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Objetivo: Analisar as comorbidades e as intercorrências clínicas e determinar os fatores asso-
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ciados à mortalidade de pacientes idosos internados por fratura de quadril em um hospital
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público de atenção terciária.
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Métodos: Neste estudo coorte retrospectivo, foram revisados 67 prontuários médicos de pacientes com idade igual ou maior que 65 anos, admitidos em nossa instituição por fratura de

Palavras-chave:

quadril, no período entre janeiro a dezembro de 2014. Foram avaliados os intervalos de

Idosos

tempo entre a fratura e admissão hospitalar e entre essa e o procedimento cirúrgico, o

Fraturas do quadril

tempo total de internação, a presença de comorbidades, as intercorrências clínicas, o tipo

Cirurgia ortopédica

de procedimento ortopédico adotado, o risco cirúrgico, o risco cardíaco e o desfecho de alta.
Resultados: A média de idade foi de 77,6 anos, com predominância do sexo feminino (64,1%).
A maioria dos pacientes (50,7%) tinha duas ou mais comorbidades. As principais intercorrências clínicas durante a internação foram distúrbios cognitivo-comportamentais e infecções
respiratórias e do trato urinário. Os intervalos de tempo entre fratura e internação e entre
essa e a cirurgia foram superiores a sete dias na maioria dos casos. A taxa de mortalidade
durante a internação foi de 11,9% e esteve diretamente vinculada à presença de infecções no
período hospitalar (p = 0,006), ao intervalo de tempo entre a internação e a cirurgia superior
a sete dias (p = 0,005), ao escore de Goldman igual a III (p = 0,008) e à idade igual ou superior
a 85 anos (p = 0,031).
Conclusão: Pacientes com fraturas do quadril geralmente apresentam comorbidades, estão
predispostos a intercorrências clínicas e têm uma taxa de mortalidade de 11,9%.
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Comorbidities, clinical intercurrences, and factors associated with
mortality in elderly patients admitted for a hip fracture
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To analyze comorbidities and clinical complications, and to determine the factors

Elderly

associated with mortality rates of elderly patients admitted with a hip fracture in a tertiary

Hip fractures

public hospital.

Orthopaedic surgery

Methods: Sixty-seven medical records were reviewed in a retrospective cohort study, including patients equal to or older than 65 years admitted to this institution for hip fracture
between January 2014 and December 2014. The evaluated items constituted were the following: interval of time between fracture and hospital admission, time between admission
and surgical procedure, comorbidities, clinical complications, type of orthopedic procedure,
surgical risk, cardiac risk, and patient outcome.
Results: The average patients’ age in the sample was 77.6 years, with a predominance of
the female gender. Most patients (50.7%) had two or more comorbidities. The main clinical
complications during hospitalization included cognitive behavioral disorders, respiratory
infection and of the urinary tract. The times between fracture and admission and between
admission and surgery were more than seven days in most of cases. The mortality rate
during hospitalization was 11.9%, and was directly connected to the presence of infections
during hospital stay (p = 0.006), to time between admission and surgery longer than seven
days (p = 0.005), to the Goldman Cardiac Risk Index class III (p = 0.008), and to age equal to
or greater than 85 years (p = 0.031).
Conclusion: Patients with hip fractures generally present comorbidities, are susceptible to
clinical complications, and have an 11.9% mortality rate.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
Tem-se veriﬁcado, no contexto brasileiro e mundial, um
aumento signiﬁcativo na expectativa de vida da população,
o que desencadeia maior prevalência de doenças crônicas e
degenerativas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), a população idosa hoje chega a
aproximadamente 15 milhões e as estimativas para os próximos vinte anos indicam que poderá exceder trinta milhões
de pessoas no ﬁm desse período, quando representará quase
13% da população.1
O equilíbrio e a marcha dependem de uma complexa
interação entre as funções nervosas, osteomusculares, cardiovasculares e sensoriais, além da capacidade de adaptar-se
rapidamente às mudanças ambientais e posturais. Com a
idade, o controle de equilíbrio se altera, causa instabilidade na
marcha, o que, associado à interação de vários fatores ambientais e do próprio indivíduo, pode resultar em queda.2
De acordo com o Projeto Diretrizes da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, de 2008, aproximadamente
5% dos episódios de queda desencadeiam fraturas, sendo as
mais comuns são as vertebrais, no fêmur, úmero, rádio distal e
costelas. A fratura do fêmur pode ocorrer na região proximal,
distal ou ainda na diáﬁse femoral; há, na maioria dos casos,
consequências graves sobre a capacidade física e longevidade
dos pacientes acometidos. Uma vez que o osso apresenta a
capacidade de transmitir a carga durante a locomoção, com a
fratura há perda da integridade estrutural óssea, o que compromete a eﬁcácia do movimento.2

