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RESUMO 

Introdução: Fraturas de fêmur proximal (FFPs), importante causa de 

morbimortalidade na população idosa, são comuns. FFPs são classificadas 

quanto à sua anatomia, podendo ser transtrocantéricas, de colo femoral, 

subtrocantéricas e da cabeça femoral. O mecanismo do trauma é um importante 

indicador do perfil dos pacientes: traumas de baixa energia são mais 

encontrados em mulheres brancas acima de 60 anos, enquanto traumas de alta 

energia tem uma maior incidência em homens abaixo dos 40 anos. Objetivos: 

Determinar o perfil epidemiológico e classificação das FPPs, tratadas em um 

serviço de ortopedia e traumatologia de um hospital geral, universitário, em 

Curitiba, Estado do Paraná. Métodos: Realizou-se estudo observacional 

analítico transversal retrospectivo, por meio de revisão de prontuários físicos. 

Participaram 195 pacientes acometidos por FFP, internados na instituição da 

pesquisa, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Foram 

consideradas variáveis para pacientes: idade; período de internamento; sexo; 

estado civil; procedência; profissão e doenças associadas. Para as FPP 

analisaram-se as variáveis: mecanismo; impacto; lado acometido; diagnóstico e 

tratamento. Resultados: Observaram-se 195 pacientes com FPP, sendo a 

população idosa mais incidente, mediana 72 anos, e sexo feminino o mais 

acometido (53,3%). Em relação a topografia, houve predomínio das fraturas 

trocantéricas (67,2%), seguida pelas de colo femoral (24,6%). O principal 

mecanismo de trauma encontrado foi a queda de mesmo nível, representando 

68,2%. A opção de tratamento mais utilizada foi a cirúrgica, sendo a 

osteossíntese a conduta mais realizada (97,9%). Conclusão: Através deste 

estudo, foi possível determinar o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos 

por FPP atendidos na instituição estudada: pacientes do sexo feminino, acima 

de 50 anos e vítimas de quedas do mesmo nível foram os mais frequentes. Deste 

modo, sugere-se que a prevenção de tais fraturas seja direcionada 

principalmente à essa população, buscando reduzir a incidência destes agravos 

no município e região do estudo.   

 

Palavras chave: Perfil de Saúde. Fraturas do Fêmur. Ferimentos e Lesões. 

Ortopedia.  
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ABSTRACT 

Introduction: Proximal femur fractures (PFFs) are common, being an importante 

cause of morbimortality in the elderly. PFFs are classified according to their 

anatomy, which can be transtrochanteric, femoral neck, subtrochanteric and 

femoral head. The trauma mechanism is an important indicator of the patient's 

profile: low-energy trauma is more commonly found in white women over 60 years 

of age, while high-energy trauma has a higher incidence in men under 40 years 

of age. Objectives: To determine the epidemiological profile and classification of 

PFFs, treated at the orthopedics and traumatology service of a general and 

teaching hospital in Curitiba, Paraná State, Brazil. Methods: Retrospective 

analytical cross-sectional observational study was carried out by reviewing 

physical records. 195 patients affected by PFFs admitted to the research 

institution from January 2017 to December 2018 participated. Variables for 

patients were considered: age; hospital stay; sex; marital status; origin; 

profession and associated diseases. For PFFs the variables analyzed were: 

mechanism; impact; affected side; diagnosis and treatment. Results: 195 

patients with FPP were observed, the elderly population being the most incident, 

median 72 years old, and the female sex the most affected (53.3%). Regarding 

topography, there was a predominance of trochanteric fractures (67.2%), 

followed by the femoral neck (24.6%). The main trauma mechanism found was 

the fall from the same elevation, representing 68.2%. The most widely used 

treatment option was surgical, with osteosynthesis being the most frequently 

performed procedure (97.9%). Conclusion: Through this study, it was possible 

to determine the epidemiological profile of patients affected by PFF seen at the 

institution studied: female patients, over 50 years old and victims of falls of the 

same level were the most frequent. Thus, it is suggested that the prevention of 

such fractures be directed mainly to this population, seeking to reduce the 

incidence of these injuries in the municipality and region of the study. 

  

Keywords: Health Profile. Femoral Fractures. Wounds and Injuries. 

