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MEDEIROS, Júlio Máximo Filho; BOECHAT, Phelipe. Análise geral de fraturas por estresse 

como proposta para medidas preventivas em militares: uma revisão sistemática (Especialização 

em Medicina Esportiva). Escola de Educação Física do Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2020. 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Treinamento Físico Militar (TFM) é de fundamental importância para a 

manutenção da higidez física do militar. A prática de exercícios físicos regulares expõe o indivíduo 

ao risco de lesões, sendo evidenciadas que a prática repetitiva e exaustiva pode gerar uma série de 

lesões, especialmente fraturas por estresse. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico, 

para embasar uma revisão sistemática sobre a temática, quantificando e qualificando as medidas 

para prevenção do surgimento de fraturas por estresse decorrentes da prática contínua de TFM. 

MÉTODO: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura construída a partir da revisão de 

publicações na base de dados Pubmed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), resultando 

inicialmente em 719 artigos e após as triagens, utilizando critérios de inclusão e exclusão, foram 

selecionados 15 artigos para a revisão sistemática. RESULTADOS: A maioria dos resultados 

demonstraram que as fraturas por estresse são um diagnóstico comum na medicina esportiva e 

podem resultar em perda significativa de função, tempo de esporte que o atleta executa e, levar a 

cronicidade dos sintomas. Contudo, localização não tão comuns de fraturas de estresse podem 

apresentar sintomas vagos e um exame físico relativamente sem alterações, dificultando o 

diagnóstico correto. As fraturas por estresse podem levar a consequências de curto e longo prazo, 

impactando a práticas de esportes e saúde em geral. CONCLUSÃO: A forma mais coerente da 

prevenção deste tipo de lesão é estudar, avaliar e se for preciso, modificar os possíveis fatores de 

risco contribuintes para seu aparecimento. A prevenção de novos episódios é feita com a 

modificação das atividades e correção do gesto esportivo, troca de equipamentos esportivos e do 

local de treinamento que possam estar favorecendo a sobrecarga óssea, mudança dos hábitos 

nutricionais e o reconhecimento de alterações hormonais, anatômicas e força muscular. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fratura de estresse; Medicina esportiva; Exercício. 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEIROS, Júlio Máximo Filho; BOECHAT, Phelipe. General analysis of stress fractures as a 

proposal for preventive measures in the military: a systematic review (Specialization in Sports 

Medicine). Physical Education College of the Brazilian Army. Rio de Janeiro - RJ, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Military Physical Training (MFT) is of fundamental importance for 

maintaining the military's physical health. The practice of regular physical exercises exposes the 

individual to the risk of injuries, showing that repetitive and exhaustive practice can generate a 

series of injuries, especially stress fractures. OBJECTIVE: Conduct a bibliographic survey to 

support a systematic review of the theme, quantifying and qualifying measures to prevent the 

emergence of stress fractures resulting from the continuous practice of MFT.  METHOD: It is a 

systematic review of the literature constructed from the review of publications in the Pubmed 

database and Virtual Health Library (VHL), resulting initially in 719 articles and after the 

screening, using inclusion and exclusion criteria, 15 were selected articles for systematic review. 

RESULTS: Most results have shown that stress fractures are a common diagnosis in sports 

medicine and can result in significant loss of function, sport time that the athlete performs and lead 

to chronic symptoms. However, not-so-common locations of stress fractures can present vague 

symptoms and a relatively unchanged physical examination, making correct diagnosis difficult. 

Stress fractures can lead to short and long-term consequences, impacting sports and health 

practices in general. CONCLUSION: The most coherent way to prevent this type of injury is to 

study, evaluate and, if necessary, modify the possible risk factors that contribute to its appearance. 

The prevention of new episodes is done by modifying activities and correcting the sports gesture, 

changing sports equipment and the training location that may be favoring bone overload, changing 

nutritional habits and recognizing hormonal, anatomical and muscular strength changes. 

 

 

KEY WORDS: Stress fracture; Sports Medicine; Exercise. 
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INTRODUÇÃO 

As forças armadas exigem dos seus integrantes, capacidades física e mental exemplares 

para o cumprimento das diversas missões inerentes ao serviço militar, tanto em tempos de guerra 

ou de paz. Desta forma, a realização de Treinamento Físico Militar (TFM) é de fundamental 

importância para a manutenção da higidez física do militar¹.  