Estima-se que uma em cada três mulheres e um em cada
12 homens irão sofrer esse tipo de fratura, que pode ser intertrocantérica ou do colo femural, sendo que 86% dos casos
ocorrem em pessoas com 65 anos ou mais. Sabe-se ainda que
pode haver uma redução de 15 a 20% na expectativa de vida
dos indivíduos fraturados, visto que há um aumento de 4% ao
ano no risco relativo de mortalidade nesses pacientes.3,4
Por sua vez, osteoporose, déﬁcits sensoriais de acidente
vascular cerebral (AVC), demências, hipotroﬁa muscular, acuidade visual diminuída, alteração de equilíbrio e dos reﬂexos,
fraqueza muscular, doenças neurológicas, cardiovasculares
e deformidades osteomioarticulares são estados patológicos
que predispõem a quedas e, consequentemente, fraturas. Em
termos de mortalidade por fratura de quadril, outros fatores
pré-operatórios, identiﬁcados na admissão do paciente, estão
relacionados ao aumento desse índice. Podem-se citar: cor não
branca, idade, presença de demência, sexo masculino, comorbidades clínicas e delírio.5
As comorbidades clínicas, além de constituir importante
fator de risco para maior mortalidade, também se associam
ao surgimento de complicações pós-cirúrgicas, que podem
ser imediatas ou tardias. Dentre as complicações imediatas,
encontram-se choque, embolia gordurosa, síndrome compartimental, tromboembolismo venoso, embolia pulmonar,
coagulação intravascular disseminada e infecções. Já as tardias incluem consolidação retardada, consolidação viciosa,
pseudoartroses, necrose avascular do osso, reação aos dispositivos de ﬁxação interna e distroﬁa simpática reﬂexa.6
Além das complicações no período pós-operatório, a incapacidade locomotora desencadeada pelas quedas e fraturas
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no indivíduo idoso pode gerar um quadro de imobilidade,
com diversas consequências à saúde do paciente. Dentre os
efeitos prejudiciais ao sistema musculoesquelético, pode-se
citar a atroﬁa muscular, a intensiﬁcação da osteoporose e
a degeneração articular. Estima-se que o repouso de quatro a seis semanas pode levar a uma diminuição de 6 a
40% da densidade óssea, principalmente em osso trabecular.
Outros sistemas orgânicos são afetados pelo repouso, especialmente o aparelho cardiovascular, podendo ocorrer aumento
da frequência cardíaca e diminuição do volume de ejeção.7
O comprometimento funcional, aliado às comorbidades e à
complexidade das cirurgias ortopédicas, reﬂete a importância
de um acompanhamento clínico desses pacientes, bem como
a avaliação adequada de seu risco cirúrgico. As escalas existentes para essa análise incluem, principalmente, a Escala de
Risco Cirúrgico da American Society of Anesthesiology (ASA) e o
Índice de Risco Cardíaco de Goldman.8
A ASA, descrita na década de 60, é usada universalmente
por sua capacidade de predizer o risco global de mortalidade
do paciente de acordo com a sua idade e status funcional, independentemente do tipo de procedimento que será
feito.9 Já a de Goldman foi o primeiro modelo multifatorial especíﬁco para complicações cardíacas perioperatórias
amplamente usado. Os autores identiﬁcaram nove fatores de
risco cardíaco estatisticamente signiﬁcativos e clinicamente
importantes, atribuindo valores a cada um deles. Na avaliação
pré-operatoŕia, cada fator é somado e, somado e quanto maior
a soma, maior é o risco de morte por motivo cardiáco e de eventos cardiácos ameaçadores à vida, como infarto do miocárdio,
edema pulmonar e taquicardia ventricular.10
Devido à relevância das quedas e fraturas na população
idosa, nos propusemos a fazer um estudo para analisar das
comorbidades e intercorrências clínicas de pacientes com 65
anos ou mais internados por fratura de quadril em nossa
instituição, bem como identiﬁcar os fatores de risco associados à mortalidade desses pacientes.

