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Experiência: As fraturas expostas da diáfise da tíbia são uma importante fonte de incapacidade na América Latina. Os países 
de alta renda (HICs) em todo o mundo estabeleceram protocolos de tratamento padronizados para fraturas expostas da tíbia, 
mas pouco se sabe sobre seu tratamento em países de renda média (MICs) na América Latina. Esta pesquisa de cirurgiões 
ortopédicos latino-americanos caracteriza os padrões de tratamento de fraturas expostas da tíbia.
Métodos: Cirurgiões ortopédicos de 20 sociedades ortopédicas nacionais da América Latina completaram uma pesquisa online 
avaliando seu tratamento de fraturas expostas da tíbia. Informações demográficas foram coletadas. Os padrões de tratamento 
foram consultados de acordo com 2 agrupamentos de tipos de fratura de Gustilo-Anderson (GA): tratamento de fraturas tipo I 
e tipo II (GA-I/II) e tratamento de fraturas tipo III (GA-III). Os padrões de tratamento foram avaliados em 4 domínios: 
profilaxia antibiótica, irrigação e desbridamento, estabilização de fraturas e tratamento de feridas. Estatísticas resumidas foram 
relatadas; a análise foi realizada pelo teste exato de Fisher (p < 0,05).
Resultados: Houve 616 participantes da pesquisa de 20 países da América Latina (4 HICs e 16 MICs). Fixação externa inicial 
seguida de fixação interna em estágios foi preferida para fraturas GA-I/II (51,0%) e GA-III (86,0%). Quase um terço (31,5%) 
das fraturas GA-IIIB não recebeu um procedimento de cobertura de partes moles. Estratificando por status socioeconômico do 
país, os cirurgiões em CIMs mais comumente utilizaram a fixação interna tardia para fraturas GA-I/II (53,3% versus 22,0%, p < 
0,001) e GA-III (94,0% versus 80,4%, p = 0,002). Os cirurgiões em CIMs mais comumente usaram o fechamento primário para 
GA-I/II (88,9% versus 62,8%, p < 0,001) e fraturas GA-III (32,6% versus 9,8%, p < 0,001).
Conclusões: Esta pesquisa relata os padrões de tratamento de cirurgiões ortopédicos latino-americanos para fraturas expostas 
da diáfise da tíbia. Cirurgiões em CIMs relataram maior atraso no uso de fixação interna para todos os tipos de fratura, 
enquanto cirurgiões em HICs evitam mais rotineiramente o fechamento primário. Os procedimentos de cobertura de tecidos 
moles não são realizados em quase um terço das fraturas GA-IIIB devido à falta de pessoal cirúrgico e treinamento.



As lesões musculoesqueléticas contribuem substancialmente 
para a carga global de doenças, e as fraturas expostas da tíbia 
são uma das principais causas de morbidade1. Além disso, 
mais de 90% das mortes relacionadas a lesões ocorrem em 
países de baixa e média renda (PBMRs)1,2. A América Latina 
tem uma carga crescente de fratura exposta da tíbia devido a 
acidentes de trânsito, com até 50.000 fraturas expostas por 
ano em alguns países e taxas de complicações de até 20%3,4. No 
entanto, pouco se sabe sobre a verdadeira carga ou tratamento 
dessas lesões na América Latina5-7.

As fraturas expostas da tíbia são lesões traumáticas que 
requerem tratamento ortopédico de emergência. O padrão de 
tratamento para fraturas expostas da diáfise da tíbia inclui 
antibióticos profiláticos precoces, desbridamento da ferida 
cirúrgica e estabilização da fratura, todos os quais 
desempenham um papel crítico na redução da morbidade a 
longo prazo6-11. No entanto, as melhores práticas e padrões de 
tratamento reconhecidos nacionalmente para fraturas 
expostas da diáfise da tíbia na América Latina são menos 
documentados. Um estudo recente descobriu que 26% a 50% 
dos países de renda média (MICs) em todo o mundo tinham 
diretrizes formalizadas para o tratamento de fraturas 
expostas12, mas poucos países latino-americanos tinham 
diretrizes disponíveis13-16. 

Fig. 1
Mapa dos respondentes da pesquisa por país, demonstrando os países latino-americanos de renda alta e média. (Os MICs incluem países de renda média baixa e 
renda média alta; 13 entrevistados não identificaram seu país).

Embora fatores como o acesso a recursos e o tipo de sistema 
de saúde possam determinar os padrões de tratamento, é um 
desafio abordar as lacunas de cuidados ortopédicos sem 
entender os padrões atuais de tratamento e como essas 
preferências diferem entre os países pesquisados. Portanto, 
este estudo visa fornecer informações sobre o tratamento de 
fraturas expostas da diáfise da tíbia na América Latina.