Estudos evidenciam que a prática de exercícios físicos regulares de forma repetitiva e 

exaustiva, expõem o indivíduo ao risco de lesões, especialmente fraturas por estresse. Estas 

fraturas podem ser originadas sem que haja um grande trauma como causador, nesse ínterim, 

podem ser advindas de um trabalho repetitivo, sequencial e que acaba gerando sobrecarga óssea 

e, consequentemente, a fratura²,3.  

Vários tipos de treinamentos físicos envolvem o impacto ósseo, gerando sempre 

microfissuras ósseas que durante o repouso são reabsorvidas, sendo envolto por uma de tecido 

ósseo mais forte que o original³.  

O primeiro relato da fratura por estresse foi em 1855, por soldados prussianos por 

Breithaupt. Descrito inicialmente como repetitivos movimentos em determinada região que 

possam levar a fadiga, alteração da atuação nas células ósseas (osteoblastos e osteoclastos), 

favorecendo a ruptura e/ou uso incorreto do corpo ou parte dele, favorecendo também a fratura 

por estresse, mesmo sem ser repetitivas vezes4. 

Relatada também como “fratura da marcha”, por referir maiores fraturas em membros 

inferiores comparada aos membros superiores, refletindo sobrecarga cíclicas exercidas sobre os 

ossos de sustentação do peso corpóreo, sendo confirmadas décadas após com o advento de novas 

tecnologias em imagem como a radiografia.5.  

Uma das modalidades de treinamento físico militar muito utilizado é a corrida¹, tanto para 

iniciantes na carreira militar, como atletas de alta performance. Entre outras atividades físicas 

militares, pode levar a uma série de lesões ósseas por estresse nos pés, tornozelo, joelhos, quadril, 

entre outros6,7. Basicamente o que causa este tipo de fratura são os impactos consecutivos, onde a 

massa óssea não consegue se regenerar completamente, recebendo impactos consecutivos e 

desgasta-se, chegando à ruptura óssea2,3. 

Estudos nacionais e internacionais tem sido direcionados para as categorias que mais são 

vítimas desta lesão: atletas corredores, militares e dançarinos8. 

Há uma necessidade imperiosa de pesquisar e analisar a fratura por estresse em militares9,10, 

sendo prioridade na medicina esportiva do Exército Brasileiro. Apesar disso, não existem 
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protocolos na doutrina militar brasileira sobre medidas preventivas de fraturas por estresse 

oriundas e inerentes à prática do TFM. O assunto é escasso na literatura brasileira acerca das 

principais estratégias para diminuir os riscos de fratura por estresse em militares brasileiros. 

O objetivo desta pesquisa é de realizar um levantamento bibliográfico por meio de revisão 

sistemática sobre a tema, como proposta de quantificação e qualificação em medidas para 

prevenção de fraturas por estresse decorrentes da prática contínua de TFM. O Exército Brasileiro 

(EB) tem a possibilidade de se beneficiar destes resultados, reduzindo o número de militares 

acometidos, consequentemente diminuindo os afastamentos da atividade militar e absenteísmo, 

somando-se a redução da onerosidade para o Sistema de Saúde do Exército. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo de revisão com abordagem exploratória e descritiva com caráter 

sistemático, construído a partir de revisão de publicações da PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS).  

Os descritores (decs) utilizados foram: fratura de estresse, medicina esportiva e exercício. 

Foram utilizados os operadores boleanos “AND” e “OR”, para restringir mais o tema, tornando-

se mais eficiente a busca dos dados: fratura de estresse AND medicina esportiva OR exercício. 

Após a aplicação dos descritores e boleanos resultaram numa amostra de 719 artigos, estes artigos 

foram triados e foram aplicados critérios de inclusão e exclusão (figura 1). 

 

Para inserção dos trabalhos no presente estudo, foram considerados os seguintes critérios 

de inclusão: estudos experimentais em compatibilidade com o tema de fratura por estresse, visando 

possíveis medidas preventivas. Consideramos aqui qualquer tipo de manifestação de fratura de 
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estresse em qualquer parte do corpo humano e de qualquer atividade física, trabalhos em formato 

completo disponíveis nas bases de dados consultadas; trabalhos originais e que sejam escritos em 

língua inglesa e portuguesa ou que possuam resumo em inglês e português. Trabalhos que tinham 

como participantes profissionais de outros ramos sem ser o esportivo, além de trabalhos publicados 

há mais de dez anos, bem como trabalhos duplicados ou estudos similares, foram excluídos. O 

processo para selecionar os trabalhos dentro dos construtos do estudo seguiu como etapas:  

1) busca pelos descritores nas bases de dados supracitadas;  

2) leitura dos resumos e verificação da adequação aos temas propostos;  

3) avaliação das possíveis medidas preventivas para fraturas de estresse;  

4) análise da amostra final. 
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RESULTADOS 

Os 15 estudos incluídos na pesquisa, foram tratados, traduzidos os que não eram de idioma 

português e estratificados na tabela abaixo, descrevendo seus itens de base/ano, autores, título, 

objetivo da pesquisa, método aplicado e os resultados encontrados, facilitando assim uma 

apreciação da revisão sistemática realizada. 