Material e métodos
Nossa pesquisa teve início após a aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa de nossa Instituição. Foi feito um estudo de
coorte retrospectivo de dados contidos em prontuários médicos de pacientes com 65 anos ou mais, admitidos por fratura
de fêmur proximal, entre janeiro e dezembro de 2014, e que
tivessem tido acompanhamento longitudinal clínico durante
a internação.
A média de idade dos pacientes foi de 77,6 anos (variando entre 65 a 91 anos), sendo 64,1% desses do sexo
feminino. Todos tiveram uma consulta inicial de avaliação
pré-operatória, informações de anamnese, exame físico e de
exames subsidiários que foram transcritos num impresso
hospitalar próprio, chamado de “Ficha de avaliação pré-operatória”, em cujo verso encontra-se a tabela de risco
cardíaco de Goldman e a estratiﬁcação de risco cirúrgico pela
escala da ASA (Apêndice A).
Na avaliação clínica global foram analisados: sexo; idade;
comorbidades, deﬁnidas como doenças pré-existentes à fratura; estratiﬁcação do risco cardíaco, com a escala de Goldman
modiﬁcada, pois gasometria arterial só foi colhida quando
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a oximetria de pulso, no momento da avaliação clínica, foi
menor do que 90% em ar ambiente; intercorrências clínicas, deﬁnidas como agravos à saúde que se manifestassem
durante a internação hospitalar; estratiﬁcação de risco anestésico, com a escala da American Society of Anesthesiologists
(ASA); o tempo entre a fratura e a internação; o tempo entre
a internação e o procedimento ortopédico, quer tenha sido
cirúrgico ou conservador; o tempo entre a cirurgia e a alta
hospitalar; o tempo total de internação; o tipo de cirurgia,
quando efetuada; a eventual permanência em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e o desfecho de alta.
Quanto ao tempo entre a cirurgia e a alta hospitalar, foram
excluídos os pacientes que não foram submetidos à cirurgia e
aqueles que faleceram durante a internação.

Análise estatística
A análise estatística estudou as aplicações do tipo univariada.
Obtiveram-se as frequências das variáveis estudadas e foram
montadas as tabelas, relacionou-se a variável dependente com
as variáveis independentes. O teste do qui-quadrado foi usado
com o objetivo de comparar os fatores considerados; em todos
os testes foi ﬁxado o nível de signiﬁcância em 0,05 ou 5%.

Resultados
Em relação às comorbidades, 11,9% dos pacientes não apresentaram doença associada, 37,3% tinham uma comorbidade,
17,9% tinham duas comorbidades e 22,3% apresentaram três
condições comórbidas. Em 10,4% da população estudada
foram veriﬁcadas mais de quatro comorbidades.
As principais comorbidades encontradas nessa população
foram hipertensão arterial sistêmica, com prevalência de
61,1%, diabetes mellitus, presente em 28,3% dos casos, e
cardiopatias; 19,4% dos pacientes tinham alguma doença
cardíaca. Dentre as cardiopatias, a mais frequente foi a
insuﬁciência coronariana, que representou metade dos casos.
Outras doenças cardíacas encontradas foram arritmias (4,6%),
estenose aórtica, insuﬁciência cardíaca e ﬁbrilação atrial,
essas três últimas com a mesma prevalência (1,5%). Doença
pulmonar obstrutiva crônica foi detectada em 10,4% da
população estudada e o hipotireoidismo foi encontrado em
5,9% dos pacientes.
Além dessas doenças, os distúrbios psiquiátricos foram
veriﬁcados em 11,9% dos casos, sendo que o transtorno presente em metade desses pacientes foi depressão. A doença de
Alzheimer e o acidente vascular encefálico tiveram prevalência individual de 7,4% (ﬁg. 1).
A intercorrência clínica mais comumente presente foram
os distúrbios cognitivo-comportamentais, que ocorreram em
28,3% dos pacientes. O principal deles foi confusão mental,
com prevalência de 23,8%. Outros distúrbios de comportamento e cognição veriﬁcados foram a agitação psicomotora
(8,9%) e o rebaixamento de consciência (2,9%). A constipação
intestinal acometeu 13,4% dos pacientes internados. Já insuﬁciência ou infecção respiratória ocorreu em 14,9% dos casos.
Além disso, uma parcela considerável dos pacientes, representada por 8,9% deles, apresentou quadro de infecção de

546

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(5):543–551

Principais comorbidades
HT
AVE
DA
DPOC

5,9% (n = 4)
7,4% (n = 5)
7,4% (n = 5)
10,4% (n = 7)
11,9% (n = 8)

DP

Cardiopatia

19,4% (n = 13)
28,3% (n = 19)

DM

61,1% (n = 41)

HAS
0,0%

10,0%

20,0%

40,0%

30,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Figura 1 – Principais comorbidades encontradas na população analisada.
HT, hipotireoidismo; AVE, acidente vascular encefálico; DA, doença de Alzheimer; DPOC, doença pulmonar obstrutiva
crônica; DP, distúrbios psiquiátricos; DM, diabetes mellitus; HAS, hipertensão arterial sistêmica.