Materiais e métodos
Desenho e Distribuição de Pesquisa

Realizamos um levantamento transversal de cirurgiões 
ortopédicos atuantes na América Latina. Utilizamos um 
método de amostragem por conveniência de membros de um 
consórcio acadêmico de pesquisa ortopédica17 e membros de 
sociedades ortopédicas latino-americanas. A aprovação do 
conselho de revisão institucional foi obtida da instituição de 
estudo principal.
A pesquisa avaliou as preferências de tratamento dos 
cirurgiões para fraturas expostas da tíbia. As perguntas da 
pesquisa foram desenvolvidas com base na literatura existente, 
com contribuições de 3 cirurgiões ortopédicos de trauma 
ortopédicos treinados nos Estados Unidos e 3 cirurgiões 
ortopédicos latino-americanos. O inquérito inglês



TABELA - Dados Demográficos

Característica
Total

(N = 616)*

565 (91.7)

51 (8.5)

552 (91.5)

Sexo (masculino)
Perfil do Banco Mundial
País de alta renda
País de renda média†
Ambiente de prática

35 (5.7)

106 (17.4)

89 (14.6)

Acadêmico
Prática privada
Público
Múltiplo 380 (62.3)

Local de prática
588 (96.1)

19 (3.1)

Cidade(urbana)
Suburbano
Rural 5 (0.8)

Anos de prática
0 to 5 112 (19.6)

6 to 10 121 (21.2)

11 to 15 87 (14.1)

16 to 20 77 (13.5)

>20 174 (30.5)

Fellowship em Trauma Músculo 
Esquelético

230 (37.6)Sim 
Não 382 (62.4)

Número de fraturas expostas da 
tíbia tratadas a cada ano
0 to 10 217 (36.2)

11 to 20 176 (29.4)

21 to 30 93 (15.5)

31 to 40 30 (5.0)

41 to 50 32 (5.3)

>50 51 (8.5)

Porcentagem de fraturas que 
se apresentam dentro de
24 horas de lesão

<10% 71 (11.6)

10% to 25% 61 (10.0)

25% to 50% 71 (11.6)

50% to 75% 95 (15.5)

75% to 90% 133 (21.7)

>90% 181 (29.6)

A instituição tem um protocolo formal 
de tratamento de fraturas expostas

163 (26.5)Sim 
Não 451 (73.5)

*Vários dados não foram relatados por todos os entrevistados. Todos 
os dados são frequência de resposta: número (%). †Inclui países 
definidos como países de renda média-alta e média-baixa.

foi traduzido para o espanhol por 2 cirurgiões ortopédicos  
bilíngues da América Latina. Posteriormente, a pesquisa em 
espanhol foi revisada após a tradução de volta para o inglês e 
distribuída ao grupo de autoria para revisão final. A pesquisa 
incluiu informações demográficas sobre o cirurgião 
responsável pelo tratamento e sua prática, incluindo sexo, 
país, ambiente de prática e número de fraturas expostas da 
tíbia que são tratadas por ano. O tratamento da fratura 
exposta da tíbia foi questionado de acordo com 2 
agrupamentos determinados pela classificação de Gustilo-
Anderson (GA)18: o primeiro grupo incluiu o tratamento de 
fraturas tipo I e tipo II (GA-I/II) e o segundo grupo incluiu 
tratamento de fraturas do tipo III (GA-III). A pesquisa 
questionou respostas relacionadas a 4 domínios de tratamento 
de fraturas expostas: profilaxia antibiótica, irrigação e 
desbridamento, estabilização de fraturas e tratamento de 
feridas.

Para alcançar os entrevistados, pelo menos 1 membro 
do conselho de cada sociedade ortopédica latino-americana 
foi contatado para solicitar assistência na distribuição da 
pesquisa aos membros de sua respectiva organização. A fim de 
aumentar a resposta da pesquisa, foi solicitado que os 
membros do conselho e da sociedade distribuíssem a pesquisa 
para cirurgiões ortopédicos locais que tratam fraturas 
expostas. Para evitar respostas duplicadas e torná-las 
identificáveis, os entrevistados forneceram seu nome e 
hospital. Além disso, cada sociedade ortopédica relatou se 
existem diretrizes nacionais ou da sociedade para o 
tratamento de fraturas expostas. E-mails de acompanhamento 
foram enviados em intervalos de 2 meses e a pesquisa foi 
encerrada após 10 meses. As respostas foram coletadas 
utilizando Research Electronic Data Capture (REDCap)19.