Tabela 1 Detalhamento dos resultados da pesquisa 

Periódico/ 

Ano 
Autor Título Objetivo Método Resultados 

Sports 

Health: 

A 

multidisc

iplinary 

Approac

h/2020 

 
 

NATHA

NIEL et 

al8 

Evaluating an 

Algorithm and 

Clinical 

Prediction Rule 

for Diagnosis of 

Bone Stress. 

Analisar as 

dores dos 

militares 

inscritos para 

avaliação de 

fratura de 

estresse. 

Um total de 778 militares 

em treinamento com 

dores nas extremidades 

inferiores foram inscritos, 

sendo avaliados para 18 

variáveis clínicas por 

meio de revisão de 

prontuário eletrônico.  

 

Dos inscritos, 204 tiveram 

confirmada por imagem 

em ou distal aos côndilos 

femorais. A regra de 

predição clínica otimizada 

selecionou 4 variáveis 

clínicas (pontuação 

ponderada): sensibilidade 

óssea, história prévia de 

BSI, pés cavos e aumento 

do volume de caminhada / 

corrida. 
Sports 

Med/2019 

MALLIS

ON, 

SOUTH

MAYD , 

SOUZA11 

Geometric and 

“True” 

Densitometric 

Characteristics of 

Bones in Athletes 

with Stress 

Fracture and 

Menstrual 

Disturbances: A 

Systematic 

Review. 

 

Analisar os 

ossos de atletas 

com fratura de 

estresse e 

distúrbios 

mentruais. 

Uma busca no banco de 

dados PubMed / Medline 

foi concluída em maio de 

2018. Os artigos elegíveis 

incluíram aqueles que 

relataram densidade 

mineral óssea 

volumétrica, geometria 

óssea ou estrutura óssea. 

Foram incluídos apenas 

estudos conduzidos em 

mulheres que praticam 

exercícios na pré-

menopausa e meninas 

que tiveram fratura por 

estresse, distúrbio 

menstrual ou ambos. 

A área óssea e a espessura 

cortical na tíbia foram 

identificadas como 

alteradas tanto em 

mulheres com distúrbios 

menstruais quanto 

mulheres com fraturas por 

estresse, havendo 

inconsistência nos 

resultados observados. Os 

parâmetros esqueléticos 

das extremidades 

inferiores não foram 

significativamente 

diferentes. 

Skeletal 

Radiol/20

19 

 

 

 

 

 

VITALE, 

SMITA, 

HUANG 

.12 

Medial iliac 

stress fractures in 

athletes: report of 

two rare cases: 

review of 

literature and 

clinical 

recommendations

. 

Levantamento 

para fraturas 

ilíacas em 

atletas. 

No entanto, localizações 

incomuns de fraturas de 

estresse podem 

apresentar sintomas 

vagos e um exame físico 

relativamente benigno, 

dificultando o 

diagnóstico correto. 

 

 

Fraturas por estresse 

pélvico são menos comuns 

do que fraturas por estresse 

de membros inferiores em 

atletas, ocorrendo em 

apenas 1–5% de todas as 

fraturas por estresse e 

geralmente ocorrem em 

ramos púbicos. Além 

disso, as fraturas por 
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estresse do osso ilíaco são 

ainda mais raras, com 

poucos relatos de casos na 

literatura. 

J Am Coll 

Radiol/ 

2017 
 

 

 

BENCA

RDINO  

et al13 

ACR 

Appropriatenes 

Criteria® Stress 

(Fatigue/Insuffici

ency) Fracture, 

Including 

Sacrum, Excludi

ng Other 

Vertebrae 

Avaliar 

referências 

citadas sobre 

fraturas por 

estresse, 

incluindo os 

tipos de fadiga e 

insuficiência, 

que são 

frequentemente 

encontradas na 

prática como 

uma fonte de dor 

em ambos 

atletas e 

pacientes com 

condições 

predisponentes. 