Orthopedics.
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1 INTRODUÇÃO 

 Fraturas de quadril são comuns, representando cerca de 20% das fraturas 

que necessitam de intervenção cirúrgica em uma unidade de trauma ortopédico 

(SINGER et al., 1998). É importante ressaltar que existe uma diferença entre os 

termos “fratura de fêmur proximal” e “fratura de quadril”, por mais que ambos 

sejam utilizados como sinônimos (ARIYOSHI, 2013). As fraturas de quadril 

englobam, além das fraturas de fêmur proximal (FFPs), as acetabulares, que não 

são alvo deste estudo. As FFPs envolvem as transtrocantéricas, 58,8% dos 

casos, as de colo femoral, 36,1% dos casos e as subtrocantéricas, 5,1% dos 

casos (FERNANDO et al., 2012; LEMOS, 2001). A população mais afetada por 

fraturas causadas por impactos de baixa e moderada energia é a de mulheres 

brancas acima de 60 anos (LEMOS, 2001; PIIRTOLA et al., 2007; SOLOMON, 

1968). Em impactos de alta energia a população mais afetada é a de homens 

abaixo de 40 anos (GUIMARÃES, 2010). Entre as faixas etárias, os pacientes 

mais afetados estão acima de 60 anos, sendo estes responsáveis por 74,6% do 

total das FFPs (LEMOS, 2001). 

Diversas variáveis contribuem para o aumento da incidência de FFPs na 

população geriátrica, podendo causar a redução da massa óssea do paciente 

(sexo feminino, idade avançada, etnia caucasiana, uso de tabaco e álcool, 

condições clínicas crônicas) ou aumentar seu risco de queda (uso de 

medicamentos, inatividade física, residir em cidade) (ARIYOSHI, 2013).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os idosos 

correspondiam a 4,2% da população brasileira em 1950; já no ano de 2000, 

representavam 8,6% e, em 2020, deverão corresponder a 14%, ou cerca de 31 

milhões de pessoas. Tendo em vista o aumento da população geriátrica, torna-

se relevante caracterizar os tipos de fraturas do fêmur proximal (FFPs). Pelo seu 

grande fator de morbimortalidade é fundamental buscar meios de prevenção 

devido ao elevado custo ao sistema público de saúde e à sociedade (FIERENS; 

BROOS, 2006; RIGGS; MELTON, 1995). 

Dentro deste contexto, essa investigação objetivou determinar o perfil 

epidemiológico e classificar FFPs diagnosticadas em um serviço de ortopedia e 

traumatologia de um hospital universitário. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DA FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL 

As FFPs, em sua maior parte, ocorrem em indivíduos com mais de 60 

anos, preferencialmente mulheres pós-menopausa em associação com 

osteoporose (BRUNNER; ESHILIAN-OATES; KUO, 2003; MANGRAM et al., 

2014). Contudo, pacientes jovens também são acometidos, principalmente por 

traumas de alta energia, tendo como principal exemplo os acidentes 

automobilísticos (GUIMARÃES et al., 2010; ROCHA et al., 2001). 

A maior parte das FFPs em idosos são relacionadas a traumas de baixa 

energia. A principal causa é a queda de mesmo nível e as fraturas mais comuns 

são as transtrocantéricas e as de colo femoral (DANIACHI et al., 2015). Entre os 

fatores de risco, os que mais se relacionam com a incidência de casos em idosos 

são idade avançada, osteoporose e diminuição de força muscular (NETO; DIAS; 

DE ALMEIDA, 2011). A média de idade encontrada na literatura varia entre os 

estudos; Neto et al. (2011) encontraram em seu estudo uma média de 78,2 anos 

e uma predominância feminina de 2:1, sendo 87,3% dessas fraturas traumas de 

baixa energia. Já Daniachi et al. (2015) obtiveram uma proporção de 3:1 entre 

os sexos, com uma média de 79 anos de idade e 92,9% dessas sendo traumas 

de baixa energia. A proporção entre os tipos de FFPs em idosos não é 

homogênea; Bentler et al. (2009) encontraram que 45% das fraturas foram 

trocantéricas, enquanto Daniachi et al. (2015) relatam 57,5% de fraturas 

trocantéricas. A etnia predominante em estudos nacionais é a branca; Neto et al. 

(2011) obtiveram uma razão de 93,6% dos pacientes sendo brancos ou asiáticos; 

Oliveira & Borba (2017) em estudo epidemiológico de fraturas de fêmur na 

população do Paraná encontraram 64,6% dos pacientes de etnia branca. 

Estudos que englobam indivíduos abaixo de 60 anos são mais escassos 

na literatura. As FFPs em adultos jovens são infrequentes, porém suas 

complicações podem ser severas. Normalmente, são causadas por traumas de 

alta energia, resultando em fraturas cominutivas e interrupção do suprimento 

sanguíneo para a cabeça do fêmur (GOUDIE; DUCKWORTH; WHITE, 2017). 