Métodos estatísticos
Estatísticas resumidas foram calculadas e as respostas foram 
categorizadas de acordo com os dados do Banco Mundial 
sobre o status de renda do país como países de alta renda 
(HICs) ou MICs, onde os MICs incluem tanto países de renda 
média-alta quanto de renda média-baixa20 . No momento da 
redação deste artigo, nenhum país latino-americano 
representado nesta pesquisa foi classificado como país de 
baixa renda. As comparações entre os grupos foram realizadas 
por meio de testes exatos de Fisher bicaudais com a = 0,05 
como nível de significância. Todas as análises foram realizadas 
no STATA SE versão 15 (StataCorp).

Resultados
Havia 616 participantes da pesquisa de 20 países (4 HICs e 16 
MICs; Fig. 1), com a maioria de MICs (91,5%). A maioria dos 
entrevistados era do sexo masculino (91,7%), atuava em meio 
urbano (96,1%) e não havia completado o curso de trauma 
musculoesquelético (62,4%) (Tabela I). Pouco mais de um 
quarto (26,5%) afirmou que sua instituição possui protocolo 
formalizado de tratamento de fratura exposta de tíbia. Das 20 
sociedades ortopédicas, 6 (30%) afirmaram que existem 
diretrizes nacionais ou sociais para o tratamento de fratura 
exposta da tíbia, enquanto 14 (70%) declararam que não 
existem diretrizes ou não responderam (Tabela II). Mais da 
metade dos entrevistados tratou > 10 fraturas expostas da tíbia 
por ano. Um terço relatou que a maioria dos pacientes com



fraturas expostas da tíbia em seu hospital presentes em 
>24 horas após a lesão.

Em relação à antibioticoprofilaxia, 92,6% relataram 
administrar apenas antibióticos intravenosos para pacientes 
com fraturas GA-I/II, enquanto 21,7% administraram 
antibióticos locais com antibióticos intravenosos para fraturas 
GA-III (Tabela III). 

A maioria dos entrevistados sentiu que o tempo ideal para a 
entrega de antibióticos é dentro de 3 horas da chegada ao 
hospital para fraturas GA-I/II (89,0%) e GA-III (93,4%). No 
entanto, os entrevistados frequentemente encontraram atrasos 
na administração de antibióticos, com cerca de um terço 
afirmando que os antibióticos são normalmente administrados 
>3 horas após a chegada do paciente para GA-I/II (34,6%) e GA-
III (31,5%) fraturas. Para fraturas GA-I/II, a maioria dos 
entrevistados administra apenas cefalosporinas de primeira 
geração (64,5%),

TABELA II Sociedades Ortopédicas Nacionais da América Latina*

Sociedade Nacional País
Contagem de membros 

informada
Distribuição Estimada 

da Pesquisa
Pesquisas 
concluídas

Argentina 500 500 46

Bolivia NI NI 3

Brazil 470/15,000 470/1,500 45

Chile 74 74 7

Colombia 1,411 1,411 62

Costa Rica 8539 NI 7

Cuba 2,284 1,142 10

Dominican Republic 703 21 14

Ecuador 500 500 23

El Salvador 55 55 12

Guatemala 1,200 1,200 4

Honduras 135 135 1

Mexico 3,100 3,100 205

Nicaragua 230 230 39

Panama 180 180 10

Paraguay 250 60 53

Peru 500 400 9

Puerto Rico 14440 NI 1

Uruguay 358 358 33

Associação Argentina de Trauma Ortopédico
(AATO)

Sociedade Boliviana de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOLOT)

Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico
(SBTO)/Sociedade Brasileira Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT)
Sociedade Chilena de Ortopedia e Traumatologia 
(SCHOT)

Sociedade Colombiana de Cirurgia Ortopédica e 
Traumatologia (SCCOT)

Associação Costarriquenha de Ortopedia e 
Traumatologia (ACOT)

Sociedade Cubana de Ortopedia e Traumatologia 
(SCOT)

Sociedade Dominicana de Ortopedia e 
Traumatologia (SDOT)

Sociedade Equatoriana de Ortopedia e 
Traumatologia (SEOT)

Associação Salvadorenha de Ortopedia e 
Traumatologia (ASOT)

Associação Guatemalteca de Ortopedia e 
Traumatologia (AGOT)

Associação de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia 
de Honduras(ACOTH)

Federação Mexicana de Faculdades de Ortopedia e 
Traumatologia(FEMECOT)

Associação Nicaraguense de Ortopedia e 
Traumatologia (ANOT)

Sociedade Panamenha de Ortopedia e 
Traumatologia(SPOT)

