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RESUMO 

 
Objetivo: traçar um perfil epidemiológico da fratura traumática isolada de rádio em crianças 

atendidas no Hospital Pronto Socorro Municipal  (HPSM), de Belém – PA, analisando sua 

predominância dentre as outras fraturas de membro superior, a região anatômica mais acometida, 

assim como, elucidar o sexo e a idade mais incidente. Método: estudadas 196 crianças na faixa 

etária de 0 a 12 anos, de ambos os sexos, todas com diagnóstico de fratura localizada no membro 

superior; destas, somente 86 apresentavam fratura isolada de rádio. A amostra foi obtida de forma 

aleatória no banco de dados do setor de informática do HPSM, na qual foram emitidos relatórios 

com os dados das crianças atendidas na clínica pediátrica e traumatológica, período de janeiro de 

2006 a setembro de 2007, sendo analisada, descritivamente e estatisticamente, a fratura isolada de 

rádio. Resultados: a análise descritiva realizada demonstrou que a idade média da amostra variou 

de 3,62 a 6,93 anos,  predominando o sexo masculino dos sujeitos analisados (64,29%); apenas 86 

dos 196 sujeitos integrantes da amostra apresentaram fratura isolada de rádio, sendo que a maioria 

dos casos de fratura ocorreu ao nível da extremidade distal do rádio (75,58%). Conclusões: a 

fratura isolada de rádio não foi, predominante, entre as lesões do membro superior, na amostra 

estudada. Porém, quando se analisou as fraturas de rádio, a lesão da extremidade distal mostrou-se 

superior quando comparado à fratura da diáfise, obtendo significância estatística. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre as lesões traumáticas comuns 

na infância, as fraturas ósseas representam 

uma preocupação por causarem morbidade e 

sequelas que podem afetar especialmente as 

articulações. Fratura óssea pode ser definida 

como a solução de continuidade, que se 

produz em um osso quando a força aplicada 

sobre ele é superior à sua elasticidade, 

resultante de um trauma direto ou indireto. As 

fraturas acontecem com maior incidência em 

crianças, sendo predominantes no sexo 

masculino e após os dez anos de 

idade
(1,2,3,4,5,6)

.  

A fratura é a lesão traumática mais 

incidente com predominância no sexo 

masculino. Cerca de 35 a 45% dessas fraturas 

ocorre envolvimento do rádio, com maior 

frequência as do terço distal do 

antebraço
(1,7,8,9,10)

.  

O rádio é o osso que apresenta maior 

frequência de fraturas dos ossos longos em 

crianças. Pesquisa realizada com japoneses 

abaixo de 20 anos de idade, sugeriu que a 

baixa densidade óssea da diáfise distal do 

antebraço pode ser a causa da elevada 

incidência de fraturas nessa região, bem 

como a menor massa óssea em conjunto com 

uma inatividade física estão associados com 

um risco aumentado das fraturas
(5,10)

. 

Segundo os dados do Ministério da 

Saúde (MS), a cidade de Belém-PA em 

janeiro de 1997, encontrava-se entre o 

município de maior índice de casos de 

internações por fraturas envolvendo úmero, 

rádio e cúbito em todo o Estado do Pará. As 

crianças de 0 a 1 ano, somente no município 

de Belém, apresentaram este tipo de registro 

com 2 internações. Em crianças entre 1 a 4 

anos, verificou-se um total de 20 casos de 

fraturas, sendo 9 internações registradas 

somente em Belém, enquanto que em 

crianças de 5 a 9 anos foram registrados 103 

internações em todo o Pará, 55 casos também 

somente em Belém
(11)

. 

Com base na ocorrência de fraturas 

de rádio principalmente em crianças que 

buscam serviços especializados, é importante 

traçar um perfil epidemiológico das fraturas 

com maior incidência na população, a fim de 

se intervir preventivamente em suas 

complicações e capacitar os profissionais da 

área da saúde na assistência a essa população, 

assim como, definir estudos para buscar os 

fatores causais das mesmas. 

   

 

OBJETIVO 

Traçar um perfil epidemiológico da 

fratura isolada de rádio em crianças atendidas 

no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário 

Pinotti (HPSM-MP), de Belém – PA, 

analisando sua predominância dentre as 

outras fraturas de membro superior, a região 

anatômica mais acometida, assim como, 

elucidar o sexo e a idade mais incidente. 

