póstero-medial).
b) Trauma direto com o cotovelo em Flexão – ocorre em aprox. 3% dos casos.
Esse mecanismo coloca em risco o nervo ulnar.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. Manifestações clínicas
Deformidade em S do cotovelo
Equimose anterior do cotovelo

Sinais Específicos!

Edema palpável na região posterior
Rotação medial do antebraço

Sinal de Pucker: É uma dobra da pele que surge na região anterior do
braço, sugerindo que fragmento proximal tenha entrada para dentro do
m. braquial, irá dificultar a redução.
Sinal de kirmisson: É a equimose na região da fossa cubital.

A avaliação neuro-vascular deve ser feita antes e após a manipulação. Avaliando
assim:
Sensibilidade: ponta palmar do 5º dedo da mão
Nervo Ulnar

Motor: musculatura intrínseca da mão (m.interósseos)
capacidade de abdução dos dedos

Nervo Mediano
Nervo Radial

Sensibilidade: ponta do indicador na face palmar
Motor: flexão dos dedos, do punho e região tenar
Sensibilidade: tabaqueira anatômica e dorso do polegar
Motora: extensão do punho e dos dedos.

2. Exames Complementares
A radiografia do cotovelo nas incidências em AP (ântero-posterior) e Perfil.

CLASSIFICAÇÃO
A classificação mais utilizada é a de GARTLAND.
Fratura incompleta e sem desvio
Difícil visualização na radiografia
Tipo I

Suspeita se faz pelo mecanismo de trauma, exame físico e sinais
indiretos na radiografia, como o sinal do Coxim gorduroso (área de
hipotransparência visualizada no rx em perfil, na região posterior do
cotovelo)
Fratura incompleta mas desviada

Tipo II

Em geral, a cortical posterior se manterá integra, enquanto o cortical
anterior estará nitidamente rompida.
Fratura completa das corticais e desvio.

Tipo III

É a mais grave, com risco aumentado de lesão neurovasculares
associadas.

CONDUTA E TRATAMENTO
As fraturas supracondilianas do úmero distal na criança, configuram uma
emergência ortopédica, principalmente devido ao risco aumentado de lesão
vascular ou nervosa, além do surgimento de uma síndrome compartimental.
A Fraturas incompletas e sem desvio (Gartland tipo I), esta autorizado o
tratamento conservador, ou seja, sem necessidade de cirurgia. Assim deverá ser
feita uma imobilização gessada axilopalmar por 4 a 6 semanas.

Já as Fraturas desviadas (Gartland tipo II e III) necessitarão de uma abordagem
cirúrgica de emergência. Realizada no centro cirúrgico, com visualização da
redução pelo intensificador de imagens e a fixação provisória com fios de aço
(fios de Kirschenner) cruzados ou paralelos.
As complicações mais frequentes são as lesões nervosas, principalmente do
nervo interósseo anterior (ramo motor do nervo mediano), e a consolidação
errada formando o cubito varo.

FRATURAS DO ANTEBRAÇO NA INFÂNCIA
Esses tipos de fratura correspondem de 3 a 6% de todas as fraturas em crianças,
e 40% das fraturas em ossos longos. No antebraço, 75% ocorrem no terço distal,
15% no terço médio, 5% no terço proximal e outros 5% são fraturas complexas.
Nesse grupo, encontraremos também 2 tipos de fraturas importantes e que
configuram uma urgência ortopédica por estarem associadas a luxações. São as
fraturas de Monteggia e a de Galleazzi.

MECANISMO
O trauma indireto é o mais comum, com queda com a mão espalmada e
antebraço estendido. A rotação do antebraço (em posição supinada ou pronada)
e a inclinação do antebraço na queda irão determinar a direção da fratura e os
desvios.

IDIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. Manifestações clínicas
•
•

Deformidade
Dor, edema, limitação funcional

•
•

Devemos avaliar o status neurovascular distal a lesão.
Avaliar as aticulações proximais e distais.

Fonte Própria: BCM

2. Exames Complementares
• A radiografia do antebraço nas incidências em AP (ântero-posterior)
e Perfil.
• Avaliar sempre as articulações adjacentes

CLASSIFICAÇÃO
FRATURAS DIAFISÁRIAS DO ANTEBRAÇO
Sem luxações ou outras lesões associadas; é uma classificação que tem
subdivisões.
Pode ter traço simples, traço em cunha ou traço multifragmentado.

FRATURA DE MONTEGGIA
É a Fratura da Ulna associada a Luxação da cabeça do Rádio.
Corresponde a 0,4% de todas as fraturas do antebraço.

