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ela pode custar a perda da autonomia, principalmente em 
idosos, mas novas técnicas cirúrgicas são capazes de recuperar 

os movimentos já na primeira semana após a intervenção

por cristina almeida

C
om o aumento da expectativa de vida 
e uma projeção de que no ano de 2040 
as pessoas viverão até os 80 anos, algu-
mas patologias que acometem os idosos 
passaram a se manifestar com maior fre-

quência. Uma delas é a fratura do fêmur, temida por 
ser capaz de invalidar permanentemente. Sem falar das 
complicações consequentes ao eventual longo perí-
odo de acamamento como constipações, infecções 
urinárias, pneumonias ou trombose venosa profunda. 
Recente estudo realizado pelo Ministério da Saúde re-
velou que, nos últimos três anos, aumentou em 8% o 
número de internações em razão desse tipo de fratura 
no Brasil e, em 2008, ela foi responsável por 32.908 
internações hospitalares, só na rede pública.

Integrando o sistema de sustentação do esqueleto, 
o fêmur situa-se na altura da coxa e é considerado o 
mais forte, longo e pesado osso do corpo dos mamí-
feros. Estende-se do quadril até o joelho, e é constitu-
ído por três partes distintas: o corpo (diáfise) e duas 
epífises — proximais e distais (pontos mais próximos 
do quadril e do joelho, respectivamente). Todo esse 
aparato ósseo visa a dar suporte ao peso corporal, 
conferindo-lhe estabilidade, comprimento e força.

Conforme o ortopedista Fábio Lucas Rodrigues, 
chefe do Grupo de Trauma da disciplina de Ortope-
dia da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), nos 
idosos, “as fraturas são resultado da fragilidade causa-
da por tumores ou osteoporose”. O especialista explica 
que a gravidade da fratura dependerá da localização, 
número de fragmentos, tipo de traço ou lesão associa-
da da pele, músculos, nervos e vasos e, principalmente, 
da idade da pessoa acometida. “Em jovens e crianças, 
a lesão geralmente está associada a traumas de grande 
energia, como acidentes automobilísticos ou ferimen-
tos por arma de fogo”, exemplifica Rodrigues.

A maioria das fraturas do fêmur em idosos acontece 
na parte próxima ao quadril, região de grande solicitação 
mecânica que sofre com a osteoporose. “Para eles, uma 
ligeira queda domiciliar pode afetar a região lateral da ba-
cia, provocando a quebra do fêmur”, esclarece o médico.

 
diagnóstico simples

Quando há comprometimento ósseo, a fratura 
pode até anteceder eventual queda. Nessas situações, 
os sintomas podem ser menos intensos e a pessoa 
apresenta uma ligeira dor próxima da virilha. Mas, 
segundo Fábio Lucas Rodrigues, na maior parte das 
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Fique longe do problema
exercícios regulares, exposição ao sol por, ao 
menos, 15 minutos diários (antes das 10h e depois 
das 16h) e consumo de alimentos ricos em cálcio 
previnem a osteoporose e, consequentemente, o 
risco de fraturas no fêmur. mas antes de iniciar uma 
atividade física, consulte seu médico para que ele 
avalie suas condições de saúde. depois da avaliação, 
invista nessa rotina de exercícios:

Caminhe por 20 minutos, de 3 a 5 vezes na semana 
em terreno plano. Se tiver problemas de equilíbrio, 
utilize uma bengala.

Durante a caminhada, aproveite para movimentar 
braços, elevando um e depois o outro. Em seguida, 
mantenha os braços ao longo do corpo, elevando-os e 
baixando-os simultaneamente (imagine o movimento 
das asas de um pássaro).

Ande por alguns minutos como se estivesse 
marchando, elevando um pouco as pernas.

Ande de lado por alguns minutos.

 Em casa, faça exercícios para quadril, joelho e 
tornozelo: numa superfície antiderrapante, encoste 
completamente na parede mantendo o corpo ereto. 
Agache levemente sempre se apoiando na parede. 
Conte até 5 e volte a posição inicial. Repita dez vezes.
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vezes o quadro clínico é bastante evidente. “Há en-
curtamento, inchaço e deformidade da coxa, além da 
dificuldade de movimentá-la. Quando a fratura se dá 
bem perto do quadril, a pessoa pode até não sentir 
tanta dor e consegue caminhar. Porém o diagnóstico 
é bastante simples e parte do histórico do paciente 
e das radiografias”. Pode acontecer que o paciente 
se queixe de dor no quadril, mas as radiografias são 
normais. “Nesses casos, a indicação é retornar para 
repetição de exames, que incluirão tomografia com-
putadorizada e ressonância magnética”, completa.

