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Introdução
 A fratura da tíbia é a segunda mais comum, sendo menos freqüente apenas que as fraturas dos ossos da mão; considerando-se apenas 

as fraturas de ossos longos, é o tipo mais freqüente. Ocorrem cerca de 300.000 casos anualmente nos EUA e em torno de 50.000 no Brasil. 
Por se tratar de lesão tão freqüente, muito se discute na literatura sobre a melhor forma de tratamento, principalmente pela associação dessa 
fratura com um grande número de complicações precoces e tardias. Trata-se de trauma caracterizado por lenta reabilitação, afastando o 
paciente de suas atividades laborativas, o que se reflete diretamente no custo financeiro e social gerado pelo trauma. 

Objetivo
 O presente estudo retrospectivo com levantamento de prontuários foi realizado em hospital escola público, com intuito de caracterizar 

os pacientes internados por fratura de tíbia e o tratamento realizado. 

Metodologia
 Foi realizada um levantamento, junto ao serviço de Estatística de um Hospital Escola Público, da relação de pacientes internados com 

diagnóstico de fratura de tíbia no período de janeiro a junho de 2008. Em seguida, os prontuários dos pacientes foram analisados, com relação 
aos aspectos: idade, gênero, tipo de fratura, mecanismo de lesão, tratamento médico realizado e se houve acompanhamento fisioterapêutico. 

Resultado
 No período foram internados 30 pacientes com fratura de tíbia, sendo 24 do sexo masculino (80%) e seis do sexo feminino (20%), com 

idade média de 35,6 anos +17,5; a maior parte dos casos (63,3%) foi vítima de acidente com motocicleta. As fraturas foram classificadas em 
expostas em 13 casos (43,3%) e fechadas em 17 (56,7%). O tratamento conservador foi escolhido em quatro casos (13,3%), o fixador 
externo (FE) foi utilizado em oito fraturas (26,7%) e a haste intramedular (HIM) foi indicada em dez casos. Do total de pacientes, 22 (73,3%) 
receberam tratamento fisioterapêutico. 

Evidências sugerem que o uso de HIM diminui a incidência de complicações quando comparadas ao FE. Neste estudo verificou-se que as 
duas técnicas foram utilizadas, de acordo com a indicação clínica. A maior parte dos pacientes foi submetido a tratamento fisioterapêutico. A 
fisioterapia, reconhecidamente, evita complicações e promove a funcionalidade. 

Conclusão
 O perfil epidemiológico dos sujeitos deste estudo mostrou-se semelhante ao encontrado na literatura, quanto à idade, gênero e 

mecanismo de lesão. Esses dados são de importância para aprofundar o conhecimento deste agravo e de estratégias preventivas e 
terapêuticas. 
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