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Introdução: Fraturas por fragilidade óssea são um importante problema de saúde após trauma raquimedular (TRM) e 

podem levar a complicações que afetam negativamente o desempenho funcional. Há pouco detalhamento na literatura 

acerca dos mecanismos envolvidos na ocorrência de fraturas e sua relação com atividades preconizadas pela 

fisioterapia. Apesar dos prejuízos funcionais, a osteoporose após TRM é frequentemente negligenciada pelos 

fisioterapeutas e pacientes. Compreender as características dessa população auxilia na identificação de fatores de risco 

e elaboração de programas de prevenção e tratamento. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico dos indivíduos 

com TRM que sofreram fratura por fragilidade óssea e verificar possíveis associações entre local e mecanismo de 

fratura entre deambuladores e cadeirantes. Método: Realizado estudo de série de casos por levantamento de prontuário 

eletrônico de pacientes com TRM e fraturas por osteoporose admitidos no Hospital Sarah entre janeiro de 1997 e 

dezembro de 2016. Na coleta de dados foi utilizado o “International Spinal Cord Injury Fracture History Extended Data 

Set” (Version 1.0) da Sociedade Internacional de Lesão Medular. Aprovado pelo comitê de ética da instituição 

(CAAE:66396817.7.0000.0022). Resultados: Encontrados 306 pacientes com fratura por osteoporose, sendo 53,5% do 

sexo masculino, 79,4% com paraplegia, 58,6% com nível neurológico torácico; média de idade 41 (±16,1) anos, 62,4% 

cadeirantes e 37,5% com marcha domiciliar ou comunitária. Média de tempo entre TRM e fratura foi de 12,5 (±0,7) anos. 

Cerca de 28,5% reportaram piora do desempenho nas atividades de vida diária após fratura e 31,6% pioraram a 

habilidade de marcha. Nos usuários de cadeiras de rodas, o principal mecanismo de fratura foi queda de cadeira de 

rodas (37%), mobilização passiva dos membros inferiores (14,5%) e transferências (12,1%). Nos deambuladores, 82% 

relacionaram-se a marcha ou queda da própria altura. Os principais locais de fratura entre cadeirantes foi fêmur (62,3%) 

e entre deambuladores tíbia/fíbula (35,6%) e fêmur (29,56%). Conclusão: Apesar do imobilismo ser um dos mecanismos 

associados a osteoporose na lesão medular, observa-se prevalência de 1/3 de fraturas em deambuladores. A queda é o 

principal mecanismo de fratura e deve ser abordada preventivamente pelo fisioterapeuta através do treinamento de 

habilidades em cadeiras de rodas e indicação de um correto auxílio locomoção. Fraturas durante mobilização passiva de 



membros e transferências também requerem uma atenção especial pelo profissional. O perfil funcional do paciente com 

TRM interfere nos mecanismos e locais de fraturas por osteoporose sinalizando a importância do papel preventivo do 

fisioterapeuta. Descritores: osteoporose; traumatismos da medula espinhal; fraturas ósseas