Quando ocorre, a Luxação anterior da cabeça do rádio é o desvio mais comum.
Na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, necessitando de fixação da ulna
e redução da cabeça do rádio.
Fonte:qconcursos.com/questo
esmilitares/questoes/dff9f8908b

Fonte:qconcursos.com/questoes-militares/questoes/dff9f890-8b

FRATURA DE GALLEAZZI
É a fratura do Rádio associada a luxação da articulação radioulnar distal
É uma fratura rara, em torno de 3% das fraturas do rádio.
O tratamento é cirúrgico.
Fonte Própria: BCM

CONDUTA E TRATAMENTO
O tratamento das fraturas do antebraço irá variar de acordo com a gravidade da
lesão, e com a presença de luxações ou outras lesões associadas.
No tratamento conservador, será realizada a redução fechada (caso esteja
desviado os fragmentos) e a imobilização gessada circular axilopalmar por 4 a 6
semanas. A conversão para gesso curto (gesso luva) poderá ser feita a partir de
3 a 4 semanas.
O tratamento cirúrgico será necessário em aproximadamente 30% dos casos, e
estará indicado quando: a fratura for instável, ou a redução estiver inaceitável,
nas fraturas expostas, nas fraturas com déficit neurovascular, nas fraturas
luxações, nas fraturas em crianças mais velhas (acima de 10 anos) e quando
houver falha do tratamento conservador.

FRATURAS NO ADULTO
Segue abaixo os principais epônimos das fraturas.
1. FRATURAS DOS MEMBROS SUPERIORES
Fratura do 5º metacarpo
Fratura do Boxer

O nome se dá pelo mecanismo de trauma, muitas vezes
relacionados a “socos”

Fratura de Bennet

Fratura do Polegar
É a fratura articular da base do 1º metacarpo
Fratura extraarticular do Radio distal

Fratura de Colles

É uma fratura que não acomete a articulação do punho, é
extraarticular e o fragmento desvia para dorsal.
Fratura extraarticular do Radio distal

Fratura de Smith

É uma fratura que não acomete a articulação do punho, é
extraarticular e o fragmento desvia para Volar.

Fratura articular do Radio distal
Fratura do Chauffer

É uma fratura da estilóide radial, acometendo a superfície
articular.
Fratura isolada da diáfise da Ulna

Fratura do Cacetete

Geralmente ocorre por trauma direto, em que o paciente se
defende com o antebraço

Fratura de Galleazzi
Fratura de
Monteggia

Fratura da diáfise do Rádio associado a luxação da articulação
radioulnar distal
Fratura da diáfise da Ulna com luxação da cabeça do Rádio

Fratura de Essex-

Fratura da cabeça do Rádio associada a lesão da membrana

Lopresti

interóssea e luxação da articulação radioulnar distal

Tríade Terrível

Luxação do Cotovelo associada a Fratura da cabeça do rádio e
fratura do processo coronóide
Fratura em espiral do 1/3 médio da diáfise do úmero, com

Fratura de Holstein

disfunção do nervo radial

Lewis

Essa disfunção pode ser por praxia (temporária) ou lesão do
nervo.

2. FRATURAS DOS MEMBROS INFERIORES

Fratura de Jones

Fratura do 5º metatarso do pé
Ocorre geralmente por mecanismo torcional do pé
Fratura dos Metatarsos com luxação da Articulação de

Fratura-Luxação
de Lisfranc

Lisfranc
Geralmente existe a Fratura da Base do 2ºmetatarso e
luxação do 1ºmetatarso-cunhamedial, 3ºmtt-cunhalateral
e 4º/5ºmtt-cubóide.

Fratura do

Fratura do Tálus

Aviador

Hoje também é chamada de a Fratura do snowboarder.

3. FRATURAS DA COLUNA
Fratura de
Jefferson

Fratura da vértebra cervical C1 (Atlas)
Fratura da vértebra cervical C2 (Áxis) associado a Listese
(escorregamento) C2-C3

Fratura do
Enforcado

Conhecido também como “Hangman's Fractures”
É uma Espondilolistese Traumática C2-C3, Resultando
em Fratura da Parte Interarticular “pars articularis” do
Áxis (C2).

MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
O abuso infantil é um problema mundial, e estima-se que esteja relacionado a
10% das mortes na infância e adolescência.
A violência contra a criança ou o adolescente é toda ação ou omissão,
conscientemente aplicada ou não, que venha a lhe provocar dor, seja ela física
ou emocional. O crime de maus-tratos está previsto no Código Penal Brasileiro
(art. 136), caracterizando por violência doméstica toda violência exercida por
parte de adulto ou adolescente mais velho, na qualidade de responsável,
permanente ou temporário, ou que mantenha com a vítima um laço de
parentesco, dependência, coabitação ou submissão.
Coloco aqui, os 4 principais tipos de abusos:
1. Abuso físico: quando se produz uma lesão física não acidental;

2. Abuso psicológico: composto por ofensas, medo, constrangimento,
promovendo atitudes que visam a humilhação e desqualificação da
criança;
3. Abuso sexual;
4. Negligência: ocorre pela omissão do cuidado, quando o responsável
deixa de prover as necessidades básicas como nutrição, higiene,
proteção, afeto e saúde.

EPIDEMIOLOGIA
A mãe é a agressora mais comum, seguida pelo pai, seguida pelo
companheiro(a). Adultos de baixa renda que foram vítimas de abusos na infância.
A tabela abaixo mostra o perfil da criança que está em risco e o perfil mais
comum dos agressores.

Tabela 1.
Perfil da criança em risco

Perfil dos agressores

Crianças menores de 3 anos (85%)

Os pais são os principais agressores

Prematuros (são 3x mais sujeitos)

Mães solteiras, padrastos, irmãos

Criança deficiente

Alcoolismo e uso de drogas

Criança não planejada

Crises familiares

Filhos de outros relacionamentos

Grupos socioeconômicos de baixa renda

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. História
Esses casos são geralmente acompanhados de histórias não consistentes
contadas pelos responsáveis, as vezes divergentes ou histórias incompatíveis
com as lesões encontradas. Além disso, podemos observar um atraso em
procurar o atendimento médico.
2. Manifestações clínicas
•
•

•

Pele: é o local do corpo mais atingido. Atenção com arranhões,
equimoses e queimaduras em variados níveis de cicatrização.
Sistema Nervoso Central: lesões cranianas não são raras e pode chegar
ao ponto de produzir hematomas intracranianos, principalmente
subdural.
Osteomioarticular: As fraturas estão presentes em 36% dos pacientes
vítimas de abuso físico. Metade (50%) desses casos, ocorrendo na
diáfise dos ossos longos.

Múltiplas Fraturas em estágios diferentes de cicatrização (15% dos casos).
Lesão Patognomônica é raro: Sinal Triangular do canto metafisário.
Sempre desconfiar:

quando as lesões encontradas não correspondem com

as informações dadas pelos pais/acompanhantes.
Tabela 2. Fraturas que sugerem alta, moderada ou baixa probabilidade de terem
sido provocadas por abuso físico.
Fraturas de Alto Risco

Fraturas de
Moderado Risco

Fraturas de
Baixo Risco

Frat. Metafisárias
Frat. em arcos costais

Múltiplas fraturas

posteriores

Frats. em diferentes

Frat. em ossos longos

Frat. da escápula

estágios de

Frat. da clavícula

Frat. do esterno

cura/consolidação

Frats. únicas

Frat. do processo espinhoso

Frats. epifisárias

(vértebra)

3. Exames complementares
Havendo a suspeita de lesões por maus tratos, devemos iniciar investigação
radiológica com radiografias, tentando detectar fraturas antigas ou associadas.
O USG pode ser útil nos casos suspeitos de trauma abdominal ou a TC nas
investigações abdominais e intracranianas.

4. Diagnóstico Diferencial
Osteogênese imperfecta: fragilidade óssea grave, com fraturas recorrentes
Raquitismo: fragilidade óssea por deficiência de vitamina D
Escorbuto: faz sangramentos e surgimento de hematomas
Sífilis congênita: exantema, púrpura, periostite e osteítes

Doença de Caffey: eritema e edema em várias áreas do corpo
Doenças hematológicas: fragilidade óssea e alterações cutâneas
Tumores: fragilidades ósseas ou reações periosteais

CONDUTA E TRATAMENTO
No caso de suspeita ou confirmação de maus tratos, 3 medidas fundamentais a
serem adotadas: a segurança da criança, o tratamento das lesões e a notificação.
A segurança da criança é feita inicialmente através da internação hospitalar. Em
seguida, a comunicação ao assistente social.
As notificações serão feitas ao Conselho Tutelar, que irá adotar medidas
protetoras à suposta vítima; e ao Sistema de informação de Agravos de
notificação (Sinan).
Importante lembrar que existem patologias (diagnóstico diferencial) que simulam
maus tratos, e temos que tomar cuidado na abordagem, uma vez que não cabe
ao profissional de saúde produzir acusações.