Foram avaliadas 84 

referências citadas no 

documento ACR 

Appropriateness 

Criteria® Stress (Fadiga / 

Insuficiência) Fratura, 

incluindo sacro, 

excluindo outras 

vértebras, que foram 

publicadas de 1986 a 

2016. 

 

Embora as fraturas por 

fadiga e insuficiência 

possam ser autolimitadas e 

cicatrizar mesmo sem 

diagnóstico, há 

geralmente valor em iniciar 

medidas terapêuticas 

imediatas, uma vez que as 

fraturas por estresse 

incompletas têm o 

potencial de progredir para 

a conclusão e requer 

tratamento mais invasivo 

ou retardo no retorno à 

atividade 

Am J 

Sports 

Med/201

6 

 

  

WRIGH, 

et al.14 
Diagnostic 

Accuracy of 

Various Imaging 

Modalities for 

Suspected Lower 

Extremity Stress 

Fractures: A 

Systematic 

Review With 

Evidence-Based 

Recommendation

s for Clinical 

Practice 
 

Determinar as 

estatísticas de 

precisão 

diagnóstica de 

modalidades 

de imagem 

usadas para 

diagnosticar 

fraturas por 

estresse de 

membros 

inferiores 

e sintetizar 

recomendaçõe

s baseadas em 

evidências para 

a prática 

clínica. 

Uma estratégia de 

pesquisa genérica para 

estudos publicados foi 

realizada usando vários 

bancos de dados. 

A sensibilidade e 

especificidade relatadas 

(IC 95%) foram as 

seguintes: Para radiografia 

convencional, a 

sensibilidade variou de 

12% (0% -29%) a 56% 

(39% -72%) e a 

especificidade variou de 

88% (55% -100 %) a 96% 

(87% -100%). Para 

cintilografia nuclear (NS), 

a sensibilidade variou de 

50% (23% -77%) a 97% 

(90% -100%) e a 

especificidade de 33% 

(12% -53%) a 98% (93% -

100% ) Para imagens de 

ressonância magnética 

(MRI), a sensibilidade 

variou de 68% (45% -90%) 

a 99% (95% -100%) e a 

especificidade de 4% (0% -

11%) a 97% (88% -100 %). 

Para tomografia 

computadorizada, a 

sensibilidade variou de 

32% (8% -57%) a 38% 

(16% -59%) e a 

especificidade de 88% 

(55% -100%) a 98% (91% 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Am%20Coll%20Radiol
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Am%20Coll%20Radiol
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-100%). Para ultrassom, a 

sensibilidade variou de 

43% (26% -61%) a 99% 

(95% -100%) e a 

especificidade de 13% (0% 

-45%) a 79% (61% -96%). 

Am J 

Sports 

Med/201

0 

 

TORO et 

al.15 
Management of 

atypical femoral 

fracture: a 

scoping review 

and 

comprehensive 

algorithm 

 

O objetivo 

deste estudo é 

propor um 

algoritmo para 

o diagnóstico e 

tratamento das 

fraturas 

femorais 

atípicas. 

 

Realizado uma busca no 

PubMed dos últimos dez 

anos usando as palavras-

chave “atypical femoral 

fractures” e identificamos 

outros artigos por meio de 

uma avaliação das 

publicações citadas 

nesses artigos. 

As fraturas femorais 

atípicas são um tipo raro de 

fratura por estresse femoral 

recentemente descrito, 

potencialmente associado à 

terapia prolongada com 

bifosfonatos. 

Recomendações baseadas 

em evidências sobre o 

diagnóstico e tratamento 

dessas fraturas são 

escassas. É proposto um 

guia prático para 

diagnóstico e gestão de 

com base nos conceitos 

atuais. 

Apesar do grande volume 

impressionante de 

literatura publicada 

disponível desde que os 

fraturas femorais atípicas 

foram inicialmente 

identificados, o nível 

de evidência é geralmente 

pobre, em particular no que 

diz respeito à escolha do 

tratamento. Portanto, mais 

estudos são necessários. 

Ann R 

Coll Surg 

Engl /201

5 

DURST, 

CLIBB, 

DAVIS. 
16 

 

Distal tibial 

fractures are a 

poorly recognised 

complication 

with fibula free 

flaps 

Avaliação das 

fraturas da tibia 

distal. 

