
CAS CLÍNIC 
TRAUMATOLOGIA I CIRURGIA ORTOPÈDICA 

MARTA TORTAJADA VALLE 

NIUB: 16290606 

H. SAGRAT COR - UB 

CURS 2016 - 2017 

 



MOTIU DE CONSULTA 

Dona de 56 anys que acudeix a urgències de 

l’Hospital Sagrat Cor el 20/04/17 per dolor i 

impotència funcional a avantbraç dret de menys 

d’1 hora d’evolució. 



ANTECEDENTS PERSONALS 

• Dona de 56 anys totalment independent per a 

les activitats bàsiques de la vida diària. 
 

• Resideix a Barcelona amb la seva parella. 
 

• Refereix que no pot prendre cortisona, però 

no és una al·lèrgia. No altres al·lèrgies 

conegudes. 
 

• No consum tabac, hàbit enòlic ocasional. 
 

• No antecedents familiars d’interès. 



ANTECEDENTS PATOLÒGICS 

• Hipertensió arterial essencial en tractament 

farmacològic. No diabetis ni dislipèmies. 

• Síndrome depressiu  

• No refereix antecedents quirúrgics 



TRACTAMENT HABITUAL 

 Enalapril 10mg 1comp/24h 
 

 Paroxetina 20mg 1comp/24h 
 

 Àcid acetilsalicílic 100mg 1comp/24h 
 

 Lorazepam 1mg 1comp/24h 
 

 Alprazolam 0,5mg 3comp/24h (1-1-1) 



MALALTIA ACTUAL 

Dona de 56 anys amb els antecedents 

anteriorment descrits que acudeix a urgències 

per dolor i impotència funcional a avantbraç 

dret després de caiguda casual a domicili 1 hora 

abans, que ha coincidit amb la presa d’alcohol. 

Relata haver-se caigut colpejant-se l’avantbraç 

amb la vora d’una taula. Nega traumatisme 

cranial o pèrdua de coneixement. No refereix 

cap altra simptomatologia acompanyant. 

 

 

 



EXPLORACIÓ FÍSICA 

• TA 140/95; FC 86bpm; FR 15rpm; SatO2 99% 
 

• Estat general: Conscient i orientada, 
col·laboradora. Ben nodrida, normocolorejada 
i normohidratada. 
 

• Exploració respiratòria: Murmuri vesicular 
conservat. 
 

• Exploració cardiovascular: Ritme cardíac 
normal. Polsos perifèrics presents i simètrics. 
Perfusió perifèrica normal. 
 

• Exploració abdominal: Abdomen tou i 
depresible, peristaltisme normal. No masses ni 
visceromegàlies. 
 

 



EXPLORACIÓ FÍSICA 

• Exploració neurològica: Conscient i 

orientada a les 3 esferes. Exploració parells 

cranials normal. No focalitats. 
 

• Exploració cap i coll: No alteracions. 
 

• Exploració extremitats: Presència de ferida 

<1cm a cada volar d’avantbraç dret, amb 

deformitat en flexió i hiperpronació. No 

hematoma. Polsos distals conservats. No 

alteracions dels nervis cubital, medià i radial. 

 



PROVES COMPLEMENTÀRIES 

A la radiografia de l’avantbraç dret AP 

i lateral s’observa fractura desplaçada 

del terç mig diafisari de cúbit i radi. 



ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA 

• Davant la clínica i exploració física i les 

troballes a la radiografia s’orienta com a 

fractura oberta de grau I de Gustilo del 

terç mig de radi i cúbit. 



MANEIG A URGÈNCIES 

• S’administra 3mg de metadona subcutani + 

5mg diazepam + 1g paracetamol ev i es 

realitza reducció de la fractura. 

• Es col·loca guix braquiopalmar  

    

          Control postreducció. 

 

• S'administren 2g de cefazolina ev 

 



MANEIG A URGÈNCIES 

Al control post 

reducció 

s’observa 

aproximació de 

les vores de la 

fractura, sense 

que arribin a 

tocar-se en el cas 

del radi.  



MANEIG A URGÈNCIES 

A les fractures associades de cúbit i radi el 

tractament d’elecció és la reparació quirúrgica 

amb osteosíntesi. 