Sociedade Paraguaia de Ortopedia e 
Traumatologia(SPOT)
Sociedade Peruana de Ortopedia e Traumatologia 
(SPOT)

Sociedade Porto-riquenha de Ortopedia e 
Traumatologia (SPOT)

Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do 
Uruguai (SOTU)
Sociedade Venezuelana de Cirurgia Ortopédica e 
Traumatologia (SVCOT)

Venezuela 2,003 1,200 19

*NI = não informado. Vários dados não foram relatados por todos os entrevistados.



com alguns entrevistados acrescentando cefalosporinas de 
terceira geração (14,8%) ou aminoglicosídeos (14,7%). O 
antibiótico administrado aos pacientes com fraturas GA-III 
foi variável, sendo as cefalosporinas de primeira geração 
(30,7%) e os aminoglicosídeos (30,7%) os mais comumente 
relatados.

Em relação à irrigação e desbridamento, a maioria 
considerou que o desbridamento cirúrgico definitivo ideal deve 
ocorrer dentro de 6 horas da apresentação para fraturas GA-I/II 
(79,1%) e GA-III (90,5%) (Tabela III). No entanto, o tempo 
relatado para o desbridamento cirúrgico na prática diferiu 
consideravelmente do tempo ideal

TABELA III Decisões de Tratamento por Domínios de Gerenciamento de fraturas expostas: Profilaxia Antibiótica e Irrigação e Desbridamento*

Gustilo-Anderson Tipo I ou II Gustilo-Anderson Tipo III

Profilaxia antibiótica
Via de administração de antibióticos

560 (92.6) 468 (76.6)

1 (0.2) 8 (1.3)

Apenas intravenosa
Antibióticos locais apenas
Intravenoso com antibióticos locais 44 (7.3) 132 (21.7)

Tempo ideal para administração de antibióticos
544 (89.0) 570 (93.4)

60 (9.8) 30 (4.9)

<3 horas
3 a 6 horas
6 a 24 horas 6 (1.0) 8 (1.3)

>24 horas 1 (0.2) 2 (0.3)

Tempo médio real até a entrega do antibiótico
399 (65.4) 417 (68.5)

152 (24.9) 139 (22.8)

<3 horas
3 a 6 horas
6 a 24 horas 57 (9.3) 50 (8.2)

>24 horas 2 (0.3) 3 (0.5)

Regime de antibióticos†
466 (64.5) 324 (31.8)

107 (14.8) 204 (20.0)

106 (14.7) 324 (31.8)

23 (3.2) 51 (5.0)

5 (0.7) 22 (2.2)

1 (0.1) 3 (0.3)

Cefalosporina de primeira geração
Cefalosporina de terceira geração
Aminoglicosídeo
Penicilina
Vancomicina
Piperacilina/tazobactam 
Metronidazol 14 (1.9) 92 (9.0)

Irrigação e desbridamento
Tempo ideal para desbridamento cirúrgico definitivo

484 (79.1) 554 (90.5)

103 (16.8) 43 (7.0)

3 (0.5) 8 (1.3)

<6 horas
6 a 24 horas
24 a 48 horas
O tempo de desbridamento não é importante 22 (3.6) 7 (1.1)

Tempo médio real para desbridamento cirúrgico definitivo
239 (39.1) 290 (47.4)

330 (53.9) 286 (46.7)

<6 horas
6 a 24 horas
24 a 48 horas 31 (5.1) 23 3.8)

>48 horas 12 (2.0) 13 (2.1)

Motivo do atraso no desbridamento
15 (2.5) 13 (2.2)

296 (50.3) 301 (51.1)

39 (6.6) 35 (5.9)

36 (6.1) 46 (7.8)

Escolha/preferência do cirurgião
Falta de pessoal operacional ou espaço disponível
Paciente não pode arcar com despesas
Falta de equipamentos/implantes necessários
Demora na chegada do paciente 203 (34.5) 194 (32.9)

*Todos os dados são frequência de resposta: número (%). Vários dados não foram relatados por todos os entrevistados. †Múltiplas respostas podem ser 
selecionadas para o regime antibiótico.



, com aproximadamente metade das fraturas GA-I/II 
(53,9%) e GA-III (46,7%) relatadas tratadas entre 6 e 24 horas 
após a apresentação ao hospital. Os entrevistados mais 
comumente citaram a falta de pessoal cirúrgico ou espaço 
disponível e atraso na chegada do paciente como as razões para o 
atraso no desbridamento definitivo.