Rocha et al. (2001) relatam apenas 25,4% dos pacientes com idade até 60 anos; 

destes, 53,7% sofreram fratura transtrocantérica, 9,7% subtrocantérica e 36,5% 

fratura do colo femoral. Ariyoshi (2013) encontrou em seu estudo uma 
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predominância de 2:1 para pacientes do sexo masculino com menos de 60 anos 

de idade; desses, 56,3% sofreram fratura transtrocantérica, 18,7% 

subtrocantérica e 25% do colo femoral. Goudie et al. (2017) relataram em seu 

estudo que as fraturas de colo de fêmur em paciente jovens representam apenas 

3% de todas as FFPs, sendo mais comuns em acidentes automobilísticos, lesões 

esportivas ou quedas de nível. Outro dado apresentado neste estudo é que a 

média de idade dos homens que sofrem fraturas de colo femoral é menor quando 

comparada às mulheres com a mesma fratura, sendo a faixa etária superior a 40 

anos a mais comum. Já Amini et al. (2017) apresentaram em estudo sobre 

fraturas intertrocantéricas em jovens uma idade média de 45,3 anos, sendo 73% 

dos pacientes do sexo masculino e tendo o acidente automobilístico como 

principal mecanismo do trauma. 

 

2.2 FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL 

O termo “fratura de fêmur proximal” se refere a fraturas que acometem a 

extremidade proximal do fêmur. Essas fraturas podem ser subdivididas em 

quatro porções anatômicas: cabeça femoral, colo femoral, intertrocantérica e 

subtrocantérica (TORNETTA, P. et al., 2013). Apesar da proximidade anatômica, 

cada tipo de fratura apresenta epidemiologia, mecanismos de lesão, 

classificações e tratamentos diferentes. 

As FFPs têm apresentado um aumento global em sua incidência. 

Suspeita-se que isso seja causado pelo aumento na expectativa de vida, 

consequentemente aumentando o risco da população para fraturas 

(GULLBERG; JOHNELL; KANIS, 1997; MARQUES; GOMES, 2011). É estimado 

que em 2050 ocorrerão aproximadamente 6,26 milhões de FFPs (COOPER; 

CAMPION; MELTON, 1992). 

 

2.2.1 Fratura da cabeça femoral 

 A fratura da cabeça femoral é uma lesão relativamente rara quando 

comparada ao total das FFPs, porém sua incidência tem aumentado 

proporcionalmente ao número de acidentes automobilísticos, seu maior fator 

precipitante (EKKERNKAMP; STENGEL; WICH, 2017; GUIMARÃES et al., 

2010; ORANSKY et al., 2012). Essa fratura geralmente está associada à luxação 

traumática posterior da articulação coxofemoral (EKKERNKAMP; STENGEL; 
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WICH, 2017; GIANNOUDIS et al., 2009). Para essa lesão, a classificação de 

Pipkin é a mais utilizada (PIPKIN, 1957), conforme quadro 1, porém a 

classificação de Chiron também pode ser aplicada (CHIRON; LAFONTAN; 

REINA, 2013; GIANNOUDIS et al., 2009).  

Tratamento da lesão consiste na redução urgente da luxação do quadril 

seguida pelo tratamento conservador ou cirúrgico da fratura capital. Existem 

controvérsias tanto no acesso cirúrgico (anterior ou posterior), quanto no método 

utilizado (fixação interna ou excisão do fragmento ósseo) (EKKERNKAMP; 

STENGEL; WICH, 2017). Complicações associadas a essa fratura incluem 

osteonecrose, artrite pós-traumática e ossificação heterotópica (GIANNOUDIS 

et al., 2009).  

 

2.2.2 Fratura do colo femoral 

 A fratura do colo femoral ocorre com maior frequência em pacientes do 

sexo feminino, de etnia caucasiana e acima dos 50 anos de idade (FILIPOV, 

2014; SOLOMON, 1968). A presença de osteoporose também é um fator de risco 

importante para esse tipo de lesão (FOX et al., 2000). O principal mecanismo da 

lesão é a queda de mesmo nível, responsável por aproximadamente 75% de 

todas as fraturas de colo femoral (LEMOS, 2001). Para essa fratura a 

classificação de Garden é a mais utilizada (GARDEN, 1961), conforme quadro 

1. Essa classificação permite distinguir entre lesões sem desvio (Garden I e II) e 

com desvio (Garden III e IV), uma separação relevante para a decisão da melhor 

conduta terapêutica (BEIMERS et al., 2002). 

 Tratamento de fraturas Garden I e II pode ser conservador ou cirúrgico, 

sendo a fixação interna a técnica cirúrgica mais utilizada nestes casos 

(AMSELLEM et al., 2019; PROBE; WARD, 2006; RAAYMAKERS; MARTI, 1991). 