 

 

MÉTODO 

O estudo caracterizou-se como 

retrospectivo. A amostra foi obtida de forma 

aleatória no banco de dados do setor de 

informática do Serviço de Registro Médico 

(SERM) do Hospital Pronto Socorro 

Municipal io Pinotti (HPSM-MP), emitidos 

relatórios com os dados das crianças 

atendidas na urgência e emergência da 

Clínica Pediátrica e Traumatológica com 

diagnóstico de fratura óssea de membro 

superior, no período de Janeiro de 2006 a 

Setembro de 2007. 

As variáveis estudadas foram: idade, 

gênero, fratura isolada de rádio e região 

anatômica da fratura de radio. 

Os critérios de inclusão foram 

crianças com diagnóstico de fratura 

traumática em membro superior, ambos os 

sexos, na faixa etária de 0 a 12 anos. Os 

critérios de exclusão foram crianças com 

doenças ortopédicas hereditárias ou 

adquiridas em membro superior e que não 

estivessem de acordo com os critérios de 

inclusão. 

Analisou-se a fratura isolada de rádio 

mais incidente, através da Classificação 

Estatística Internacional de Doença e 

Problemas Relacionados a Saúde (CID) 

estipulada pelo médico responsável pelo 

atendimento das crianças. A partir do acesso 

ao banco de dados do setor de informática foi 

traçado um perfil epidemiológico desta 

nosologia. 
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O software Excel 2007 foi utilizado 

para registro dos dados, além da confecção de 

tabelas e gráficos. A análise estatística 

utilizou-se do software Bioestat 4.0. O teste 

Qui-quadrado foi utilizado para a estatística 

inferencial, adotando-se um nível de 

significância ≤0,05.

 

 

RESULTADOS 
 

Tabela I - Característica descritiva das crianças 

atendidas no HPSM-MP, Belém-Pa. 

Número Percentual 

Tamanho da 

amostra 196 100 

Feminino 70 35,71 

Masculino 126 64,29 

Fratura de rádio 86 43,88 

Frat. da Diáfise 21 24,42 

Frat. Ext. distal 65 75,58 
Fonte: Protocolo da pesquisa. 

 
Tabela II - Estatística Comparativa (x

2
) das das 

crianças atendidas no HPSM-MP, Belém-Pa. 

Total x 

Fratura 

Diáfise x 

Distal 

Σ 196 86 

X
2
 2,94 22,51 

g.l. 1 1 

P 0,09 ≤ 0,01* 

Yates 2,70 21,50 

P 0,10 ≤ 0,01* 
*Diferença estatisticamente significante (Qui-quadrado, 

p≤0,05 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Distribuição percentual por sexo das 

crianças atendidas no HPSM-MP/Belém-Pa, de 

janeiro de 2006 a setembro de 2007, com 

diagnóstico de fratura óssea em membro superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição percentual por ocorrência 

de fratura isolada de rádio em crianças atendidas 

no HPSM-MP/Belém-Pa, de janeiro de 2006 a 

setembro de 2007 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Distribuição percentual por localização 

da fratura isolada de rádio das crianças atendidas 

no HPSM-MP/Belém-Pa, de Janeiro de 2006 a 

Setembro de 2007. 

 

 

DISCUSSÃO 

Os aspectos epidemiológicos das 

fraturas isoladas de rádio em crianças foram 

estudados com a finalidade de caracterizar o 

perfil destes pacientes atendidos no HPSM-

MP. No entanto, como todo estudo 

retrospectivo baseado em registros de 

prontuários, em especial, ao acesso de banco 

de dados do setor de informática, algumas 

dificuldades foram encontradas, em especial 

no que se refere à descrição detalhada dos 

casos atendidos. Apesar disso, o diagnóstico 

foi obtido na totalidade dos casos. 

Conforme a descrição da tabela I, no 

que diz respeito ao sexo das crianças 

atendidas, predominou-se o sexo masculino 

em relação ao feminino (64% e 36%, 

respectivamente). Este achado corroboram 

com os estudos de Carvalho Junior, Cunha, 

Ferreira, Morato e Rocha
(1)

, os quais 

apresentam como justificativas para o 

predomínio masculino, maior exposição 

desse sexo a situações de risco para o trauma, 

bem como comportamento estereotipado 

aprendido dos pais e reforçado pela TV. A 



escola poderia também estar relacionado a 

uma maior exposição a atividades de risco 

por parte dos meninos.  

Em relação à média de idade da 

ocorrência dos casos de fraturas isoladas de 

rádio, foi obtido uma média de 3,62 a 6,93, o 

que foi de encontro com os achados de 

Borges, Laghi, Pitágoras, Calieron
(8)

, na qual 

encontraram uma média de idade dos seis aos 

quatorze anos.  

