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Introdução
Uma das principais características das sociedades no século XXI diz respeito à elevação da
expectativa de vida das populações, sendo a principal consequência desse fenômeno o aumento no
número de idosos em todo o mundo1.
No Brasil, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), entre 2005 e 2015, a proporção de idosos passou de 9,8% para 14,3%,
apresentando um crescimento de 4,5 pontos percentuais. Para o mesmo período, verificou-se uma
queda de 5,5 p. p. na proporção de crianças de 0 a 14 anos e de 3,8 p. p. ao se analisar a quantidade
de jovens com idade de 15 a 29 anos2. Tais dados confirmam que o padrão de mudança observado no
perfil demográfico da população mundial também vem se repetindo no âmbito local, onde nos
últimos anos se percebeu um expressivo aumento no número de habitantes com 60 anos ou mais.
Essa alteração na conformação populacional tem incitado discussões sobre as possíveis
consequências dessa realidade frente aos diversos domínios da sociedade3 e, no âmbito da saúde,
diversos autores destacam que tais representam desafios importantes para os Sistemas de Saúde,
principalmente para países como o Brasil, em que o sistema público é responsável por absorver maior
parte das demandas populacionais4.
Dentre os problemas mais relacionadas a essa faixa etária estão as fraturas de fêmur,
consideradas causas de elevada morbidade e mortalidade5 e que são capazes, quando não levam o
paciente a óbito, de repercutir significativamente na redução da sua qualidade de vida e na perda da
independência funcional6.
Dessa forma, no presente trabalho, propõe-se analisar a epidemiologia das fraturas de fêmur
em Alagoas e traçar um perfil das ocorrências desse agravo no público idoso no período de 2010 a
2015. Espera-se que as informações aqui levantadas possam contribuir com o monitoramento desse
evento e auxiliem no processo de tomada de decisão em relação à construção e à implementação de
ações de saúde que visem a redução da ocorrência dessas moléstias em idosos no âmbito local.
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Metodologia
Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter exploratório e descritivo, que considera como
unidade de análise o estado de Alagoas. A coleta de dados foi realizada através do Sistema de
Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso) com dados referentes
ao período de 2010 a 2015. Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Office
Excel® 2010 e as análises foram realizadas por meio da estatística descritiva de frequência absoluta e
relativa. Os resultados foram apresentados através de tabelas e gráficos.
De acordo com o preconizado pela Resolução CONEP/CNS/MS nº466/2012, da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP; Conselho Nacional de Saúde – CNS e o Ministério da
Saúde – MS, por se tratar de pesquisa realizada apenas por meio de sistemas de informação de acesso
público e com o uso de dados secundários, sem envolvimento de seres humanos, não foi necessária a
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e o uso do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados e Discussões
Durante o período analisado, constatou-se um total de 2.813 fraturas de fêmur em indivíduos
com 60 anos ou mais. Verificou-se uma elevação de 213,73% ao comparar o número de idosos
acometidos nos anos de 2010 e 2015, passando esse número de 204 para 640 ocorrências,
respectivamente, tal qual se observa na Figura 1.
Figura 1. Evolução numérica da ocorrência de fraturas de fêmur em idosos no Estado de Alagoas.
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base em SISAP-IDOSO (2017).
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As mulheres foram as mais acometidas por esta injúria, com um total de 1.981 (73,02%)
ocorrências (Tabela 1). Apenas no ano de 2014 houve redução de notificações, registrando-se 23
casos a menos se comparado com os registros do ano anterior. Em 2015, apesar da elevação de 51
casos, observou-se um quantitativo estacionário no sexo feminino (429), sendo o sexo masculino
isoladamente responsável pelo aumento numérico de fraturas de fêmur nessa faixa etária.
Tabela 1. Proporção de Internações de idosos para tratamento de pneumonia ou gripe em Alagoas.
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base em SISAP-IDOSO (2017).
Em Alagoas, os casos de fratura de fêmur aconteceram mais no sexo feminino, resultando em
uma razão mulher/homem de 3:1. Assim, a incidência de fraturas de fêmur em mulheres com idade
≥60 anos foi, em média, três vezes superior à dos homens da mesma faixa de idade.
Daniachi et al.7 encontram a proporção de 3:1 ao estudar a epidemiologia das fraturas do terço
proximal do fêmur em pacientes idoso tratados em hospital-escola na região central de São Paulo.
Em outro estudo que visou avalisar aspectos clínicos das fraturas osteoporóticas do fêmur proximal,
também realizado na capital paulista, Ramalho et al.8 encontram 3,3:1 para essa proporção. Verificase, portanto, que o perfil epidemiológico dos indivíduos no Estado não diferiu muito dos trabalhos
consultados.
O levantamento das causas desses eventos não foi objeto de investigação do presente trabalho,
especificamente pelo fato de o SISAP-Idoso não dispor dessas informações. No entanto, cabe
mencionar que, para o público com idade superior a 60 anos a fratura de fêmur foi mais relacionada
com traumas de baixa energia, sendo os dois eventos mais citados pelos autores “quedas” e
“escorregamento”8-10. Fatores como o avançar da idade, a presença de osteoporose e o número de
comorbidades foram citados como condicionantes e propulsores para a ocorrência de fratura de
fêmur11,12. Em relação à questão de gênero, em uma pesquisa realizada pela Universidade de
Medicina de Bartimore/USA13 concluiu-se que a maior prevalência de fraturas de fêmur em idosas
decorre da osteoporose e do menor percentual de massa muscular nessa categoria populacional, o que
é esperado durante a transição do período reprodutivo para o não-reprodutivo.
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Conclusão
Os idosos acometidos por fratura de fêmur em Alagoas apresentam perfil epidemiológico
semelhante àqueles encontrados na literatura nacional. Durante todo o período analisado as mulheres
foram mais acometidas por esta injúria. Verificou-se uma elevada incidência de fraturas de fêmur em
idosos no Estado, numa razão mulher/homem de 3:1. Por se tratar de um evento que aumenta as taxas
de morbimortalidade, a incapacidade funcional e que dimuí a qualidade de vida da pessoa idosa, além
de possuir repercussões financeiras e sociais, enfatiza-se a necessidade da adoção emergencial de
políticas públicas de saúde visando o controle de fatores predisponentes a ocorrência de fraturas de
fêmur em idosos no território alagoano, de modo a minimizar os impactos desse evento para essa
parcela da população.
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