Fraturas Garden III e IV são necessariamente tratadas de forma cirúrgica, em 

pacientes com menos de 60 anos a redução e fixação interna é a técnica 

preferida, enquanto a artroplastia de quadril é a técnica preferencialmente 

utilizada em pacientes acima de 80 anos de idade (BHANDARI et al., 2005; 

CROSSMAN et al., 2002; IORIO et al., 2001).  

Complicações relacionadas à fratura de colo femoral incluem trombose 

venosa profunda, falha na fixação, pseudartrose, necrose avascular da cabeça 
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femoral e luxação da prótese (GRACE et al., 1994; TORNETTA, P. et al., 2013; 

WANG et al., 2014; ZAHN; SKINNER; PORTEOUS, 1999). 

 

2.2.3 Fratura subtrocantérica 

Define-se fratura subtrocantérica como a fratura que ocorre entre a borda 

inferior do pequeno trocânter até cerca de 5 cm distalmente a esta estrutura 

(TORNETTA, P. et al., 2013). Há dois mecanismos de ação principais: queda de 

mesmo nível em pacientes idosos e traumas de alta energia em pacientes jovens 

(BEDI; TOAN LE, 2004; FIELDING, 1973). Em pacientes idosos, quando 

comparada às fraturas transtrocantéricas, é considerada uma lesão rara 

(TORNETTA, P. et al., 2013).  

 Em adultos, o tratamento conservador da fratura subtrocantérica só deve 

ser considerado como primeira opção em pacientes terminais ou para os quais 

a cirurgia é uma opção inviável (CRAIG; MAFFULLI, 2005; TORNETTA, P. et al., 

2013). Existem duas principais opções de tratamento cirúrgico: hastes 

intramedulares e placas laterais (MATRE et al., 2013; SAARENPÄÄ; 

HEIKKINEN; JALOVAARA, 2007). A escolha do método cirúrgico depende da 

integridade do fragmento proximal, a qual pode ser avaliada utilizando-se a 

classificação de Russell-Taylor (YADAV et al., 2014). Sendo a integridade da 

fossa piriforme o critério dessa estratificação, íntegra (Russell-Taylor I) ou 

fraturada (Russell-Taylor II) (JANSEN et al., 2013; TORNETTA, P. et al., 2013), 

conforme quadro 1. Algumas complicações relacionadas a pacientes com 

fraturas subtrocantéricas incluem consolidação viciosa da fratura, pseudartrose 

e infecção do sítio cirúrgico (BARQUET et al., 2004; DE VRIES et al., 2006; 

GUGENHEIM; PROBE; BRINKER, 2004; TORNETTA, P. et al., 2013). 

 

2.2.4 Fratura transtrocantérica 

 A fratura transtrocantérica é uma fratura extracapsular, envolvendo a área 

entre os trocânteres maior e menor do fêmur (BORGER et al., 2011). 

Aproximadamente 90% dessas lesões ocorrem na população idosa, sendo 

relatado como seu principal mecanismo a osteoporose associada ao trauma de 

baixa energia (BORGER et al., 2011; CUMMINGS; NEVITT, 1989). Na 

população abaixo dos 40 anos é considerada uma lesão rara, tendo como 

causas principais os traumas de alto impacto, como acidentes automobilísticos 
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(HWANG et al., 2001). A classificação mais comumente utilizada para esse tipo 

de fratura é a de Evans e Jensen (EVANS, 1949; JENSEN, 1980), a qual 

diferencia as fraturas transtrocantéricas em estáveis (Evans e Jensen I) ou 

instáveis (Evans e Jensen II e III) (LIMA et al., 2003), conforme quadro 1. 

O tratamento da fratura transtrocantérica é essencialmente cirúrgico, 

sendo conservador apenas em casos de pacientes não deambuladores, com 

demência crônica, doença terminal com menos de 6 semanas de expectativa de 

vida ou comorbidades que impossibilitem a intervenção cirúrgica (TORNETTA, 

P. et al., 2013). Para o tratamento cirúrgico podem ser utilizados diversos 

implantes na osteossíntese, sendo os pinos-parafusos deslizantes (DHS) 

atualmente os de escolha (KÖBERLE, 2001; LIMA et al., 2003). Diversas 

complicações podem acometer pacientes com fraturas transtrocantéricas após 

a cirurgia, incluindo tromboembolismo venoso, pseudartrose, falha do implante 

e infecção do sítio cirúrgico (ANAND; BUCH, 2007; EDWARDS et al., 2008; 

PARKER, 1996; SCHINSKY et al., 2003; VIDYADHARA et al., 2009). 