Uma revisão da literatura 

produziu 13 casos 

anteriores; apenas dois 

foram relatados na 

literatura de cirurgia 

reconstrutiva, com o mais 

recente afirmando ser o 

primeiro. 

 

Descrevemos um caso de 

fratura por estresse tibial 

com deformidade em valgo 

e também uma série de 

casos da literatura, 

evidenciando complicação 

potencialmente 

subnotificada após 

procedimento de retalho 

livre de fíbula. 

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Ann%20R%20Coll%20Surg%20Engl
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Ann%20R%20Coll%20Surg%20Engl
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Ann%20R%20Coll%20Surg%20Engl
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Molecular 

Imaging 

and 

Biology/ 

2012 

THOML

INSON, 

SILVA, 

SHOGH.
17   

 

Quantification of 

Skeletal Blood 

Flow and 

Fluoride 

Metabolism in 

Rats using PET in 

a Pre-Clinical 

Stress Fracture 

Model 

 

Avaliar 

técnicas para o 

fluxo 

sanguíneo e o 

metabolismo 

do flúor em um 

modelo pré-

clínico de 

fratura por 

estresse de 

osteogênese. 

As funções de entrada 

foram criadas a partir do 

coração e um algoritmo 

de pesquisa estocástica 

foi implementado para 

fornecer valores de 

parâmetros iniciais em 

conjunto com um 

algoritmo de otimização 

de Levenberg-Marquardt. 

 

Membros carregados 

demonstraram ter um 

aumento de 26% na taxa de 

fluxo sanguíneo, aumento 

de 113% na taxa de fluxo 

de flúor, aumento de 133% 

no fluxo de fluoreto e 

aumento de 13% na 

incorporação de flúor no 

osso em comparação com 

membros não carregados 

(p <0,05 para todos os 

resultados). 

Ir J Med 

Sci /201

2 

CICHY, 

ROCHE, 

WOZNI.
18 

Atypical femoral 

neck stress 

fracture in a 

marathon runner: 

a case report and 

literature review 

Avaliação de 

estudo de caso 

de uma fratura 

básica de 

estresse do 

colo do fêmur 

em um 

corredor de 

maratona de 23 

anos. A 

fisiopatologia e 

as questões 

práticas de 

gerenciamento 

relacionadas a 

este padrão 

incomum de 

lesão são 

discutidas. 

Estudo de caso de uma 

fratura básica de estresse 

do colo do fêmur em um 

corredor de maratona de 

23 anos. 

O crescente interesse em 

atividades atléticas 

amadoras deve aumentar o 

índice de suspeita de 

fratura de estresse do colo 

do fêmur em adultos 

saudáveis com dor atípica 

no quadril. Níveis elevados 

de educação do paciente e 

conscientização do médico 

podem reduzir a incidência 

de morbidade de longo 

prazo nos casos dessa lesão 

incomum relacionada ao 

esporte. 

J 
Arthropla

sty /2010 

MUJALI 

A. et. 

al.20 

Total knee 

arthroplasty for 

arthritic knees 

with tibiofibular. 

Avaliação de 

42 fraturas de 

estresse da 

tíbia e 5 da 

fíbula em 34 

pacientes com 

artrite de 

joelho foram 

radiologicame

nte 

classificadas 

em fraturas 

intra-

articulares mal 

unidas e não 

unidas, e 

fraturas extra 

articulares 

iminentes, 

agudas, unidas, 

Quarenta e duas fraturas 

de estresse da tíbia e 5 da 

fíbula em 34 pacientes 

com artrite de joelho 

foram radiologicamente 

classificadas em fraturas 

intra-articulares mal 

unidas e não unidas, e 

fraturas extra articulares 

iminentes, agudas, 

unidas, mal unidas e não 

unidas. 

Em um acompanhamento 

médio de 36 meses, o 

escore médio do joelho da 

Knee Society melhorou de 

36,7 pontos no pré-

operatório para 90,3 

pontos; a pontuação da 

função melhorou de 24 

para 86,2 pontos. Todas as 

fraturas se uniram no 

último acompanhamento 

sem complicações de 

infecção, instabilidade 

articular e problemas 

patelares. 

https://link.springer.com/journal/11307
https://link.springer.com/journal/11307
https://link.springer.com/journal/11307
https://link.springer.com/journal/11307
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mal unidas e 

não unidas. 

Phys 

Sportsme

d / 2011 

MILLE 

et al.21 

The 

Classification 

Systems of Stress 

Fractures: A 

Systematic 

Review 

 

Avaliação 

bibliográfica 

do sistema de 

classificação 

de fraturas. 