Intercorrências clínicas

ITU

8,9% (n =6)

CI

13,4% (n =9)

I. Resp

14,9% (n =10)

28,3%
(n = 19)

DCC
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Figura 2 – Intercorrências clínicas mais comuns no pós-operatório de pacientes com fratura de fêmur.
ITU, infecção do trato urinário; I. Resp., insuﬁciência ou infecção respiratória; CI, constipação intestinal; DCC, distúrbios
cognitivo-comportamentais.

trato urinário (ITU) durante o período de internação hospitalar
(ﬁg. 2).
A avaliação do risco cardíaco, pela escala de Goldman, revelou classe I em 50,7% (n = 34) dos pacientes, classe II em 25,3%
(n = 17) da amostra e classe III, em 13,4% (n = 9) dos pacientes. Já a avaliação do risco cirúrgico, pela classiﬁcação da ASA,
demonstrou que 56,% (n = 38) dos pacientes pertenciam ao
ASA II, 26,8% (n = 18) ao ASA III e 4,4% (n = 3) ao ASA IV. O restante dos indivíduos não incluídos nessas categorias de risco
cardíaco e cirúrgico não havia sido estratiﬁcado, o que equivale a sete pacientes não classiﬁcados no escore de Goldman
e oito pacientes sem estratiﬁcação pela ASA.
Em relação ao tempo entre a fratura e internação, esse foi de
até sete dias em 25,3% dos casos, de sete a 15 em 13,4%, de 15 a
30 em 19,4% e superior a 30 dias em 7,4%. Em 34,3% dos pacientes, tal período foi desconhecido, pois faltavam dados no

prontuário médico referentes à data exata da fratura. O tempo
entre a internação e a cirurgia foi de até sete dias para 23,3%
dos pacientes, de sete a 15 para 43,3%, de 15 a 30 para 30% e
superior a 30 para 3,3%. Quanto ao tempo total de internação,
em 11,9% dos casos os pacientes permaneceram internados
por até sete dias; em 31,3% o tempo foi de sete a 15; em 41,7%
de 15 a 30 e em 14,9% durou mais do que 30 dias (tabela 1).
O tempo entre a cirurgia e a alta hospitalar foi de até dois
dias em 57,1% dos casos, de três a sete em 33,9% e de mais de
sete dias em 7,1%.
O tratamento foi cirúrgico, na grande maioria dos casos,
feito através da osteossíntese de fêmur proximal em 58,2%
dos pacientes (n = 39) e prótese total de quadril em 31,3% da
população analisada (n = 21). Nos outros 10,4% dos casos (n =
7) a opção foi o tratamento conservador, visto que tais pacientes apresentavam risco cirúrgico elevado de acordo com as
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Tabela 1 – Descrição dos intervalos de tempo analisados
no presente trabalho
Tempo entre fratura e internação
0 a 7 dias
7 a 15 dias
15 a 30 dias
Superior a 30 dias
Desconhecido
Tempo entre internação e cirurgia
0 a 7 dias
7 a 15 dias
15 a 30 dias
Superior a 30 dias
Tempo total de internação
0 a 7 dias
7 a 15 dias
15 a 30 dias
Superior a 30 dias

n = 67 (100%)
17 (25,3%)
9 (13,4%)
13 (19,4%)
5 (7,4%)
23 (34,3%)
n = 60 (100%)
14 (23,3%)
26 (43,3%)
18 (30%)
2 (3,3%)
n = 67 (100%)
8 (11,9%)
21 (31,3%)
28 (41,7%)
10 (14,9%)

Tabela 2 – Caracterização dos oito pacientes com
desfecho de óbito
Sexo
◦

N de comorbidades

Idade ≥ 85 anos
Infecções durante
internação
hospitalar
Escala de Goldman

Tempo entre
internação e cirurgia
> 7 dias
Tratamento

Tabela 3 – Análise univariada com aplicação do teste
qui-quadrado para determinação do valor de p entre as
variáveis independentes e o desfecho de óbito
Variável independente (em relação à
variável dependente “óbito”)