 

2.3 FATORES DE RISCO PARA A FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL 

Existem vários fatores que aumentam os riscos de FFPs, podendo estes 

serem separados em fatores que reduzem a resistência mecânica óssea e 

fatores que aumentam o risco de quedas (ARIYOSHI, 2013). O principal fator de 

risco relacionado à redução da massa óssea é a osteoporose, porém outras 

alterações metabólicas do osso, como osteomalácia e a osteodistrofia renal, 

também causam esta redução (MANZOOR; MEHMOOD; IQBAL, 2018). Ainda 

alteram a resistência mecânica óssea: diminuição no nível de estrogênio ocorrida 

no climatério, pouca exposição à luz solar, tabagismo e baixo IMC (menor que 

18,5) (CUMMINGS et al., 1995; KANIS et al., 1999; ROBBINS et al., 2008; 

ROBBINS; BIGGS; CAULEY, 2006). 

Em relação ao risco de quedas, percebe-se que existe um aumento com 

a idade devido a maior prevalência de fatores de risco neste grupo. São 

exemplos desses fatores: fraqueza muscular; uso de medicamentos que alteram 

a sensibilidade postural, sedativos ou que atuam sobre sistema 

cardiovasculares; diminuição da acuidade visual; doenças neurológicas; 

alteração de marcha e equilíbrio (DARGENT-MOLINA et al., 1996; GRISSO et 

al., 1991). É importante apontar fatores associados à ocorrência de quedas de 
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idosos, como forma de contribuir com a prevenção de acidentes e redução de 

suas consequências (BEKIBELE; GUREJE, 2010; RODRIGUES; FRAGA; 

BARROS, 2014; PERRACINI; RAMOS, 2002). 

 

Quadro 1. Classificações de fraturas de fêmur proximal. 

Classificação de Pipkin para fraturas da cabeça femoral 

I - Fratura inferior à fóvea 

II - Fratura superior à fóvea 

III - Fratura da cabeça femoral associada à fratura acetabular 

IV - Fratura da cabeça femoral associada à fratura de colo femoral 

Classificação de Garden para fraturas do colo femoral 

I - Fratura incompleta da cortical óssea impactada em valgo 

II - Fratura completa; trabéculas alinhadas 

III - Fratura completa com separação parcial dos fragmentos em varo; trabéculas desalinhadas 

IV - Fratura completa com desvio total; trabéculas alinhadas 

Classificação de Russell-Taylor para fraturas subtrocantéricas 

I - Fratura sem acometimento da fossa piriforme 

Ia - Sem extensão para o trocânter menor 

Ib - Com extensão para o trocânter menor 

II - Fratura com acometimento da fossa piriforme 

IIa - Sem cominuição do trocânter menor 

IIb - Cominuição grave do trocânter menor 

Classificação de Evans-Jensen para fraturas transtrocantéricas 

I - Fratura em duas partes 

Ia - Não deslocada 

Ib - Deslocada 

II - Fratura em três partes 

IIa - Fragmento envolvido é o trocânter maior 

IIb - Fragmento envolvido é o trocânter menor 

III - Fratura em quatro partes 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 DELINEAMENTO 

Realizou-se um estudo observacional analítico transversal retrospectivo 

por meio da revisão de prontuários físicos, analisando variáveis em casos de 

FFP. 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

Hospital geral, universitário, de grande porte (475 leitos), localizado em 

Curitiba, capital do Estado do Paraná, sul do Brasil. 

 

3.3 PERÍODO DO ESTUDO 

A análise retrospectiva foi realizada de agosto de 2019 a fevereiro de 2020 

em prontuários de pacientes internados no período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2018. 

 

3.4 VARIÁVEIS PARA PACIENTES 

Foram consideradas as variáveis para os pacientes: idade; período de 

internamento; sexo; estado civil; procedência; profissão e doenças associadas.  

 

3.5 VARIÁVEIS PARA FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL 

Foram analisadas as variáveis para a FFP: mecanismo (acidente 

automobilístico; agressão; queda do mesmo nível e queda de nível); impacto; 

lado acometido; diagnóstico (fratura da cabeça femoral; fratura do colo femoral; 

fratura subtrocantérica e fratura transtrocantérica) e tratamento (artroplastia de 

quadril; conservador; haste medular; parafuso canulado e parafuso dinâmico + 

placa tubo). 

 

3.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Pacientes adultos, internados no Serviço de Ortopedia e Traumatologia 

do hospital de estudo, no período determinado para a análise, com diagnóstico 

de FFP confirmado por radiografia.  
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram tabulados em planilha do Microsoft Excel®. 

calculadas as frequências total e relativa. Para as variáveis idade e dias de 

internamento, testou-se a adequação à distribuição normal, utilizando o teste de 

Shapiro Wilk. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparação das idades 

entre os tipos de diagnóstico e para comparação das idades entre os diferentes 

tratamentos. O teste de comparações múltiplas de Dunn-Bonferroni foi 

empregado para comparação entre diagnósticos e comparação entre 

tratamentos. As comparações entre variáveis qualitativas foram realizadas 

utilizando o teste Qui-Quadrado.  