A fixação externa inicial seguida de fixação interna em 
estágios foi mais comumente relatada para fraturas GA-I/II 
(51%) e GA-III (86%) (Tabela IV). Fixação externa definitiva 
foi relatada com pouca frequência, mas mais frequentemente 
para fraturas GA-III (7,4%) do que GA-I/II (1,0%). Ao 
realizar a fixação interna,

TABELA IV Decisões de Tratamento por Domínios de Gerenciamento de fraturas expostas: Estabilização de Fraturas e Gerenciamento de Feridas*

Gustilo-Anderson
Tipo I ou II

Gustilo-Anderson
Tipo III Todos os tipos de fratura

Estabilização de fratura
Método de tratamento

291 (47.7) 40 (6.6)

311 (51.0) 524 (86.0)

6 (1.0) 45 (7.4)

Fixação interna primária
Fixação interna retardada
Fixação externa definitiva
Gesso ou tala definitiva 2 (0.3) 0

Método primário de fixação interna
38 (6.3) 68 (12.1)

37 (6.2) 20 (3.6)

262 (43.7) 228 (40.6)

Placa de bloqueio
Placa sem travamento
Haste intramedular não fresada
Haste intramedular fresada 263 (43.8) 246 (43.8)

Razão principal para usar a fixação interna atrasada
183 (59.2) 417 (79.9)

61 (19.7) 47 (9.0)

14 (4.5) 19 (3.6)

Risco de infecção
Custo dos implantes
Treinamento/nível de conforto
Outro 51 (16.5) 39 (7.5)

Gestão de feridas
Tempo de fechamento da ferida

534 (87.5) 184 (30.2)

76 (12.5) 425 (69.8)
Fechamento primário no momento da fixação definitiva
Fechamento atrasado
Especialidade cirúrgica responsável pela maioria dos 

procedimentos de retalhos
108 (18.4)

428 (72.9)

3 (0.5)

Ortopedia
Cirurgia plástica
Cirurgia geral
Ortopedia e cirurgia plástica 48 (8.2)

417 (68.5)

192 (31.5)

A maioria das fraturas do tipo IIIB de Gustilo-Anderson são tratadas com procedimentos de retalho
Sim
Não
Motivo para não usar procedimentos de retalho em seu hospital

- 54 (23.7)

- 30 (13.2)

22 (9.6)

10 (4.4)

17 (7.5)

Nível de treinamento do cirurgião/conforto
Preferência do cirurgião
Falta de pessoal cirúrgico ou espaço disponível O 
paciente não pode arcar com as despesas
Falta de equipamentos/implantes necessários
Falta de cirurgiões plásticos 95 (41.7)

Tratamento usado quando a ferida não pode ser fechada primariamente
331 (57.8))

226 (39.4)

Terapia de feridas por pressão negativa
Curativos embebidos em solução salina
Bolsa antibiótica 16 (2.8)

*Todos os dados são frequência de resposta: número (%). Vários dados não foram relatados por todos os entrevistados.



a haste intramedular foi a estratégia preferida para fraturas 
GA-I/II (87,5%) e GA-III (84,4%). O motivo mais citado para 
a fixação interna tardia para todos os tipos de fratura foi o 
risco de infecção.

Em relação ao manejo da ferida, a maioria relatou 
fechamento primário para fraturas GA-I/II (87,5%) e 
fechamento tardio para fraturas GA-III (69,8%) (Tabela 
IV). No entanto, quase um terço não usou procedimentos 
de cobertura de tecidos moles para tratar fraturas GA-IIIB. 
Os motivos mais citados para a não utilização desses 
procedimentos incluíram a falta de cirurgiões plásticos, a 
preferência do cirurgião e o nível de treinamento do 
cirurgião. Quando o fechamento primário não foi possível, 
a maioria relatou usar terapia de ferida por pressão 
negativa (57,8%) ou curativos embebidos em solução salina 
(39,4%).

Ao comparar os entrevistados de MICs com os de 
HICs, os cirurgiões de MICs relataram mais 
frequentemente o tempo para administração de antibióticos 
como > 3 horas após a apresentação do paciente do que os 
cirurgiões de HICs para GA-I/II (36,6% versus 19,6%, p = 
0,014) e fraturas GA-III (33,3% versus 19,6%, p = 0,059) 
(Tabela V). Além disso, cirurgiões de CIMs relataram 
utilizar fixação interna tardia mais comumente para 
fraturas GA-I/II (53,3% versus 22,0%, p < 0,001) e GA-III 
(94,0% versus 80,4%, p = 0,002). Cirurgiões de MICs 
também relataram mais comumente tentar o fechamento 
primário para fraturas GA-I/II (88,9% versus 62,8%, p < 
0,001) e GA-III (32,6% versus 9,8%, p < 0,001).