Valor de p

Sexo
Idade (≥ 85 anos)
Número de comorbidades
Presença de diabetes mellitus
Presença de hipertensão arterial
sistêmica
Presença de cardiopatia
Presença de doenças psiquiátricas
Risco cardíaco (Goldman)
Risco cirúrgico (ASA)
Infecção durante internação hospitalar
Distúrbios cognitivo-comportamentais
durante internação
Tempo entre fratura e admissão
Tempo entre admissão e cirurgia
UTI pós-operatória

0,373
0,031
0,397
0,541
0,991
0,670
0,959
0,008
0,653
0,006
0,148
0,980
0,005
0,401

Feminino: 50% (n = 4)
1 comorbidade: 50% (n = 4)
3 comorbidades: 37,5% (n = 3)
Mais de 3 comorbidades: 12,5% (n = 1)
50% (n = 4)
67,5% (n = 5)

Classe I: 12,5% (n = 1)
Classe II: 37,5% (n = 3)
Classe III: 50% (n = 4)
37,5% (n = 3)

Conservador: 50% (n = 4)
Osteossíntese de fêmur: 37,5% (n = 3)
Prótese de quadril: 12,5% (n = 1)

escalas aplicadas. No que se refere à internação em UTI no
período pós-operatório, 26,8% dos pacientes apresentaram tal
necessidade. O tempo de permanência na UTI para esses pacientes variou de um a 30 dias, com média de cinco dias.
Por ﬁm, em relação à mortalidade desses pacientes, foi veriﬁcada taxa de 11,9% (n = 8) de óbitos durante o período de
internação hospitalar. A tabela 2 mostra as principais características dos pacientes que foram a óbito, inclusive as variáveis
com signiﬁcância estatística.
A análise estatística univariada revelou que a presença de
infecções no período hospitalar (p = 0,006), o tempo entre
internação e cirurgia superior a sete dias (p = 0,005), o escore
de Goldman igual a III (p = 0,008) e idade igual ou superior
a 85 anos (p = 0,031) foram associadas ao óbito durante a
internação. Os outros fatores, que não se mostraram signiﬁcantes estão descritos na tabela 3.

Discussão
O principal achado de nosso estudo foi que a mortalidade de
pacientes internados com fratura do quadril esteve relacionada com o tempo entre a internação e a cirurgia superior

