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Retalho Agudo do gastrocnêmio nas fraturas expostas de
Tíbia sem cobertura de partes moles associados a
técnicas de reconstrução óssea
Alves Jr., IF¹; dos Santos, RMM¹; Batalini, LGS¹; Pazin, LMF¹; Holmo, JF¹
¹ Associação da Santa Casa de Ourinhos
Paciente G.G.B, masculino, 19 anos, vítima
de acidente motociclistico. Deu entrada no serviço
de urgência, apresentando fratura exposta do terço
proximal da diáfise da tíbia, AO 42-C3. Apresentava
grave lesão de partes moles na face ântero-medial
proximal da perna.

Na urgência foi realizado controle de
danos, com limpeza cirúrgica, desbridamento da
ferida, retirada de fragmentos ósseos
desvitalizados e fixação externa linear.
Após
desbridamento a fratura exposta foi classificada
como Gustillo 3B. Devido a perda óssea, foi feito
preparo dos fragmentos proximal e distal para o
transporte ósseo. Para cobertura de partes moles,
foi realizado retalho agudo da cabeça medial do
gastrocnêmio.

Posteriormente, o paciente foi submetido ao
enxerto de pele parcial e montagem do fixador
externo circular com transporte bifocal de 6 cm.
Foi observada uma integração do retalho sem
sinais de necrose ou infecção, além da cobertura
precoce dos fragmentos ósseos.

Paciente seguiu sem restrições funcionais,
conseguindo retornar ás suas atividades diárias.
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