Dr. Marcello Castiglia

Especialista em Cirurgia do Ombro e
Cotovelo

Fraturas da Porção Distal do Úmero

O cotovelo é composto de 3 ossos diferentes que podem quebrar-se diversas maneiras diferentes, e constituem as chamadas
fraturas do cotovelo. A fratura da porção distal do úmero é apenas uma delas. Esta porção do osso é aquela que forma a parte superior do
articulação.

Anatomia
O cotovelo é composto de três ossos, o rádio, a ulna e o úmero, funcionando como uma dobradiça. É importante também na
rotação do antebraço, denominada prono-supinação. O movimento da prono-supinação é importantíssimo e usado com bastante frequência,
como por exemplo para pegarmos o dinheiro no caixa do supermercado ou ao girarmos a mão para baixo, como quando tocamos piano.

Anatomia óssea do cotovelo.

O cotovelo é conectado graças a três tipos de estruturas básicas: os ligamentos, os músculos e seus tendões e o desenho dos
ossos que prendem naturalmente um osso ao outro de maneira estável, em especial na flexão.
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Descrição
A fratura da porção distal do úmero ocorre quando existe uma quebra em qualquer lugar na região final do osso do braço. Essas
fraturas, são incomuns e podem ocorrer de maneira isolada ou como parte de uma lesão mais complexa do cotovelo.

Causas
Podem ocorrer de várias maneiras, como:

1) Trauma direto contra o cotovelo: durante uma queda ou com a colisão de um objeto duro
2) Trauma indireto: queda com o braço estendido forçando um osso contra o outro.

Sintomas
As fraturas da porção distal do úmero podem ser bastante dolorosas e podem deixar o movimento do membro superior bastante
dificultado. Sintomas adicionais incluem:
+ Inchaço
+ Hematomas (manchas roxas ao redor do cotovelo)
+ Dor à palpação e ao toque

Exame Médico
O paciente com fratura do cotovelo costumeiramente vai ao pronto-socorro, pois este tipo de lesão é bastante dolorosa e o paciente
pode não estar apto a movimentar o cotovelo. Durante a avaliação o médico deve esclarecer a história do trauma. Além disso ele irá:

-

Procurar por lacerações de pele para excluir a possibilidade de fratura exposta, que aumentam o risco de infecção;
Palpar o cotovelo à procura de dor e desconforto localizado;
Checar o pulso e avaliar sua sensibilidade e função muscular, pois com alguma frequência pode-se observar paralisia
nervosa, mesmo que transitória;
Pedir que tente movimentar o cotovelo. Na maioria das vezes, isso não será possível.
Examinar seu ombro, braço, antebraço e punho, pois não raramente podem ser observadas lesões associadas, que
passariam despercebidas.
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Foto do úmero distal normal e fraturado.

Tratamento
Ainda no pronto-socorro, seu braço será imobilizado numa tala, além de ser colocado numa tipoia, com o intuito de controlar a sua
dor e estabilizar o membro superior em posição mais confortável. Outras medidas adotadas serão o uso de gelo e medicação para dor.
Muitas fraturas desse tipo necessitam de cirurgia, mas algumas fraturas mais estáveis podem ser tratadas sem cirurgia.
Tratamento conservador
Se a fratura não possui desvio, ela pode necessitar apenas de uma imobilização para promover sua cicatrização. O médico irá
monitorar esta consolidação óssea e o paciente irá retornar ao consultório de maneira frequente.
Se não houver movimento entre os fragmentos nas primeiras semanas, o paciente será autorizado a iniciar o movimento do
cotovelo. Poderão ser necessárias visitas ao fisioterapeuta.
A opção pelo tratamento não cirúrgico pode ainda necessitar de imobilização por longos períodos e com isso, há uma possibilidade
de rigidez articular (cotovelo “duro”). Esta condição necessitará de um longo período de exercícios para ganhar o movimento
perdido, e por vezes, nem todo o movimento é reestabelecido.
Se a fratura mudar de posição durante o tratamento, o paciente pode necessitar de cirurgia para realinhar os fragmentos.

Avenida Presidente Vargas 2121, sala 1503 - Ribeirão Preto/SP - CEP 14020-260
(16) 99318-3868

(16) 36215485

mcastiglia@rivve.com.br

www.marcellocastiglia.rivve.com.br

Tala Axilopalmar

Tratamento cirúrgico
Tipicamente envolve colocar os fragmentos do cotovelo quebrado de volta aonde eles pertencem. Implantes metálicos –
como placas e parafusos – são usados para segurar os pedaços entre si até o osso consolidar. Após este período, eles não tem
mais função.
As Fraturas que tem indicação cirúrgica são:
+ Fratura desviada (fora do lugar)
+ Fratura exposta (pelo risco de infecção)