Uma pesquisa 

bibliográfica foi realizada 

usando Ovid / Medline, 

Embase e a Cochrane 

Library, com datas de 

publicação variando de 

1960 a dezembro de 

2009. Os critérios de 

inclusão incluíram todos 

os estudos e artigos de 

revisão sobre fraturas por 

estresse ou fadiga e sua 

classificação 

Existem muitos sistemas 

diferentes de classificação 

de fraturas por estresse na 

literatura. Esses sistemas 

empregam várias 

modalidades de imagem, 

mas poucos incluem 

parâmetros clínicos. 

J Bone 

Joint 

Surg Br / 

2010 

DAS et 

al.22 
 

 

A rational 

approach to 

management of 

alendronate-

related 

subtrochanteric 

fractures. 

 

 

Desenvolver 

um protocolo 

de 

gerenciamento 

para otimizar a 

cura da fratura. 

Também a 

defesa no 

cuidado e 

vigilância em 

indivíduos com 

risco, além de 

apresentar a 

experiência 

com triagem e 

fixação 

profilática em 

pacientes 

selecionados. 

Revisão retrospectiva de 

todas as fraturas 

subtrocantéricas 

admitidas em nossa 

instituição entre 2001 e 

2007. 

As investigações 

biomecânicas não 

sugeriram doença óssea 

metabólica evidente. 

Apenas um paciente que 

recebeu alendronato tinha 

osteoporose antes do início 

da terapia. Usamos essas 

descobertas para 

desenvolver um protocolo 

de gerenciamento para 

otimizar a consolidação da 

fratura. Também 

defendemos vigilância 

cuidadosa em indivíduos 

em risco e apresentamos 

nossa experiência com 

rastreamento e fixação 

profilática em pacientes 

selecionados. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Phys%20Sportsmed
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Phys%20Sportsmed
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Phys%20Sportsmed
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Bone%20Joint%20Surg%20Br
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Bone%20Joint%20Surg%20Br
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Bone%20Joint%20Surg%20Br
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Rev. 

bras. 

ortop./     

2016  

 

 

 

ASTUR 

et al.23 

Fraturas por 

estresse: 

definição, 

diagnóstico e 

tratamento 

Revisar a 

literatura mais 

relevante dos 

últimos anos 

para agregar as 

principais 

informações a 

respeito dessa 

patologia em 

um artigo de 

atualização do 

tema. 

Revisar a literatura mais 

relevante dos últimos 

anos para agregar as 

principais informações a 

respeito dessa patologia 

em um artigo de 

atualização do tema. 

Para o adequado 

tratamento das fraturas por 

estresse é essencial que os 

fatores de risco que 

levaram à doença sejam 

identificados. O tratamento 

da fratura por estresse 

baseia-se na prevenção de 

novos episódios e na 

recuperação da área lesada. 

EFDepor

tes.com 

Revista 

Digital/ 

2013 

ARAUJ

O, 

DIAZ.24 

 

La incidencia de 

fractura por estrés 

en bailarines y la 

necesidad de 

intervención 

fisioterapéutica 

Incidence of 

stress fracture in 

dancers and the 

necessity of 

physicaltherapy 

intervention.  

Identificar o 

local de maior 

incidência 

dessa lesão em 

dançarinos. 

 

Levantamento 

bibliográfico em bases de 

dados oferecido pela 

Pubmed e Scielo, 

incluindo artigos na 

língua português e na 

inglesa que continha os 

descritores. 

 

A prática regular da dança 

pode gerar consequências 

maléficas ao corpo quando 

o mesmo tem seus limites 

ultrapassados pela 

sobrecarga e exercícios 

repetidos, ocasionando, na 

maioria das vezes, a fratura 

por estresse. Sendo que, a 

maior incidência dessa 

lesão em dançarinos se dá 

em membros inferiores. 

Assim, se faz necessário 

que haja uma atuação 

fisioterapêutica, 

principalmente visando à 

profilaxia desta e de outras 

possíveis lesões músculo-

esqueléticas encontradas 

em dançarinos, evitando 

assim que a fratura por 

estresse continue sendo 

comum nessa área.  

 

Conforme a visualização dos 15 artigos selecionados, a escala de PEDro vem para ser um 

critério da qualidade e conformidade da seleção, sendo representada na tabela subsequente.
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Tabela 2 Detalhamento dos estudos na escala PEDro  

 

Critérios 

N
A

TH
A

N
IE

LN
S 

e
t.

 a
l 

M
A

LL
IS

O
N

R
J 

e
t.

 a
l 

V
IT

A
LE

 K
 e

t.
 

al
 

B
EN

C
A

R
D

I

N
O

, J
T 

e
t.

