
Fraturas são lesões que causam
rompimento ou trincamento de um osso. Elas
podem ser fechadas, quando o osso não é
exposto, ou abertas, quando há rompimento
da pele. As fraturas geralmente ocorrem em
virtude de algum impacto, queda ou
esmagamento. Além das fraturas
ocasionadas por traumas, existem as
patológicas e as causadas por estresse.

As fraturas são facilmente percebidas, seja
pelo aparecimento dos ossos através da pele
(fratura exposta) ou pela dor.

Classificação das fraturas:

• Fraturas por avulsão – uma forte contração muscular separa o tendão do osso.

• Fratura cominutiva – osso se quebra em vários pedaços.

• Fratura por compressão (esmagamento) – geralmente ocorre nas vértebras. Por exemplo, o corpo de
uma vértebra da coluna vertebral pode colapsar por causa da osteoporose.

• Fratura com luxação – a articulação se torna luxada e um dos ossos apresenta uma fratura.

• Fratura patológica – quando uma doença subjacente enfraquece os ossos e provoca a ruptura.

• Fratura em galho verde – o osso se deforma, mas não ocorre a fratura. Ocorre nas crianças. É
dolorosa, mas estável.

• Fratura incompleta – o osso é parcialmente fraturado de um lado, mas não quebra completamente e o
resto do osso permanece intacto. É mais frequente entre as crianças, que têm ossos mais elásticos.

• Fratura com separação óssea – quando o osso é fraturado e um fragmento se afasta do osso.

• Fratura longitudinal – ao longo do eixo do osso.

• Fratura espiral- uma fratura onde um pedaço de osso é girado.

IMPORTANTE: A grande maioria dos casos de fratura exposta está relacionada com acidentes de trânsito
e em obras. Ao presenciar um desses acidentes, chame imediatamente ajuda especializada ligando para
o SAMU (192) e Corpo de Bombeiros (193). Evite movimentar a vítima, pois osso fraturado pode
comprometer órgãos internos, tais como os pulmões.
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