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Evangélica Mackenzie do Paraná (CEP/FEMPAR), sob o número de parecer 

3.466.621 (ANEXO 1). 

 

  



19 
 

4 RESULTADOS 

Testou-se a adequação à distribuição normal das variáveis idade e dias 

de internamento e foi rejeitada a hipótese para ambas, indicando que as 

variáveis não têm distribuição normal. Estas variáveis foram descritas pela 

mediana e intervalo interquartil (primeiro quartil; terceiro quartil), conforme 

Tabela 1. 

 
Tabela 1. Idade e período de internamento de pacientes com diagnóstico de fratura de fratura 

de fêmur proximal internados em hospital universitário, entre janeiro de 2017 a dezembro de 

2018 (N=195) 

Idade e período de internamento Mediana (Q1; Q3) 

Idade (anos) 72 (60; 81,5) 

Período de internamento (dias) 10 (7; 15) 

 

Na Tabela 2 verificam-se as variáveis qualitativas descritas pelas 

frequências absolutas e relativas.  

 

Tabela 2. Pacientes internados e fraturas de fêmur proximal em hospital universitário, entre 

janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (N=195) 

Variáveis 
Frequência 

n % 

Características sociodemográficas dos pacientes internados 

Sexo    

 Feminino 104 53,3 

 Masculino 91 46,7 

Estado civil    

 Casado(a) 34 17,4 

 Divorciado(a) 1 0,5 

 Solteiro(a) 102 52,3 

 Viúvo(a) 18 9,2 

 Não informado 40 20,5 

Profissão    

 Aposentado 126 64,6 

  Feminino 77 61,1 

  Masculino 49 38,9 

 Desempregado 5 2,6 

 Em atividade 45 23,1 

(continua) 
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Tabela 2. Pacientes internados e fraturas de fêmur proximal em hospital universitário, entre 

janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (N=195) (continuação) 

Variáveis 
Frequência 

n % 

Características sociodemográficas dos pacientes internados 

 Não informado 19 9,7 

Procedência    

 Curitiba e região metropolitana - PR 188 96,4 

 Interior - PR 5 2,6 

 Interior - SC 2 1,0 

Doenças associadas    

 Não informado 32 16,4 

 Não 66 33,8 

 Sim 97 49,7 

 Artrite reumatoide 2 1,0 

 Depressão 3 1,5 

 Diabetes mellitus tipo 2 22 11,3 

 Dislipidemia 5 2,6 

 Doença de Alzheimer 9 4,6 

 Doença de Parkinson 1 0,5 

 Doença pulmonar obstrutiva crônica 4 2,1 

 Doença renal crônica 5 2,6 

 Epilepsia 1 0,5 

 Esquizofrenia 3 1,5 

 Fibrilação atrial 4 2,1 

 Hiperplasia nodular prostática 2 1,0 

 Hipertensão arterial sistêmica 71 36,4 

 Hipotireoidismo 8 4,1 

 Insuficiência cardíaca congestiva 16 8,2 

 Insuficiência venosa crônica 2 1,0 

 Osteoporose 4 2,1 

Características das fraturas de fêmur proximal   

Mecanismo    

 Acidente automobilístico 23 11,8 

 Agressão 4 2,1 

 Queda do mesmo nível 133 68,2 

 Queda de nível 35 17,9 

(continua) 
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Tabela 2. Pacientes internados e fraturas de fêmur proximal em hospital universitário, entre 

janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (N=195) (continuação) 

Variáveis 
Frequência 

n % 

Características das fraturas de fêmur proximal 

Lado acometido    

 Direito 97 49,7 

 Esquerdo 98 50,3 

Diagnóstico    

 Fratura da cabeça femoral 0 0,0 

 Fratura do colo femoral 48 24,6 

 Fratura subtrocantérica 16 8,2 

 Fratura transtrocantérica 131 67,2 

Tratamento    

 Artroplastia de quadril 3 1,6 

 Conservador 1 0,5 

 Osteossíntese 191 97,9 

 

Para comparação das idades entre os 3 tipos de diagnóstico o p-valor 

indicou diferença entre pelo menos um par de diagnósticos. A análise estatística 

indicou diferença significativa entre a idade dos pacientes que tiveram fratura de 

colo femoral e os pacientes que tiveram fratura transtrocantérica. As diferenças 

entre os demais pares não foram significativas (Tabela 3). 