a sete dias, à ocorrência de infecções, ao escore de Goldman
igual a III e à idade igual ou superior a 85 anos. A mortalidade
pós-fratura de quadril permanece elevada não só nos meses
subsequentes ao evento, mas por anos depois do trauma. A
análise de dados de múltiplos coortes feita por Haentjens
et al.11 mostrou persistência de mortalidade excessiva por
10 anos após a ocorrência fratura, o que ressalta o impacto
dessa patologia sobre a saúde pública. Embora Belmont Jr. et al.
citem diversas situações de risco para óbito e complicações
nos pacientes idosos fraturados, como obesidade, diálise, choque e comorbidades,12 procuramos abordar os fatores que se
mostraram mais relevantes em nossa pesquisa.
A taxa de mortalidade durante o período de internação
hospitalar veriﬁcada em nosso estudo, de 11,9%, foi maior do
que a encontrada na literatura cientíﬁca. Uma revisão sobre a
mortalidade na fratura do fêmur em idosos reuniu dados de
25 estudos e concluiu que a média de mortalidade durante a
internação hospitalar foi de 5,5%.13
Já a mortalidade nos 30 dias de pós-operatório de fratura de
quadril encontrada no estudo de Roche et al., com 2.448 pacientes, em quatro anos foi, de 9,6%, percentual abaixo daquele
veriﬁcado em nossa população.14 Os pacientes desse estudo
eram maiores do que 60 anos e apresentavam distúrbios cardiovasculares e respiratórios como principais comorbidades,
enquanto as infecções e a insuﬁciência cardíaca foram as
complicações mais prevalentes.14
Um fator estatisticamente associado ao índice de morte foi
o tempo de espera para a cirurgia. Em nosso estudo, 43,3% dos
pacientes apresentaram tempo de espera entre internação e
o procedimento entre sete a 15 dias, enquanto em 30% dos
casos tal período foi de 15 a 30 dias e em 3,3% da amostragem
o tempo de espera foi maior do que 30 dias. Uma revisão sistemática e metanálise de 35 estudos das bases Medline, Embase
e Cochrane demonstrou aumento signiﬁcativo no risco de
morte em pacientes operados após 48 h de internação (p <
0,0001). Essa associação permaneceu verdadeira após ajustes
para idade, gênero, local e ano. Como conclusão, os autores
sugerem que os serviços de ortopedia devem preconizar a
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operação dos pacientes com fratura de fêmur nas primeiras
48 horas após a admissão.15
Mesquita et al.,16 em levantamento de dados extraídos do
Medline, Lilacs e Scielo de janeiro de 2003 a dezembro de 2007,
reportaram que o tempo médio de espera entre a fratura e a
cirurgia foi de 6,8 dias, que o acréscimo de um dia a essa espera
aumenta a possibilidade de óbito em cerca de 4%.16 Considerando que, em nosso trabalho, a grande maioria dos pacientes
apresentou tempo de espera entre internação e cirurgia maior
do que sete dias e, ainda, que o tempo entre a fratura e a
internação também foi superior a sete dias, pode-se compreender o forte impacto negativo sobre a taxa de mortalidade da
população avaliada.
A presença de infecções durante a internação hospitalar
foi outra variável que se mostrou relacionada ao desfecho de
óbito. As mais comumente encontradas em nossa amostra
foram as respiratórias e as do trato urinário, que, somadas,
estiveram presentes em 23,8% dos pacientes. Pesquisa de
publicações contidas no Lilacs, Scielo e BDENF entre janeiro
de 2003 e junho de 2008 encontrou 38 artigos sobre idosos
hospitalizados. Nesses, a presença de doenças infecciosas foi
fator associado às taxas de mortalidade, sendo que os locais
de maior prevalência foram o sistema respiratório e as vias
urinárias.17 Tal dado se assemelha ao estudo de Cunha et al.,
no qual se veriﬁcou uma frequência de 28,5% de infecções;
as mais prevalentes foram a pneumonia, a urinária e as do
sítio cirúrgico.18 Sabe-se que idosos em longos períodos de
internação são mais suscetíveis às infecções em razão de
alterações ﬁsiológicas do envelhecimento, declínio da resposta imunológica e a presença de doenças concomitantes,
com consequente aumento de morbidade e mortalidade.19
Barba et al.,20 em estudo que incluiu pacientes idosos admitidos na área de medicina interna na Espanha, entre 2005 e
2007, revelaram que a pneumonia foi a infecção fatal mais
frequente nessa população, o que reforça a importância e
a gravidade desse processo infeccioso nos idosos hospitalizados, não se restringindo apenas à área ortopédica. Em
termos de ITU, Nyman et al. veriﬁcaram prevalência de 52,3%
dessa infecção nos pacientes idosos internados por fratura
de quadril em hospital universitário na Suíça.21 Esses autores
ressaltaram a necessidade de prevenir tal complicação tão prevalente na população hospitalizada, de forma a evitar quadros
desnecessários de sintomas urinários e febre.21
Embora as cardiopatias, como variável isolada, não tenham
sido relacionadas signiﬁcativamente ao risco de óbito, o índice
de risco cardíaco de Goldman apresentou correlação positiva
naqueles pacientes com classe III. Tal índice contempla variáveis referentes à avaliação clínica, eletrocardiograma e o tipo
de cirurgia, conferindo pontuações com intuito de estratiﬁcar
o paciente nas classes I a IV quanto ao risco de apresentar complicações cardiovasculares ou evoluir para óbito.22 De
fato, afecções cardíacas têm sido descritas como fator de
inﬂuência no prognóstico de pacientes com fraturas de fêmur,
sendo dado essencial na avaliação do risco anestésico desses indivíduos. A gravidade da doença cardíaca está associada
a maior risco anestésico e, consequentemente, a evolução
desfavorável.13
A idade igual ou superior a 85 anos também foi item estatisticamente associado à taxa de mortalidade, em nosso estudo.
Em 50% dos óbitos ocorridos, os pacientes pertenciam a essa