No que se refere aos casos de fratura 

isolada de rádio em crianças, foi identificado 

neste estudo que de uma totalidade de 196 

registros de crianças atendidas com fratura de 

membro superior, 86 casos (43,88%) foi de 

fratura isolada de rádio contra (56,12%) de 

outros casos de fraturas. 

Conforme citado por Carvalho 

Junior, Cunha, Ferreira, Morato e Rocha
(1)

 e 

Santili, Waisberg, Akkari, Mota, Leite, 

Prado
(7)

, os quais afirmaram que ocorre uma 

predominância de fratura do rádio dentre as 

fraturas de membro superior, e justificado 

esta tendência por Pires, Souza, Laitano, 

Meyer
(5)

, afirmando que devido uma baixa 

densidade óssea em conjunto com uma 

inatividade física, são fatores capazes de 

aumentar o risco destas fraturas. Porém nesta 

pesquisa, como mostra a tabela II, é possível 

constatar, através do valor de p de Yates, 

onde se comparou o total das crianças com 

fratura de membro superior com aquelas de 

fratura isolada de rádio, evidenciou-se que os 

valores encontrados não concordam com o 

esperado, demonstrando que a diferença 

encontrada é apenas uma variação amostral, 

sem significância estatística. 

No que se refere à região anatômica 

acometida, conforme a tabela I dois tipos de 

fratura foram identificados, as do terço distal 

do rádio e os da diáfise do rádio, em que se 

verificou que dos 86 casos de fratura isolada 

de rádio, 65 casos foram da extremidade 

distal (75,58%) contra 21 casos de fratura de 

diáfise (24,42%). 

Conforme descrito na tabela II, que 

ao analisar a relação entre o número de casos 

de fratura de extremidade do rádio com o 

número de casos de fratura em nível da 

diáfise do rádio, através da correção de Yates, 

indica a significativa superioridade entre os 

casos de fratura de extremidade distal em 

relação aos casos de fratura de diáfise, o que 

está de acordo com os estudos de Pires, 

Souza, Laitano, Meyer
(5)

, Santili, Waisberg, 

Akkari, Mota, Leite, Prado
(7)

, Albertoni, 

Faloppa, Belotti
(12)

 e Malheiros, Bárbara, 

Mafalda, Madureira Junior, Braga, Terra
(13)

, 

em contrapartida, Borges, Laghi, Pitágoras, 

Calieron 
(8)

 e Severo, Mentz, Busetto, Lech, 

Pinto
(14)

 afirmam em seus estudos que as 

fraturas isoladas da extremidade distal do 

rádio são menos comuns, principalmente em 

crianças, o que discorda com os achados 

desta pesquisa. 

 

 

CONCLUSÃO 

A fratura isolada de rádio não foi 

predominante entre as lesões do membro 

superior, na amostra estudada. Porém, quando 

se analisou as fraturas de rádio, a lesão da 

extremidade distal mostrou-se superior 

quando comparado à fratura da diáfise, 

obtendo significância estatística. Houve 

predominância do sexo masculino e a faixa 

etária de maior prevalência com média de 

idade de 3,62 a 6,93 anos. 

  

 

 

SUMMARY 

 
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF ISOLATED TRAUMATIC FRACTURE OF THE RADIUS 

IN CHILDREN 

 
George Alberto da Silva DIAS e Lucieny da Silva PONTES 

 



Objective: to outline an epidemiological profile of isolated traumatic fracture of the radius in 

children treated at the hospital Mario Pinotti (HPSM-MP), Belém- PA, analyzing their 

predominance among other fractures of the upper limb, anatomical region most affected, as well as, 

to elucidate the sex and age more incident. Method: studied 196 children aged 0 to 12 years, both 

sexes, all diagnosed with localized fracture in the upper limb. Only 86 had isolated fracture of the 

radius. The sample was drawn randomly from the database of the computer industry's HPSM-MP, 

which were issued reports with data from children seen at pediatric clinics and trauma, from 

January 2006 to September 2007, being analyzed, descriptively and statistically, the isolated 

fracture of the radius. Results: Descriptive analysis performed showed that the average age of the 

sample ranged from 3.62 to 6.93 years, there was a predominance of male subjects (64.29%), only 

86 of the 196 subjects included in the sample had isolated fracture of the radius, and the majority of 

cases of fracture occurred at the level of the distal radius (75.58%). Conclusion: The isolated 

fracture of the radius was not prevalent among the upper limb injuries. However, when analyzing 

the radius fractures, the fractures distal raduis was superior when compared to the diaphyseal 

fracture, achieving statistical significance. 

 

Keywords: radius; fractures; children; epidemiology. 
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