Como vemos na Emergência
Paciente menor de 2 anos, trazido pelos pais adolescentes que contam
história incompatível com o tipo de lesão apresentada. A vítima apresenta
múltiplas equimoses pelo corpo de diferentes estágios de cicatrização,
contusão craniana aguda e fratura de costela já com sinal de consolidação.
A conduta imediata é iniciar o tratamento da lesão aguda, com os suportes
necessários, seguido por internação hospitalar, comunicação ao assistente
social e notificação aos órgãos competentes.

Outros termos
das formas mais graves de
lesão cerebral por violência contra crianças, provocada por sacudidas violentas
do corpo da criança, que ocorre mais frequentemente até 2 anos de vida. O
movimento brusco da massa encefálica promove lesões vasculares, contusões,
micro ou macro hemorragias e danos ao sistema nervoso central.
2. Síndrome de Münchhausen por transferência é forma de violência em que a
criança é levada para os cuidados médicos de forma frequente, com relatos de
sintomas e sinais inventados e simulados por seus responsáveis, submetendo
a criança a exames invasivos, uso de medicamentos e internações hospitalares
desnecessárias.

OSTEOMIELITE
A osteomielite é a infecção no tecido ósseo, e é fundamental o diagnóstico
precoce para a rápida instituição do tratamento. Ocorre principalmente em
crianças, sendo mais comum no fêmur distal e na tíbia proximal (topografia do
joelho).
Pode ser aguda, quando o diagnóstico é feito em até 2 semanas, subaguda
quando entre 2 a 6 semanas, ou crônica, a partir de 6 semanas.
Inicialmente a bactéria se instala na região metafisária dos ossos, onde há
maior vascularização. Com o conseqüente alentecimento do fluxo, inicia-se
então a reação inflamatória com exsudato, redução do pH e aumento da pressão
local, podendo for abscessos ósseos. Após 48hs já haverá formação de pus, que
sob pressão percorre os canais de Havers e Volkman, podendo atingir o espaço
medular e o espaço subperiosteal, com posterior periostite.

Em seguida, se houver progressão da doença, haverá necrose avascular,
formando o seqüestro ósseo (crônica), podendo até surgir fístulas.
* Sequestro ósseo = região de osso cortical ou metafisário necrosado, circundado
por reação óssea, avascularizada, ou seja, produzirá uma imagem radiográfica
de hipotransparência circundada por uma área de esclerose.

VIAS DA INFECÇÃO
A osteomielite pode ocorrer pelas vias de:
1. Disseminação hematogênica: é a via mais comum (aprox. 70%-80%). Ocorre
por uma bacteremia, surgida por um foco distante, seja pele, orofaringe ou
qualquer outro.
2. Disseminação por contiguidade: uma infecção próxima ao tecido ósseo. Na
articulação, a artrite séptica, estando em contato com a porção de osso
metafisário, poderá permitir a passagem de bactérias. Ou ainda, infecções
cutâneas como a celulite, em topografia próxima ao tecido ósseo.
3. Disseminação por inoculação direta: como pode ocorrer principalmente nos
traumas com fratura exposta, ou após o tratamento cirúrgico.

AGENTES ETIOLÓGICO
O principal agente envolvido é o Staphylococcus aureus, mas importante
destacarmos que em algumas circunstâncias de saúde e de idade encontraremos
outros agentes de destaque como na tabela 1 abaixo.

Tabela 1. Principais agentes etiológicos envolvidos nas diferentes idades e
circunstâncias.
Recém-Nascido
Menores de 2 anos
Maiores de 2 anos
Adulto jovem

S. aureus, Gram – (E.coli),
S. aureus, H.influenzae, Strept. do
grupo B
S. aureus, Strept. do grupo B
S.aureus, N. gonorrheae
S.aureus, S.epidermidis, Cocos Gram

Idosos

+, fungos, Gram -

Usuários de drogas injetáveis

Pseudomonas aeruginosa

Artrite Reumatóide

S. aureus

Imunossuprimidos

S.aureus

Hemoglobinopatia / anemia
falciforme

S.aureus, Salmonella spp.

