
Texto 16 
                                                           Luxação e Fratura 

Luxação 

 

        Lesão em que uma articulação é deslocada da posição normal ou seja As luxações podem ser 

definidas como o deslocamento dos ossos de uma articulação.  Geralmente, acontecem por causa de 

uma queda, de um acidente de carro ou durante a prática de 

esportes. Essa lesão pode ser percebida facilmente pela 

deformidade causada, podendo ocorrer também dor e dificuldade 

de movimentação do local. Embora uma luxação possa ocorrer em 

qualquer articulação do corpo, as regiões mais afetadas são 

tornozelos, dedos, joelhos, ombros e punhos. Em consequência da 

luxação pode haver danos nos músculos, ligamentos e tendões que 

devem ser tratados posteriormente com fisioterapia. 

Sintomas 

Os sintomas de uma primeira luxação, geralmente traumática, 

envolvem dor associada a limitação de movimentos da articulação 

em questão. Pode haver também alguma deformidade local aparente, além de eventuais inchaços e 

possíveis hematomas. 

O que fazer em caso de luxação? 

     Em caso de luxação, deve-se procurar assistência médica e imobilizar o local. É importante nunca 

tentar recolocar o osso no local e também não se deve fazer massagem para aliviar a dor. 

Tratamento 

 Reposição, após a exclusão de fraturas ósseas através de um raio-x.  

 Uso de analgésicos para a dor  

 Compressas de gelo 

 Imobilização do local  

 Fisioterapia 

 Em alguns casos mais específicos talvez seja necessária uma cirurgia para o correto 

posicionamento do osso. 

 Fratura  

      A fratura é a ruptura dos ossos. Após um trauma, o osso se divide em dois ou mais fragmentos.  

      Os ossos são parte do sistema musculoesquelético, que também inclui os músculos e os tecidos 

que os ligam (ligamentos, tendões e outros tecidos conjuntivos, chamados tecidos moles). Essas 

estruturas conferem ao corpo sua forma, tornando-o estável e permitindo que se movimente. 
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      As fraturas geralmente ocorrem em virtude de algum impacto, queda ou esmagamento, sendo 

essa última normalmente associada à lesão de tecidos moles. Esses 

traumas não precisam ocorrer de forma violenta para que a lesão 

aconteça, pois pequenos tombos, por exemplo, podem gerar fraturas. 

Idosos são os mais propensos a apresentar ruptura dos ossos, 

principalmente em razão da sensibilidade dessas estruturas. 

Principais tipos de fraturas 

As fraturas podem ser classificadas de acordo com a causa, podendo 

ser: 

 Traumáticas: são as mais característica de acidentes, 

decorrentes de grandes impactos, provocados pela aplicação de 

força maior que a suportada pelo osso; 

 Por estresse: Pequena fissura em um osso causada por esforço repetitivo ou força, muitas vezes 

por excesso de uso. As forças que podem causar uma fratura por estresse podem incluir saltos 

repetitivos ou corrida por longas distâncias, são comuns em atletas e dançarinos; 

 Patológicas: são aquelas que ocorrem sem explicação ou devido a pequenas pancadas, como na 

osteoporose ou em tumores ósseos, já que deixam os ossos mais frágeis. 

Além disso, as fraturas podem ser classificadas de acordo com a lesão em: 

 Simples e fechadas: apenas o osso é atingido e não 

causa dano a pele; 

 Expostas: a pele é perfurada, havendo a visualização 

do osso. Por ser uma lesão aberta, está mais 

susceptível a infecções, sendo normalmente 

recomendado o uso de antibióticos profiláticos.  

 Complicadas: afetam outras estruturas além do osso, 

como nervos, músculos ou vasos sanguíneos; 

 

Principais sintomas de fratura 

As fraturas podem gerar sinais e sintomas muito 

característicos, como: 

 Dor intensa; 

 Inchaço do local fraturado; 

 Deformidade do local; 

 Incapacidade total ou parcial de mexer o membro fraturado; 

 Presença de hematomas; 

 Presença de ferimentos no local da fratura; 

 Diferença de temperatura entre o local fraturado e o sem fratura; 

 Dormência e formigamento da área; 

 Estralos. 

        Quando houver fratura, não é indicado de forma alguma tentar colocar o osso ou o membro no 

lugar, pois pode causar ainda mais danos, além de ser bastante doloroso. O melhor a fazer é procurar 

ajuda médica para que as atitudes corretas sejam tomadas e o tratamento possa ser feito. 