Finalmente, ao comparar por anos de prática dos cirurgiões, 
houve diminuição do uso de fechamento primário para fraturas 
GA-III com o aumento dos anos de prática (0 a 5 anos, 38,2%; 6 a 
10 anos, 35,0%; 11 a 15 anos, 32,2%; 16 a 20 anos, 27,6%; e >20 
anos, 21,4%; p = 0,020).

Discussão
Até onde sabemos, este estudo transversal é o primeiro a examinar 
a metodologia preferida de tratamento de fratura exposta da tíbia 
em uma coorte de cirurgiões ortopédicos latino-americanos. 
Identificamos diferenças nos padrões de tratamento entre HICs e 
MICs da América Latina, particularmente no que diz respeito à 
profilaxia antibiótica, estabilização de fraturas e cobertura de 
feridas. Além disso, identificamos fatores potencialmente 
modificáveis que podem ser abordados para melhorar o 
tratamento de fraturas expostas.

A força deste estudo está na novidade dos dados incluídos e 
na diversidade dos países representados, principalmente devido 
ao seu foco em uma região do mundo onde estudos colaborativos 
e multicêntricos são limitados17,21. Os resultados são 
consistentes com estudos anteriores. Em uma pesquisa 
internacional que incluiu cirurgiões ortopédicos de cada 
continente, Bhandari et al. consultado tratamento de fratura da 
diáfise da tíbia; entre 444 entrevistados, eles descobriram que a 
fixação interna é comumente usada em todos os tipos de fratura 
exposta (tipo I, 95,5%; tipo II, 88,1%; e tipo IIIA, 67,6%)22. No 
entanto, eles não distinguiram entre a fixação interna indexada e a 
fixação externa seguida de fixação interna retardada, nem 
avaliaram as razões para as potenciais diferenças de tratamento. 
Além disso, a maioria dos entrevistados era da América do Norte 
(51,7%), com apenas 65 respostas (14,6%) da América do Sul. 

TABELA V Comparação da preferência de tratamento por HIC ou MIC*

Gustilo-Anderson Tipo I ou II

Valor P*

Gustilo-Anderson Tipo III

Valor PHIC (N = 51) MIC (N = 552) HIC (N = 51) MIC (N = 552)

Tempo médio até a entrega do antibiótico 0.059

<3 horas 41 (80.4) 350 (63.4) 0.014 41 (80.4) 368 (66.7)

>3 horas 10 (19.6) 202 (36.6) 10 (19.6) 184 (33.3)

Tempo médio para desbridamento operatório 0.062

<24 horas 50 (98.0) 508 (92.0) 0.244 51 (100.0) 513 (93.4)

>24 horas 1 (2.0) 41 (7.4) 0 (0.0) 36 (6.6)

0.002

39 (78.0) 247 (44.7) <0.001 10 (19.6) 30 (6.0)

11 (22.0) 294 (53.3) 41 (80.4) 474 (94.0)

Utilizar fixação interna primária versus retardada
Primário
Atrasado
Utilizar fechamento primário versus atraso

<0.001

32 (62.8) 491 (88.9) <0.001 5 (9.8) 178 (32.6)Primário
Atrasado 19 (37.3) 56 (10.1) 46 (90.2) 368 (67.4)

Use procedimentos de cobertura de tecidos 
moles para fraturas Gustilo-Anderson tipo IIIB

0.270

39 (76.5) 374 (68.5)Sim 
Não 12 (23.5) 172 (31.5)

*Todos os dados são frequência de resposta: número (%). Vários dados não foram relatados por todos os entrevistados. Todos os testes de 
significância foram completados com o teste exato de Fisher ( = 0,05). HIC = país de alta renda e MIC = país de renda média.



Uma pesquisa canadense com 268 entrevistados descobriu que 
83% dos entrevistados preferiram usar haste intramedular para
todas as fraturas expostas da tíbia, mas não distinguiram a 
escolha do implante por tipo de fratura exposta ou a escolha 
entre fixação interna primária e tardia23. Os estudos específicos 
para a América Latina são compostos de pequenas análises de 
instituições isoladas. Um estudo de Guanajuato, México, 
registrou prospectivamente a frequência e o tipo de fratura 
encontrados ao longo de 1 ano em sua instituição, no qual 
relataram 66 fraturas expostas de tíbia24. Um estudo 
semelhante da Cidade do México revisou registros de casos ao 
longo de 4 anos e identificou 82 fraturas de tíbia, mas não 
especificou se eram abertas ou fechadas25. Além disso, nenhum 
estudo observou protocolos de tratamento ou estratégias de 
estabilização de fraturas. Assim, nosso estudo fornece novos 
insights sobre os padrões atuais de atendimento na América 
Latina. Esses resultados destacam a necessidade de 
desenvolvimento de diretrizes de tratamento em uma 
sociedade ortopédica ou em nível nacional. Essas diretrizes 
devem ser específicas para pacientes que se apresentam de 
forma aguda e para aqueles que se apresentam de forma tardia. 
As diretrizes desenvolvidas por organizações como a Academia 
Americana de Cirurgiões Ortopédicos ou a Associação de 
Trauma Ortopédico podem não ser generalizáveis   para países 
da América Latina devido à alta taxa de apresentação tardia dos 
pacientes. Globalmente, são poucos os países que 
desenvolveram diretrizes formais de tratamento para essas
lesões12.