Fonte: Campbell’s Orthopaedic Surgery 12ªed pg 125

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. Manifestações clínicas
•
•
•
•

Febre
Dor intensa, geralmente pontual. Sinal do “one finger point” (muita dor
ao pressionar o local).
Dificuldade em tolerar carga no membro afetado.
Sinais flogísticos locais com edema, calor e hiperemia;

2. Exames complementares
Hemograma
Completo
VHS e PCR

Hemocultura

leucocitose com desvio a esquerda / Bastonemia;
Estarão aumentados. O VHS > 20mm, com picos no 3º dia
> 60mm;
Cultura e antibiograma colhidos em 3 locais diferentes;
Poderá ser negativa em até 50% dos casos.
Inicialmente poderá ser normal. As alterações radiográficas

Radiografias

surgem com 5-7 dias de infecção, com aparente porose
(hipotransparência) local, seguido pelo surgimento de
periostite e depois por lesões líticas.

USG
Cintilografia com
tc99
Ressonância
Magnética

Pode mostrar area de periostite local e edema ósseo.
Hipercaptação com os marcadores de infecção Gálio e índio
Muito sensível e pouco específico. Mas um ótimo exame
para evidenciar de modo precoce o edema ósseo e a
extensão da lesão.

3. Diagnóstico Diferencial:
a. Artrite séptica
b. Celulite
c. Tumor (devido ao surgimento de lesão lítica e reação periosteal):
osteoma osteóide, Sarcoma de Ewing, histiocitose.

CONDUTA E TRATAMENTO
Nos casos agudos, deve-se de imediato realizar a coleta de exames laboratoriais
e hemocultura, e iniciar a antibioticoterapia empírica venosa, sendo a primeira
escolha empírica a oxacilina de 8-12 g/dia (Crianças: 200mg/Kg por dia divididos
de 6/6hs. Adulto: 2g de 6/6hs), por 2 a 3 semanas, sendo continuado por mais
2-3 semanas por via oral em domicílio, dependendo da melhora clínica gradual
do paciente.
Em alguns pacientes, com quadro agudo, a antibioticoterapia isolada pode já ser
suficiente para a cura da doença. Já, caso haja a presença da formação de
abscessos ou áreas de necrose óssea, a antibioticoterapia isolada será
insuficiente, e será então necessário a drenagem cirúrgica, com abertura de
janela óssea ou brocagem. A cura da infecção é observada com a melhora clínica
e laboratorial gradual do paciente.
Os casos crônicos, será necessário grandes ressecções do tecido acometido,
além do uso prolongado de antibióticos.
O inadequado tratamento pode resultar em complicações como: artrite séptica,
septicemia e morte, osteomielite crônica, malignizações em doenças tumorais
(carcinoma epidermóide e osteossarcoma).

Como vemos na Emergência
Paciente chegará com dor local, sem história prévia de trauma, mas
poderá ter algum sinal cutâneo como porta de entrada (impetigo, celulite,
mordedura de inseto...). Não irá tolerar carga no membro, terá febre e
bastante dor local, além de flogose. A conduta adequada é colher os
exames disponíveis e prosseguir com a internação hospitalar para iniciar
o mais cedo possível a antibioticoterapia venosa.

SÍNDROME COMPARTIMENTAL
Existe na anatomia dos nossos membros, uma membrana pouco elástica, uma
lâmina de tecido conjuntivo fibroso chamada fáscia. Essa lâmina fibrosa circunda
um grupo de músculos, vasos e nervos, formando os compartimentos.
A síndrome compartimental é quando ocorre a elevação da pressão no interior
de um desses compartimentos resultando em uma crítica redução do fluxo
sanguíneo local, podendo evoluir para isquemia e necrose tecidual.
Esse quadro pode ocorrer por um trauma, principalmente traumas de alta energia
associados a fraturas, lesões por esmagamento, contusões musculares, exercício
físico exagerado, compressão extrínseca (como o uso de curativos constritivos
ou imobilizações gessadas) e medicamentos (como o uso de anabolizantes e
anticoagulantes). Dessas, a causa mais frequente são as lesões associadas a
fraturas, principalmente as fraturas diafisárias da tíbia, fraturas do rádio distal e
fraturas diafisárias do antebraço.

FISIOPATOLOGIA
O aumento de pressão no interior de um compartimento causa o
comprometimento da microcirculação dos tecidos com o acúmulo de líquido no
espaço extra e intracelular, comprometendo a perfusão tecidual e produzindo
isquemia do mesmo. Dessa forma, haverá acidose, aumento da permeabilidade
vascular e aumento do edema, fazendo com que entre em um ciclo vicioso com
piora progressiva do quadro.