 

al
 

W
R

IG
H

, 

A
A

, e
t.

 a
l 

TO
R

O
 G

,  

e
t.

 a
l 

D
U

R
ST

 A
, 

e
t.

 a
l 

TH
O

M
LI

N
S

O
N

 R
, e

t.
 

al
 

C
IC

H
Y

 B
, 

e
t.

 a
l 

M
U

JA
LI

 e
t.

 

al
 

M
IL

LE
 R

T 

e
t.

 a
l 

D
A

S 
D

S,
 

e
t.

 a
l 

A
ST

U
R

 D
C

, 

e
t.

 a
l 

A
R

A
U

JO
 

A
G

S,
 e

t.
 a

l 

Aleatorização N S N N S S S S S N S S S N 

Cegamento da 

distribuição dos 

participantes 

S S S S S S S S S S S S S N 

Similaridade inicial 

entre os grupos 

S S S S S S S S S S S S S S 

Cegamento dos 

participantes 

N S S S S S S S S S S S S N 

Cegamento dos 

terapeutas 

N S N N S N S S S S S S S N 

Cegamento dos 

avaliadores 

S S S N S N N S S S S S S N 

Medidas de um 

desfecho primário 

S S S S S N S S S S S S S S 

Intenção de tratar S S S N S N S S S S S S S S 

Comparação 

intergrupos do 

desfecho primário 

S S N N S S N S S S S S S N 

Medidas de precisão e 

de variabilidade 

S S S S S S S S S S S S S S 

 

 

Total 3/10 0/10 3/10 4/10 10/10 4/10 8/10 10/10 10/10 9/10 10/10 10/10 10/10 6/10 

S = Sim; N = Não
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DISCUSSÃO 

O objetivo desta revisão sistemática foi estudar com mais propriedade, publicações 

científicas sobre fratura por estresse sob uma análise geral, visando propor medidas preventivas 

aos militares. 

Dentre o principal achado nos estudos selecionados, observamos a maioria dos resultados 

mostrando que as fraturas por estresse são um diagnóstico comum na medicina esportiva e podem 

resultar em perda significativa de função, tempo de esporte que o atleta executa e, levar a 

cronicidade dos sintomas. Contudo, localização não tão comuns de fraturas de estresse podem 

apresentar sintomas vagos e um exame físico relativamente sem alterações, dificultando o 

diagnóstico correto12. 

Autores internacionais demonstram o interesse na avaliação da fratura por estresse, e 

realizaram pesquisas recrutando voluntários que atendessem a amostra de possuir uma fratura de 

estresse confirmada por exame de imagem. A sensibilidade óssea, história prévia de pés cavos e 

aumento do volume de caminhada/corrida foram variáveis abordadas em pesquisas militares8.  

 Conforme Malisson et. al, as fraturas por estresse podem levar a consequências de curto e 

longo prazo, impactando a práticas de esportes e saúde em geral. Esta pesquisa também revela 

como fator de risco para este tipo de fratura, os distúrbios menstruais nas mulheres, colocando esta 

atleta em maior risco de fratura. Nesta abordagem ao sexo, o mesmo artigo de revisão conclui que 

a área óssea e a espessura cortical na tíbia foram identificadas como alteradas tanto em mulheres 

com distúrbios menstruais quanto mulheres com fraturas por estresse, havendo inconsistência nos 

resultados observados. Os parâmetros esqueléticos das extremidades inferiores não foram 

significativamente diferentes. A maioria dos estudos foi de qualidade moderada ou baixa com base 

no desenho do estudo, e apenas um artigo combinou ambas as condições para explorar a geometria 

óssea em atletas com distúrbios menstruais e histórico de fratura por estresse11.  