Esses dados podem oferecer uma oportunidade para a 
padronização e modernização dos protocolos de tratamento 
na América Latina. Com base em dados principalmente de 
configurações ricas em recursos, a haste intramedular 
primária é o tratamento preferido para fraturas expostas 
do eixo tibial de baixa energia e algumas de alta 
energia26-28. Algumas metanálises corroboraram essa 
preferência de tratamento29,30. No entanto, nosso estudo 
demonstrou uma alta taxa de fixação interna retardada, 
principalmente entre as CIMs. Isso pode ser devido a 
vários fatores, incluindo educação do cirurgião, limitações 
de recursos, fatores do paciente ou preocupação de que 
o ambiente local seja diferente dos ambientes ricos em 
recursos.

Por exemplo, um terço dos entrevistados neste 
estudo indicou que a maioria dos pacientes em sua 
instituição se apresentou ao hospital >24 horas após a 
lesão, o que aumenta o risco de infecção. Os entrevistados 
relataram que sua principal razão para usar a fixação 
interna tardia foi o risco de infecção. Esses achados são 
consistentes com a literatura anterior sobre fratura exposta 
da tíbia da América Latina. Um estudo brasileiro constatou 
que 44% dos pacientes com fratura exposta da tíbia foram 
tratados em >24 horas após a lesão, o que eles atribuíram à 
apresentação tardia, falta de leitos hospitalares, tempo de 
transporte prolongado e indisponibilidade de centro 
cirúrgico31. Um estudo no México descobriu que 80% de 
sua coorte foi tratada com fixação interna tardia, 
comumente devido à gravidade da fratura ou falta de 
disponibilidade do implante no desbridamento inicial32. 

Estudos adicionais são necessários para explorar o 
raciocínio para realizar a fixação interna tardia para fraturas 
expostas da tíbia e encontrar soluções para reduzir a 
apresentação tardia. 

Tem havido uma notável falta de atendimento pré-hospitalar e 
disponibilidade de recursos em hospitais não designados para trauma 
nos LMICs da América Latina, e evidências recentes sugerem que a 
adoção de sistemas de trauma bem coordenados é fundamental para 
melhorar o atendimento ao trauma musculoesquelético, incluindo 
fraturas expostas12. De fato, a edição mais recente de Cirurgia 
Essencial: Prioridades de Controle de Doenças do Grupo Banco 
Mundial incorporou o atendimento a fraturas expostas em suas 
diretrizes essenciais de atendimento ao trauma para hospitais de nível 
primário33. As sociedades ortopédicas nacionais mexicanas e 
argentinas e o desenvolvimento de diretrizes para a apresentação de 
fratura exposta aguda e tardia podem abordar a questão do 
atendimento tardio.

Finalmente, nosso estudo encontrou taxas mais altas de 
fechamento atrasado entre os entrevistados latino-americanos de 
HICs e taxas de fechamento primário semelhantes entre os 
entrevistados latino-americanos de MICs em comparação com 
estudos norte-americanos recentes. Um estudo de 119 fraturas 
expostas em uma única instituição nos Estados Unidos descobriu 
que o fechamento primário era frequentemente usado para 
fraturas do tipo I (88%), tipo II (86%) e tipo IIIA (75%)34. Estudos 
canadenses, a taxa geral de fechamento primário para fraturas 
expostas da tíbia tipo I a IIIA foi de 70% e 77%, respectivamente, e 
a maioria das fraturas tipo I (92% e 93%, respectivamente) e tipo II 
(79% e 95%, respectivamente) as fraturas em cada estudo foram 
fechadas primariamente35,36. Finalmente, em uma pesquisa de 
2007 sobre o ensino atual de fraturas expostas entre as residências 
ortopédicas dos Estados Unidos, os entrevistados frequentemente 
utilizaram o fechamento primário para fraturas do tipo I (88%) e 
tipo II (86%). entre os entrevistados latino-americanos de HICs 
pode ser devido ao aumento dos atrasos na apresentação do 
paciente ao hospital em comparação com os Estados Unidos e o 
Canadá. Assim, comparações diretas de nossos dados com dados 
HIC de outros países podem ser difíceis. Mais trabalho é necessário 
para explorar esta questão. Além disso, a maior taxa de fechamento 
primário entre cirurgiões em CIMs da América Latina em 
comparação com HICs pode ser devido à preocupação com sua 
capacidade de retornar à sala de cirurgia devido à falta de pessoal, 
capacidade da sala de cirurgia ou capacidade de pagamento do 
paciente. Assim, em vez de realizar várias operações de retorno, 
eles podem optar por fechar principalmente as feridas no 
desbridamento inicial e na estabilização da fratura.