Hoje, aceita-se que a pressão intracompartimental em repouso normal é de cerca
de 0 a 8mmHg em adultos. Com isso, alguns estudos, como o de Whitesides e
colaboradores, recomendam o tratamento cirúrgico de emergência nos casos em
que a pressão tissular atinja apenas 20mmHg abaixo da pressão sanguínea
diastólica. Já, outros autores, consideram como nível crítico a pressão
intracompartimental igual ou superior a 30mmHg. Outro conceito, é o de que a
diferença entre a pressão arterial média e a pressão tecidual, não deva ser inferior
a 30mmHg.

O método de medição da pressão intracompartimental foi desenvolvido
inicialmente por Whiteside, utilizando um sistema de conexão em 3 vias, uma no
compartimento muscular, uma na seringa e outra no manômetro, como na figura
abaixo. Com o tempo, o método foi aperfeiçoado.

No entanto, os parâmetros clínicos ainda são os mais importantes e utilizados no
diagnóstico e na decisão do tratamento.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES
1. Manifestações clínicas
•
•

Dor Local intensa e progressiva, deixando o paciente agitado e
inquieto;
Piora da Dor com a extensão passiva dos tendões e músculos: O
examinador irá realizar a extensão das extremidades, ou seja, dos dedos,
do punho ou tornozelo. Essa extensão passiva dos tendões irá promover
dor intensa dos músculos que estão sobre pressão dentro do
compartimento acometido.

•
•
•
•
•

Pele encontra-se tensa, brilhante e quente (como na celulite);
Pode ocorrer escurecimento da extremidade ou até palidez;
Os pulsos geralmente estão normais. Podendo estar diminuído.
Pode haver parestesia ou hipoestesia distal a lesão.
Pode haver paresia/paralisia, mas é um quadro mais tardio e já pode
indicar lesão irreversível.

2. Exames complementares
O método de Whitesides, permite a medição da pressão intracompartimental.
No entanto, é pouco empregado, dando valor principalmente a anamnese do
ocorrido e ao exame físico, sendo esses suficientes na grande maioria das vezes
para o diagnóstico. Esse método será útil principalmente nos casos em que o
paciente se encontra desacordado.
A radiografia poderá mostrar sinais sugestivos, com o aumento de densidade
das partes moles. Assim como o USG, que mostrará edema.
Exames laboratoriais não mostrarão dados específicos, mas podemos ver
aumento do lactato e marcadores inflamatórios.

CONDUTA E TRATAMENTO
Na síndrome compartimental aguda, devemos realizar a Fasciotomia
Descompressiva. O tratamento é cirúrgico de emergência, não devendo ser
prorrogado.
Baseia-se na abordagem cirúrgico promovendo amplos acessos e liberação da
fáscia, permitindo a expansão e descompressão dos tecidos do compartimento
afetado.
A Tabela abaixo mostra o número de compartimentos em cada segmento.

COXA (3)

Compartimento Anterior; Compartimento Posterior;
Compartimento Medial;
Compartimento anterior; Compartimento Lateral;

PERNA (4)

Compartimento Posterior Profundo; Compartimento
Posterior Superficial;
Compartimental Medial; Compartimento Central profundo e

PÉ (9)

superficial; Compartimento Lateral; Compartimento do m.
adutor do hállux; e 04 compartimentos interósseos;

BRAÇO (2)
ANTEBRAÇO (3)

Compartimento anterior; Compartimento posterior;
Compartimento anterior; Compartimento Posterior;
Compartimento radial (compartimento móvel)
Compartimento Tenar; Compartimento hipotenar;

MÃO (5)

Compartimento adutor; Compartimento Central;
Compartimento adutor;

Frequentemente está associada as fraturas, principalmente as fraturas do
antebraço e da perna. No antebraço, é necessário um acesso volar e outro dorsal,
para a liberação dos 3 compartimentos. Já na perna, realizamos 02 amplos
acessos: um antero-lateral (liberando o anterior e lateral) e outro postero-medial
(liberado os compartimento posterior profundo e superficial).

LEMBRANDO!
A ASSOCIAÇÃO COM FRATURAS

Como vemos na Emergência

Sind. Compartimental por esforço: ocorre durante o exercício físico exagerado.
Causa dor, isquemia local e raramente irá gerar sintomas neurológicos.
É resolvido com o repouso muscular e crioterapia.
Contratura isquêmica de Volkmann: é o estágio final de um sd. Compartimental
aguda, em que a necrose muscular tornar-se irreversível acarretando contraturas
isquêmicas. Também chamada de sd. compartimental crônica.