Na temática localização anatômica, todos os ossos do corpo humano estão sujeitos a fratura 

por estresse, estando intimamente relacionados com a prática diária do atleta. A predominância de 

fraturas por estresse nos membros inferiores sobre os membros superiores reflete as sobrecargas 

cíclicas tipicamente exercidas sobre ossos de sustentação do peso corporal comparadas com as dos 

ossos que não têm essa função. São mais comumente diagnosticadas fraturas por estresse na tíbia, 

seguida pelos metatarsos (segundo e terceiro principalmente) e pela fíbula. Fraturas por estresse 

no esqueleto axial são infrequentes, localizam-se principalmente nas costelas, vértebras lombares 

e na pelve23.  
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No cenário de fraturas por estresse de membros inferiores no colo femoral, a precisão na 

identificação dessas lesões também é relevante porque o diagnóstico diferencial inclui entidades 

que, de outra forma, seriam tratadas de maneira significativamente diferente (ou seja, osteoma 

osteóide, osteomielite e metástase)13.  

Em contraposição aos relatos das fraturas na sua maioria dos membros inferiores, há 

localizações incomuns de fraturas de estresse, que podem apresentar sintomas vagos e um exame 

físico relativamente benigno, dificultando o diagnóstico correto. As fraturas por estresse pélvico 

são menos comuns do que fraturas por estresse de membros inferiores em atletas, ocorrendo em 

apenas 1–5% de todas as fraturas por estresse e geralmente ocorrem em ramos púbicos. Além 

disto, as fraturas por estresse do osso ilíaco são ainda mais raras, com poucos relatos de casos na 

literatura. Sua apresentação pode facilmente passar despercebida em exames de rotina e imagens. 

Apresentamos dois casos de fratura por estresse do osso ilíaco súpero-medial em atletas, uma 

localização incomum para essa fratura por estresse incomum12.  

Em cada artigo houve a demonstração da necessidade do recurso de imagem, sendo a 

radiografia a modalidade de imagem de escolha para o diagnóstico de base, mas a ressonância 

magnética demonstrou melhora na capacidade de diagnosticar fraturas por estresse 

radiograficamente ocultas. A tomografia e a cintilografia óssea com Tc-99m também podem ser 

úteis como ferramentas de diagnóstico13. A literatura está repleta de achados conflitantes em 

relação à precisão do diagnóstico e protocolos de imagem com suspeita de fraturas por estresse de 

membros inferiores. A ausência de revisões sistemáticas sobre este tópico limitou o 

desenvolvimento de recomendações baseadas em evidências para protocolos de imagem 

apropriados em casos de suspeita de fraturas por estresse de membros inferiores14.  
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CONCLUSÃO 

Embora as fraturas por estresse possam ser autolimitadas e recuperar mesmo sem 

diagnóstico, geralmente há valor em iniciar medidas terapêuticas imediatas, configurando uma 

medida preventiva para fraturas por estresse incompletas. Estas têm o potencial de progredir e 

exigir tratamento mais invasivo ou mesmo atrasar o retorno à atividade militar, dificultando as 

atividades laborais ou as práticas esportivas. 

A forma mais coerente de prevenção deste tipo de lesão é estudar, avaliar e se for preciso, 

modificar os possíveis fatores de risco contribuintes para seu surgimento. Apesar de várias 

metodologias propostas para a prevenção deste impacto na vida do atleta, quase nenhuma tem 

validade comprovada para justificar as suas recomendações. O diagnóstico e retorno ao esporte 

depende de vários fatores como: local da lesão, atividade esportiva, gravidade da lesão e fatores 

intrínsecos do próprio organismo do atleta. 

A modificação e o controle constante de atividades físicas com tempo de recuperação 

adequado são pontos cruciais nesta ótica preventiva, assim como o acompanhamento e correção 

ao máximo da cinemática e biomecânica, dentre outros fatores que envolvam as práticas 

esportivas. A prevenção de novos episódios é feita com a modificação das atividades e correção 

do gesto esportivo, troca de equipamentos esportivos e do local de treinamento que possam estar 

favorecendo a sobrecarga óssea, mudança dos hábitos nutricionais e o reconhecimento de 

alterações hormonais, anatômicas e de força muscular. 

Como ato preventivo na redução da incidência de fraturas por estresse em militares, sugere-

se a corrida em solos com superfícies mais macias, como a própria pista de atletismo. O 

acompanhamento de um profissional especialista ou capacitado na área também diminuirá os 

números de lesões. 

As revisões sistemáticas focadas para a prevenção dos indivíduos que cursam com risco de 

fratura por estresse, ainda são limitadas. O desenvolvimento de recomendações baseadas em 

evidências é necessário para protocolos de imagem apropriados em casos de suspeita de fraturas.  

Propomos a possibilidade futura de estudo visando um guia prático para diagnóstico e 

gestão de fraturas por estresse com base nos conceitos atuais. Portanto, mais estudos são 

necessários. 
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