A Tabela 3 mostra que a diferença entre as proporções de tratamentos 

entre os diferentes diagnósticos foi significativa, sendo que a fratura de colo 

femoral teve maior proporção de parafuso canulado, enquanto as demais tiveram 

maiores proporções de parafuso dinâmico + placa tubo. 

Na Tabela 3 observa-se a frequência dos diagnósticos para a idade e sexo 

de pacientes e tratamentos. Comparando-se os grupos, observaram-se como 

significativas as diferenças de idade entre pacientes que fizeram o tratamento 

com haste medular e os que utilizaram parafuso canulado, e entre os pacientes 

que utilizaram parafuso canulado e parafuso dinâmico. Os demais pares não 

tiveram diferenças significativas. 
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Tabela 3. Diagnósticos das fraturas de fêmur proximal em pacientes internados em hospital 

universitário, entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (N=195) 

Variáveis 
Diagnósticos 

Colo femoral Subtrocantérica Transtrocantérica p-valor 

Idade (anos) 62,5 (49,75; 72,5) 66,5 (60; 70,25) 74 (65; 83) <0,001 

Tratamento 

Artroplastia de 
quadril 

3 (6,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

<0,001 Conservador 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Osteossíntese 45 (93,7%) 16 (100%) 130 (99,2%) 

 

A Figura 1 demonstra a distribuição da idade entre os tratamentos das 

FFPs. As medianas para artroplastia de quadril, conservador, haste medular e 

parafuso dinâmico + placa tubo são maiores que 60 anos. Pacientes mais jovens 

foram submetidos aos tratamentos haste medular, parafuso canulado e parafuso 

dinâmico + placa tubo. 

 

 

Figura 1. Idade de pacientes internados em hospital universitário e tratamentos das fraturas de 

fêmur proximal, entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (N=195) 
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Tabela 4. Risco de fratura de fêmur proximal em pacientes internados em hospital universitário 

em relação a profissão e ao sexo, entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (N=195) 

Variáveis Frequência Modelo A* Modelo B** 

Profissão Sexo n % Odds ratio Odds ratio 

Aposentados  126 64,6 5,4 - 

 Feminino 77 61,1 - 2,5 

 Masculino 49 38,9 - - 

Em atividade  50 25,6 - - 

 Feminino   - - 

 Masculino   - - 

Não informado  19 9,7 - - 

 Feminino   - - 

 Masculino   - - 

Notas: 
*Modelo A: Frequência de fraturas de fêmur proximal em pacientes aposentados versus 
frequência de fraturas de fêmur proximal em pacientes em atividade. 
**Modelo B: Frequência de pacientes do sexo feminino aposentados com fraturas de fêmur 
proximal versus frequência de fraturas de fêmur proximal em pacientes do sexo masculino 
aposentados. 

 

Pacientes aposentados apresentaram maior chance de apresentar FFPs 

do que pacientes em atividade (OR 5,4). Quando comparados a pacientes 

aposentados do sexo masculino, pacientes do sexo feminino aposentados 

apresentaram maior chances de FFPs (OR 2,5). Respectivos odds ratios são 

apresentados na Tabela 4. 
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5 DISCUSSÃO 

Em nosso estudo observou-se que a idade média dos pacientes foi 68,6 

anos, menor do que aquela observada por estudos que também analisaram a 

epidemiologia de FFPs. Por exemplo, em um estudo transversal realizado entre 

pacientes admitidos na Santa Casa de Misericórdia de Batatais – SP, verificou-

se a idade média de 74,8 anos (ARIYOSHI, 2013). A menor média de idade 

observada em nossa amostra se deve ao fato de que em nossa pesquisa 

analisamos pacientes adultos (≥18 anos) e não somente idosos.  

Observou-se uma frequência de pacientes do sexo feminino de 53,3% 

(104/195), frequência menor do que aquelas reveladas pelos estudos de Correa 

e colaboradores (2020), 72%, e Ariyoshi (2013), 62,3%. Esse achado 

provavelmente foi fruto de nossa amostra não ser restrita a pacientes idosos, 

levando à inclusão de pacientes vítimas de traumas de alto impacto, que 

geralmente são adultos jovens do sexo masculino. 

Em relação ao estado civil dos pacientes, identificou-se que grande parte, 

52,3% (102/195), foi solteiros e apenas 9,2% (18/195) viúvos. Diferentemente 

dos resultados mostrados pela investigação de Lemos et al. (2001), na qual o 

estado civil mais frequente foi casado (38,9%) seguido por viúvo (29,22%) e 

solteiro (27,13%).  