faixa etária. No estudo feito por Garcia et al.,23 71% das mortes ocorreram em indivíduos com mais de 80 anos e, em
sua amostra, o fator “idade superior a 80 anos” associou-se à
mortalidade. Turrentine et al.24 aﬁrmaram que os idosos apresentam desaﬁos únicos no que se refere à saúde; eles têm
um estado ﬁsiológico, farmacológico e psicológico especial
e atributos sociais não presentes em pacientes mais jovens.
Essas peculiaridades requerem particular atenção e compreensão pelos cirurgiões e pelas equipes cirúrgicas. Em seu
estudo, a idade foi estatisticamente signiﬁcante e associada
com morbidade.24
Durante o estresse, como uma operação, o paciente idoso
pode não atender ao aumento da demanda funcional. Essa
perda de reserva torna-se um fator importante na diminuição
da tolerância do paciente idoso a procedimentos invasivos.25
Para Souza et al.,26 cada ano de vida a mais do paciente representou um aumento na chance de morrer em torno de 6%. Um
estudo longitudinal em um hospital de grande porte na Austrália acompanhou 410 homens e 1.094 mulheres com fratura
de fêmur e veriﬁcou um aumento de 8,7 vezes no risco de óbito
em pacientes com 90 anos ou mais.27 Já Guerra et al.28 encontraram uma associação signiﬁcativa entre idade maior do que
86 anos e taxa de mortalidade (38,3%). Associaram ao fato de
que as fraturas do fêmur ocorrem, predominantemente, em
pacientes já muito idosos com doenças prévias signiﬁcativas
e alto risco cirúrgico, o que aumenta a mortalidade quando
comparadas com outros tipos de fraturas.
Na população estudada, 64,1% eram do sexo feminino,
dado que está de acordo com os achados de Ariyoshi29 e Arndt
et al.,30 que veriﬁcaram, respectivamente, 62,6% e 76,2% de
pacientes do sexo feminino internados por fratura de fêmur
e/ou quedas. Uma das hipóteses para justiﬁcar esse predomínio seria a ocorrência, primeiro entre elas, do declínio da
densidade mineral óssea, pelo fato de que os dois componentes responsáveis pela resistência óssea, a densidade e
a qualidade óssea, começam a reduzir-se no sexo feminino
após a menopausa, devido à diminuição dos estrógenos. Algumas mulheres passam a perder massa óssea acima de 1% ao
ano, algumas chegam a perder 5% e, no ﬁm de cinco anos,
estão com perda superior a 25%, caracterizando a osteoporose
pós-menopausa.30 Ademais, as mulheres atingem o pico de
potência muscular antes do que os homens e sofrem o declínio
mais precocemente.31
A grande porcentagem (61,1%) de pacientes com hipertensão arterial sistêmica (HAS) encontrada em nosso estudo
pode ser compreendida como consequência do aumento da
prevalência da doença conforme o aumento da idade da
população. Um estudo feito na Universidade Estadual de Campinas estimou que 50,4% dos pacientes entre 60 e 69 anos eram
hipertensos, esse percentual atingiu 54,1% na faixa entre 70
e 79 anos.32 A presença de HAS também tem sido considerada fator de risco para a ocorrência de quedas e fraturas em
idosos. A possível explicação seria o tipo de anti-hipertensivo
utilizado por estes pacientes. Estudo de série de casos em
Ontario, no Canadá, identiﬁcou que idosos em uso de terapia
anti-hipertensiva tinham aumento de 43% no risco de fraturas de quadril nos primeiros 45 dias de início do tratamento,
o que foi signiﬁcativo para betabloqueadores e inibidores da
enzima conversora de angiotensina.33 Em contrapartida, o uso
de bloqueadores dos canais de cálcio acarretaria perda uriná-
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ria desse mineral, também contribuindo para fragilidade óssea
e as consequentes fraturas.34
A diabetes mellitus (DM) foi a segunda doença mais prevalente na população estudada, presente em 28,3% dos casos,
dado que é compatível com os resultados de Ariyoshi,29 nos
quais as doenças crônicas mais prevalentes na população
com fratura de fêmur atendida em um hospital de Ribeirão Preto foram, respectivamente, HAS e DM. Essa patologia
também pode ser compreendida como fator ampliﬁcador do
risco de fraturas. Foi observado que pacientes com diabetes
tipo II maiores de 65 anos têm, em média, hemoglobina glicada superior a 9%, o que elevaria em até 31% a chance de
sofrer a fratura.35 Já uma metanálise que incluiu 21 estudos
das bases de dados PubMed e Embase demonstrou, também,
forte associação desse evento com a diabetes tipo I. Possíveis
explicações para esse aumento excessivo do risco seriam as
complicações diabéticas, como polineuropatia e retinopatia,
disfunção vestibular, déﬁcit cognitivo e episódios de hipoglicemia pelo uso da insulina.36
Os distúrbios psiquiátricos, especialmente a depressão,