Cirurgia
Pode ser realizada em anestesia geral (dormindo) ou com anestesia regional (com medicações que fazem o membro
superior ficar paralisado), ou ambas. Durante o procedimento o paciente pode ficar deitado de barriga para cima, de lado ou de
bruços. Se ficar deitado de bruços, seu rosto e pálpebras podem ficar inchados, e após um período, tudo volta ao normal.
A incisão é geralmente realizada na parte de trás do cotovelo, e os ossos podem ser conectados por diversos
mecanismos como parafusos, pinos, placas e mesmo através de pontos dados através dos ossos. Com muita frequência, uma
combinação de todos estes métodos é realizada. Após a cirurgia a incisão é fechada com pontos e pode ser que o cirurgião opte
por colocar uma tala com o cotovelo fletido ou estendido para o seu conforto.
Considerações especiais sobre o procedimento
- Pode haver a necessidade de movimentação do seu nervo ulnar para uma posição anterior no cotovelo, pois algumas vezes as
placas ficam em contato com ele e isto pode levar a sintomas como choque e dores no local;
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- A perda de osso pode requerer o uso de enxerto ósseo retirado do seu corpo ou mesmo de um banco de osso. Pode ainda ser
usado um substituto ósseo, de maneira excepcional.
- Para chegar à fratura, há a necessidade de realizar um corte no osso denominado ulna. Após o término da cirurgia, este osso é
reparado.
- Em fraturas muito graves, ocorridas em paciente idosos, existe uma tendência à troca da articulação por uma prótese. Isso deverá
ser conversado com o médico.

Diagrama da fratura da Porção Distal do Úmero tratada com placas e parafusos.

Complicações Inerentes ao Procedimento Cirúrgico
Existem riscos associados a qualquer cirurgia. Se ela for recomendada, o médico acha que os possíveis benefícios
suplantam os riscos. Apesar disso, você deve saber que fraturas do cotovelo não geram risco de morte, e se você optar pela não
realização da cirurgia, provavelmente isto não trará nenhum risco maior do que as possíveis sequelas que podem advir do
tratamento de uma fratura do cotovelo. Converse com seu médico sobre isso. Sendo assim, as complicações possíveis são:
+ Infecção
+ Dor associada à cirurgia
+ Lesão de vasos e nervos – apesar do baixo risco, ele é possível.
+ Não consolidação óssea – A cirurgia não garante a cicatrização óssea, podendo ocorrer por uma miríade de causas, entre elas a
falta de comprometimento do paciente, fraturas expostas, infecção, outras doenças presentes, como diabetes, tabagismo, entre
outros. Se a fratura não consolidar, pode ser necessária uma nova cirurgia.
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Reabilitação
Operando ou não, o paciente deve se preparar para bastante trabalho e dificuldades na reabilitação.

Tratamento conservador
A reabilitação começa após algumas semanas de imobilização, começando com manipulação suave e gradual, até a adição de
exercícios para fortalecimento do braço.
Tratamento cirúrgico
Depois da cirurgia, o braço do paciente costuma ser imobilizado por um curto período de tempo. Após, é dado início à reabilitação
lenta e progressiva, juntamente com o uso de medicação para controle da dor durante as sessões.
Não costuma ser permitido o carregamento de pesos até cerca de 3 meses após a cirurgia. O mesmo vale para o ato de dirigir.

Resultados
Envolvendo ou não a necessidade de cirurgia, a cura do osso leva alguns meses. Pode levar mais tempo em diabéticos e
em tabagistas.
Algumas pessoas retornam às atividades normais em cerca de 6 meses da lesão (trabalho pesado e esportes), apesar de
a cura completa poder levar até dois anos. Seu médico lhe dirá quando a lesão está estável o suficiente para o retorno às
atividades regulares. Não respeitar esses limites dados pelo médico podem levam ao movimento dos fragmentos e até à quebra da
placa. Isso pode necessitar recomeçar o tratamento do início.

Considerações: Em alguns casos, pessoas com fraturas da porção distal do úmero podem ter problemas a longo prazo:
+ Perda de amplitude de movimento: Mesmo depois da consolidação óssea, o ganho de movimento completo pode não ser
possível. Nestes casos, o paciente não conseguirá estender e/ou dobrar seu cotovelo completamente. Tipicamente, as perdas
pequenas não costumam causar um grande impacto na vida diária, no entanto perdas maiores podem requerer novos
procedimentos cirúrgicos.
+ Ossificação Heterotópica: Problema raro que consiste na formação de osso novo e fora do local usual, acometendo
músculos, tendões e ligamentos. Quando isso ocorre, pode haver bloqueio do movimento do cotovelo. Pode ser necessária nova
abordagem cirúrgica
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+ Artrose do cotovelo: Por tratar-se de fratura articular, a degeneração da cartilagem que recobre a articulação pode ocorrer
e com isso o cotovelo pode ficar inchado e doloroso. Isso é relativamente comum, especialmente a longo prazo.
O que dis cutir co m o s eu mé dico :

1. Quando estarei apto a usar meu braço novamente?
2. Quando poderei voltar ao trabalho?
3. Eu tenho algum risco específico para que meu tratamento não evolua
bem?
4. Se eu fizer a cirurgia, quais são os riscos e benefícios?
5. O que eu devo esperar na recuperação a curto e longo prazo?

O Dr. Marcello Castiglia é especialista em Cirurgia do Ombro e Cotovelo, com
especializações na Universidade de Stanford e no Hospital for Special Surgery.
Atualmente é membro do corpo clínico da Rivvé Viver Saúde, bem como é médico
contratado do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Atua nas áreas de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo, Traumatologia do Esporte e Cirurgia do Joelho.
Email para contato: mcastiglia@rivve.com.br

Convênios Atendidos: Cassi, Cabesp, Omint, Bradesco Saúde, Sulamérica, Porto Seguro, FUNCESP, CESP, AMAFRESP,
AMIL, APAS, Economus, Mediservice, Petrobrás, Saúde Caixa, Sabesprev
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