 
 

Es programa cirurgia per al 21/04/2017 
 

Tractament a l’alta d’urgències:  

• Elevació de la mà i mobilització de dits 

• Enantyum 25mg/8h altern cada 4 hores amb 
Nolotil 575mg/8h 

• Tramadol 50mg de rescat si dolor no controlat 

 



MANEIG QUIRÚRGIC 

S’inicia el procediment fent una aproximació anterior 

al radi, l’abordatge de Henry. Es realitza incisió volar 

i es dissecciona per plans entre el múscul 

braquioradial i el flexor radial del carp.  S’identifica i 

es separa cap a cubital el paquet vascular.  
https://www2.aofoundation.org/wps/portal/surgery 



MANEIG QUIRÚRGIC 

A continuació es realitza desperiostització del radi i 

neteja del focus de la fractura. Es redueix la fractura 

i es col·loca placa LCP 3,5 de 7 forats amb 6 

cargols sota control escòpic. Es tanca fàscia i teixit 

subcutani  i finalment es tanca la pell amb grapes.  
 



MANEIG QUIRÚRGIC 

Per a l’aproximació 

del cúbit es realitza 

incisió dorsal i es 

realitza un abordatge 

posterior directe. Es 

fa dissecció per plans, 

desperiostització i 

reducció de la 

fractura.  



MANEIG QUIRÚRGIC 

A continuació es col·loca 
un cargol de 3,5 a 
compressió i una placa 
de reconstrucció de 7 
forats amb 6 cargols (3 a 
banda i banda de la 
fractura) sota control 
escòpic. Després es 
procedeix al tancament 
de la fàscia i el teixit 
subcutani i al tancament 
de la pell amb grapes.  

 



MANEIG QUIRÚRGIC 

Control post 

quirúrgic normal 

amb ambdues 

fractures reduïdes.  
 

S’observen les 

dues plaques 

d’osteosíntesi amb 

6 cargols 

cadascuna. 



PLA A L’ALTA 

Donada la bona evolució a planta, el 24/04/17 

es decideix alta a domicili. Es recomana: 

• Mantenir fèrula dorsal braquiopalmar, amb la 

mà elevada amb cabestrell i mobilització activa 

dels dits. 
 

• Tractament a l’alta: 

    - Paracetamol 1g 1comp/8h, altern cada 4h   

      amb Nolotil 575mg 1comp/8h 

    - Tramadol 50mg de rescat. 
 

• Control a cures en 10 dies per a retirar sutures. 

 

 



FRACTURES OBERTES 

DISCUSSIÓ 
 



EPIDEMIOLOGIA 

 Les fractures obertes poden ser el resultat de gran 

varietat de mecanismes lesius: 

• Directes: Traumes d’alta energia com accidents de 
trànsit, caigudes des de gran alçada o armes de foc. 

• Indirectes: Mecanismes torsionals de baixa energia 
com els soferts en esports o caigudes. 

 

 Les lesions per aixafament són la causa més comuna, 
seguides per caigudes de gran alçada i accidents de 
trànsit. 

 

 Són més comunes en homes que en dones (7:3) amb 
edat mitja entre 40-55 anys. 

 

 Les fractures obertes de les falanges dels dits són les 
més comunes, seguides de les de tíbia i radi distal. 

 
 M. J. Halawi, M. P. Morwood. Acute Management of Open Fractures: An Evidence-Based Review. Orthopedics. 2015 



CLASSIFICACIÓ 

 La classificació més emprada és la de Gustilo: 

 

M. J. Halawi, M. P. Morwood. Acute Management of Open Fractures: An Evidence-Based Review. Orthopedics. 2015 



MANEIG INICIAL 

 Control de l’hemorràgia amb pressió directa sobre la 

ferida. 
 

 Iniciar antibiòtics ev i profilaxi tetànica si està 

indicada. La profilaxi antibiòtica es fa amb una 

cefalosporina de 1ª generació en els graus de Gustilo I 

i II i amb cefalosporina de 1ª generació + 

aminoglicòsid en el grau III. 
 

 Inspecció de la ferida  i del dany dels teixit tous i 

avaluació neurovascular. 
 

 Radiografia o altres tècniques d’imatge si sospita dany 

neurovascular. 

 

 
D. Abbasi, B. Taylor. Open Fractures Management. Orthobullets. 



TRACTAMENT 

 Irrigació amb solució salina (3L de solució per a 

l’estadi I, 6L per a l’estadi II I 9L per a l’estadi III). 
 

 Desbridament dels teixits desvitalitzats. 
 

 Estabilització interna (clau endomedul·lar o plaques i 

cargols) o externa de la fractura.  
 

 Tancament de la ferida (en les de classe III es pot fer 

tancament cutani diferit). 

 

M. J. Halawi, M. P. Morwood. Acute Management of Open Fractures: An Evidence-Based Review. Orthopedics. 2015 



COMPLICACIONS 

 La principal complicació de les fractures obertes són 

les infeccions. 
 

 Altres complicacions són: 

• Pèrdua de teixits tous 

• Síndrome compartimental 

• No consolidació 

• Sinostosi 

• Refractura després de la retirada del material 

d’osteosíntesi 

 

https://www2.aofoundation.org/wps/portal/surgery 