Do total de 195 fraturas observadas, houve predomínio das topografias 

transtrocantéricas, 131 (67,2%), e colo femoral, 48 (24,6%), sendo as de cabeça 

do fêmur não observadas. Resultados semelhantes foram auferidos pelas 

investigações de Ariyoshi (2013) e de Borges et al. (2013). Em relação ao lado 

acometido não obtivemos uma diferença significativa (50,3% à esquerda e 

49,7% à direita) dado apresentado por outros estudos (ARIYOSHI, 2013; 

BORGES et al., 2013; LEMOS, 2001). () 

 No quesito de doenças associadas, nosso estudo elenca a hipertensão 

arterial sistêmica como a principal doença encontrada no grupo estudado, 

estando presente em 36,4% dos pacientes. Esse dado difere do estudo de Röder 

e colaboradores (2003), realizado no departamento de Geriatria de um hospital 

em Stuttgart, Alemanha. Este estudo relata uma prevalência de hipertensão 

arterial sistêmica de apenas 16,6%, sendo a principal doença associada 

encontrada a insuficiência cardíaca, presente em 29,7% dos pacientes, também 

divergindo de nossa pesquisa, onde encontra-se uma prevalência de apenas 
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8,2%.  

 O tempo de internamento dos pacientes neste estudo variou de 2 a 31 

dias, com uma média de 11,8 dias, sendo esta condizente à encontrada na 

literatura. No estudo conduzido por Arliani e colaboradores (2011) no 

departamento de Ortopedia e Traumatologia da USP, a média encontrada foi de 

10,7 dias. Na investigação de Muniz et al. (2007), realizada no departamento de 

Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina - PR, a média observada foi 

de 12,7 dias. Em uma pesquisa conduzida no setor de Ortopedia e 

Traumatologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – SP, encontrou-se 

uma média de 13,5 dias (Daniachi et al., 2015).  

 No quesito do mecanismo da lesão, a principal causa encontrada em 

nossa pesquisa foi a queda de mesmo nível (68,2%), seguida por queda de nível 

(17,9%) e por acidentes automobilísticos (11,8%). A frequência de quedas de 

mesmo nível encontrada na literatura foi significantemente maior do que em 

nosso estudo, como em Muniz e colaboradores (2007), onde 78,2% das fraturas 

foram causadas por quedas do mesmo nível. No estudo de Ariyoshi (2013) 

91,1% do total de FFPs foram causadas por quedas do mesmo nível.  

 A forma de tratamento mais frequente em nosso estudo foi a cirúrgica 

(95,5%). Dentro das opções cirúrgicas a mais utilizada foi a osteossíntese, 

método realizado em todas as fraturas subtrocantéricas, 99,2% das fraturas 

transtrocantéricas e 93,7% das fraturas de colo femoral. Daniachi e 

colaboradores (2015) relatam que 100% das fraturas subtrocantéricas, 98,2% 

das fraturas transtrocantéricas utilizaram a osteossíntese como tratamento, 

sendo consistente com os dados encontrados em nosso estudo; porém, 83% das 

fraturas de colo femoral foram tratadas com artroplastia e apenas 17% utilizaram 

a osteossíntese, divergindo dos dados encontrados em nossa pesquisa. 

Novamente essa divergência pode ser explicada pelo amplo espectro de nossa 

amostra, que incluiu pacientes mais jovens e consequentemente mais 

suscetíveis à osteossíntese do que pacientes mais idosos.  

Várias limitações deste estudo precisam ser mencionadas. Inicialmente, 

nossa amostra foi selecionada por conveniência, restringindo a pesquisa aos 

pacientes admitidos no pronto atendimento do hospital. De fato, essa limitação 

é relevante, no entanto nosso objetivo restringiu-se a analisar o perfil 

epidemiológico das FFPs em pacientes atendidos nesse setor. Em segundo 
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lugar, o tamanho da amostra (N=195) foi pequeno, em comparação a outros 

estudos semelhantes. Entretanto, todos os pacientes, atendidos no setor do 

estudo durante o período analisado, foram incluídos. E por fim, devem ser 

citadas as dificuldades de acesso à fonte de dados. Muitos prontuários de 

pacientes estavam preenchidos de forma incompleta, prejudicando a coleta de 

dados.  
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6 CONCLUSÃO 

 Através dos dados obtidos neste estudo, foi possível determinar o perfil 

epidemiológico dos pacientes acometidos por FFPs atendidos no Serviço de 

Ortopedia e Traumatologia da instituição estudada: pacientes do sexo feminino, 

acima de 50 anos e vítimas de quedas do mesmo nível foram os mais frequentes. 

Deste modo, sugere-se que a prevenção de tais fraturas seja direcionada 

principalmente à essa população, buscando reduzir a incidência destes agravos 

no Município de Curitiba.  
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