Nosso estudo demonstrou que os procedimentos de retalho 
de partes moles não são realizados em quase um terço das fraturas 
tibiais GA-IIIB, achado evidente entre cirurgiões em CIMs. Isso 
provavelmente representa acesso limitado a cirurgiões plásticos, 
pois 40% dos entrevistados atribuíram a falta de cobertura de 
retalho à falta de acesso a cirurgiões plásticos e 23% citaram seu 
próprio nível de treinamento ou conforto com procedimentos de 
retalho. Esses achados apoiam o investimento em aumentar a 
capacidade de cirurgia plástica ou treinar cirurgiões ortopédicos 
para realizar procedimentos de retalhos para suprir essa lacuna de 
tratamento38.

Embora este estudo forneça novas informações sobre o 
tratamento de fraturas expostas da tíbia por cirurgiões ortopédicos 
latino-americanos, ele tem várias limitações. Não conseguimos 
obter uma taxa de resposta para esta pesquisa devido à forma como 
ela foi distribuída às sociedades ortopédicas, à rede ACTUAR 
Open Tibia Study Group17 e aos cirurgiões ortopédicos latino-
americanos. Procuramos maximizar as respostas incentivando os 
entrevistados a distribuir a pesquisa para seus colegas e 
incentivando as sociedades ortopédicas a distribuir a pesquisa para 
sua lista de membros. 



Os membros dos conselhos de administração ou seus 
delegados foram responsáveis pela distribuição da pesquisa. 
Alguns indivíduos distribuíram a pesquisa para sua lista de 
membros, enquanto outros distribuíram a pesquisa dentro 
de sua organização para um público-alvo de cirurgiões de 
trauma ortopédicos conhecidos por tratar fraturas expostas 
da tíbia. Tentamos determinar a penetrância da pesquisa e 
fornecer evidências contextuais para o número de cirurgiões 
ortopédicos em cada país, recuperando dados sobre o 
número de cirurgiões ortopédicos praticantes em cada 
sociedade e uma estimativa do número de cirurgiões que 
receberam a pesquisa. No entanto, não conseguimos 
determinar se uma pesquisa foi recebida pelos membros da 
sociedade. Além disso, dada a metodologia de amostragem 
por referência em cadeia e a possibilidade de que indivíduos 
que fornecem pesquisas possam ter sido contatados fora de 
uma sociedade nacional, não conseguimos calcular com 
precisão a taxa de resposta. No entanto, o número de 
respondentes a esta pesquisa é pequeno em relação ao 
número de cirurgiões ortopédicos atuantes na América 
Latina. Portanto, os resultados podem não ser 
generalizáveis. Também reconhecemos que a maioria dos 
entrevistados eram cirurgiões urbanos. É possível que os 
cirurgiões urbanos fossem mais propensos a receber ou completar 
a pesquisa, ou uma concentração desproporcional de cirurgiões 
ortopédicos na América Latina urbana pode ser refletida. Embora 
os protocolos de tratamento avaliados nesta pesquisa sejam 
baseados na literatura disponível e na contribuição de especialistas 
no assunto, a pesquisa que usamos não é validada e as 
propriedades psicométricas, como o alfa de Cronbach e os 
autovalores, são desconhecidas, pois não foram avaliadas durante 
a pesquisa pilotagem.

Até onde sabemos, este estudo é o primeiro até o 
momento a descrever os padrões de tratamento de fratura 
exposta da tíbia por cirurgiões ortopédicos em toda a 
América Latina. Determinamos que existem diferenças 
significativas relacionadas à estabilização de fraturas e 
tratamento de feridas entre HICs e MICs latino-americanos. 
Pesquisas futuras são necessárias para esclarecer as razões 
dessas discrepâncias e estabelecer diretrizes específicas para 
o ambiente.
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