também foram condição relatada pelos pacientes, com prevalência de 11,9%. Jahana e Diogo37 acreditam que os transtornos
psiquiátricos podem atuar tanto como causa quanto como
consequência das fraturas nos idosos. O maior risco de
queda em idosos depressivos pode ser explicado pelo uso de
medicações antidepressivas e sedativas, saúde pobre, declínio físico, diminuição da autoconﬁança, indiferença ao meio
ambiente, reclusão e inatividade, fatores esses que podem
contribuir para a ocorrência do trauma.38 Por outro lado, as
fraturas, o medo de cair novamente e a perda da independência pós-queda podem favorecer o surgimento de depressão na
população acometida.26 Além disso, o diagnóstico prévio de
depressão tem sido associado com diﬁculdades no processo
de reabilitação, maior suscetibilidade a doenças infecciosas
e uma redução na sobrevida dos pacientes com fratura de
fêmur.39
Outras intercorrências clínicas prevalentes em nosso
estudo foram os distúrbios de cognição ou comportamento,
presentes em 28,3% dos pacientes analisados. Desses, a
alteração mais veriﬁcada foi a confusão mental, com ocorrência de 23,8%. Muitas vezes o quadro de confusão mental
pode ser parte de um estado de delirium, intercorrência
comum na hospitalização de idosos após cirurgia de quadril, principalmente em pacientes com prejuízo cognitivo,
idade avançada, múltiplas comorbidades e baixo índice de
massa corpórea.40 No estudo de Cunha et al.,18 o tempo de
espera da cirurgia maior do que 48 h foi associado a maior
número de delirium. Tal achado poderia explicar a elevada
prevalência de distúrbios como confusão mental no período
pós-operatório em nosso estudo, visto que o tempo entre cirurgia e internação foi superior a sete dias, na maiorias dos
casos.
A constipação intestinal como intercorrência clínica foi
veriﬁcada em 14% dos pacientes internados. Com base em
dados que mostram prevalência de constipação entre 62,3% e
71,7% dos pacientes geriátricos pós-fratura,41,42 acreditamos
que esse item possa ter sido sub-reportado nos prontuários
médicos. Sabe-se que a imobilização pode provocar alterações
como a falta de apetite e constipação. Essa última pode ser
resultado da inibição adrenérgica, prejuízo da mobilidade,
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baixa ingesta de líquidos e ﬁbras, além de efeitos adversos
de medicações anticolinérgicas e opioides.42,43
Como limitações de nossa pesquisa podemos citar a falta
de inclusão de pacientes com fraturas do fêmur proximal com
menos de 65 anos, porque a organização de assistência hospitalar de nossa instituição orienta acompanhamento clínico
apenas para pessoas com mais de 65 anos. A inclusão de
pacientes com menos de 65 anos poderia diminuir a taxa de
mortalidade, já que esses pacientes, teoricamente, apresentam menor risco de vida. Também, em alguns casos, os dados
dos prontuários médicos não permitiram a estratiﬁcação do
score de Goldman e do ASA, nem a inclusão do tabagismo
como fator de risco de complicações e morte.
Os dados obtidos em nossa pesquisa revelam importante
taxa de mortalidade pós-fratura na população avaliada em
comparação com outros estudos, o que implica a necessidade
de se intervir nos fatores associados a esse desfecho desfavorável. A realização do tratamento cirúrgico nos pacientes
com fratura de fêmur nas primeiras 48 horas após a admissão
pode decorrer da insuﬁciência do número de salas cirúrgicas,
bem como da alta demanda de pacientes no Sistema Único
de Saúde, mas esforços precisam ser feitos para mudar essa
realidade.
A prevenção e o tratamento adequado das comorbidades e das intercorrências clínicas são medidas importantes
na melhoria do prognóstico a curto prazo desses indivíduos, especialmente porque se trata de pacientes com idade
avançada e alto risco cardiovascular. Por outro lado, naqueles
que permanecem hospitalizados, torna-se imprescindível a
atenção clínica para o surgimento de pneumonia, infecção urinária e outros processos infecciosos que podem desestabilizar
o paciente idoso.

Conclusões
Pacientes com fraturas do quadril geralmente apresentam
comorbidades, são predispostos a intercorrências clínicas e
têm uma taxa de mortalidade de 11,9%, principalmente relacionada com a presença de infecções no período hospitalar,
ao tempo entre a internação e a cirurgia superior a sete dias,
ao escore de Goldman igual a III e à idade igual ou superior a
85 anos.

Conﬂitos de interesse
Os autores declaram não haver conﬂitos de interesse.

Apêndice A. Material adicional
Pode-se consultar o material adicional para este artigo na sua
versão eletrônica disponível em doi:10.1016/j.rbo.2017.07.009.
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