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FRATURA DO ESCAFÓIDE

A fratura do escafoide é a ruptura de um osso do
pulso localizado entre o rádio (osso do antebraço) e o
polegar.
O escafoide tem dimensões reduzidas e uma forma
irregular semelhante ao feijão.
O escafoide é o osso do carpo mas sujeito a fraturas
porque em caso de queda é o primeiro que recebe a
carga na qual convergem muitas forças externas.
Cerca de 90% das lesões ósseas do pulso são de
responsabilidade do osso escafoide que é fundamental
para a estabilidade e a dinâmica da mão, enquanto os
outros 7 ossinhos do carpo são atingidos raramente por
lesões.
O perigo desta fratura é que se não é tratada
adequadamente, pode ocorrer uma condição denominada
pseudartrose. As consequências poderão permanecer por
um longo tempo, incluindo dor, instabilidade, perda de
força, mobilidade e uma alteração da dinâmica da mão.
As lesões mais perigosas são expostas e acompanhadas
da luxação do osso.
A da fratura do escafoide é complicada porque este osso é
cercado por cartilagem em quase toda a superfície, o
tecido de cartilagem é pouco vascularizado, chegando
assim poucas substâncias nutrientes para formar o calo
ósseo.
O trauma também pode danificar os nervos, as artérias e
os ligamentos, especialmente o ligamento interósseo
escafo lunar. No passado, quase a metade dos pacientes
não conseguia criar um calo ósseo suficiente a cicatrizar a
lesão.
A fratura do escafoide é provocada por trauma direto sobre
a mão, por exemplo uma queda em hiperextensão do
pulso, ou seja, na posição em que recebe um objeto
lançado por outra pessoa.
No trauma, o escafoide vem comprimido e estabilizado ao
nível proximal do rádio, mas a parte distal (o tubérculo)
deve absorver o impacto sem poder apoiar em outros
ossos. Poderia criar um fulcro fixo entre duas forças
paralelas que atuam sobre a extremidade do osso.
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