A regra é que o tratamento seja cirúrgico, o que pre-
vê a fixação da fratura, permitindo a consolidação do 
osso numa boa posição, levando em conta o movimen-
to. Existem vários instrumentos que auxiliam a cirur-
gia: “O uso de haste intramedular, placa e parafuso ou 
fixador externo dependerá da combinação de fatores 
como tipo de fratura, qualidade do osso e condição 
clínica geral do paciente”, comenta o ortopedista. As 

fêmur nos EUA é de 353 mil ao ano, e as projeções in-
dicam 650 mil casos anuais em 2050. Todos esses fatos 
justificam o temor generalizado e evidenciam a impor-
tância de medidas preventivas por parte dos idosos.

previna-se desde já!
O que a pessoa deve fazer após a cirurgia é atender às 

orientações médicas que solicitam empenho em se movi-
mentar já na primeira semana. “Isso significa sair da cama 
e permanecer sentado numa poltrona, ainda que apoiado. 
Também é preciso movimentar ativamente o membro 
quebrado e caminhar, mesmo que tenha que fazê-lo com 
andador ou muletas”, recomenda o especialista.

A melhor forma de enfrentar o problema é preveni-lo. 
E os idosos devem colaborar com a natureza integran-
do à rotina diária providências que atenuam o risco da 
osteoporose. “Dieta saudável e equilibrada, exercícios fí-
sicos contínuos, uso de medicamentos para absorção de 
cálcio e adaptação do ambiente familiar para evitar aci-
dentes são medidas capazes de diminuir sensivelmente 
o risco de fraturas”, conclui Rodrigues. 

nem as crianças escapam
Jovens, crianças e adultos não estão livres do 

problema, e podem ser surpreendidos pela mesma 
fratura causada pela prática de esportes radicais 
(motociclismo, paraquedismo, parapente), aci-
dentes, entre outros. Fabiano Prata Nasci-
mento, especialista em Ortopedia Pediátrica 
da FMABC, esclarece que a fratura do fê-
mur é a lesão traumática de grande porte 
mais frequente em crianças, e em 70% dos 
casos atingem o corpo do osso (diáfise).

Nos pequenos, a fratura apresenta san-
gramento importante, há risco de embo-
lia gordurosa (gordura presente no canal 
medular do osso que atinge a circula-
ção e pode causar danos cerebrais) e de 
tromboembolia (formação de coágulos 
nos vasos que podem se soltar, entupin-
do as arteríolas dos pulmões). Na hora 
de decidir pelo melhor tratamento, o 
médico deve observar idade, local e 
tipo de lesão, além da qualidade ós-
sea.  “Quanto menor for a criança, 
maior será a tendência ao tratamen-
to com imobilização gessada, espe-
cialmente se a idade for abaixo dos  
seis anos”, explica o ortopedista.

A cirurgia deve ser realizada 
rapidamente, mas com 

segurança. Exames de sangue 
e radiografia do pulmão
devem ser feitos antes 

do procedimento

próteses também podem ser indicadas nos casos em 
que a fratura se dá no colo do fêmur (parte superior do 
osso), dispensando-se o uso de parafusos.

Quanto mais rápido, melhor
As modernas técnicas cirúrgicas buscam ser o menos 

traumáticas possível e, para tanto, as incisões são feitas 
para limitar o sangramento. Considerando a lenta ca-
pacidade de regeneração dos glóbulos vermelhos dos 
idosos, sangrar menos é uma vantagem. 

Quanto mais rápida for a operação, mais veloz será a 
recuperação. Entretanto, o paciente pode ter que esperar 
até quatro dias após o acidente, pois a operação só é feita 
em caso de urgência quando há risco iminente de infec-
ção, perda do membro ou da própria vida, o que ocorre 
com politraumatizados, fraturas expostas e lesões arteriais. 
“Nos demais casos, a intervenção é realizada o mais rápi-
do possível, mas com segurança. Exames de sangue, ra-
diografia do pulmão, avaliação de doenças preexistentes, 
escolha do material mais adequado e da equipe melhor 
habilitada para a cirurgia são os elementos que autorizam 
o procedimento”, esclarece o ortopedista.

É difícil precisar quanto tempo será necessário para a 
recuperação, pois ela depende de várias condições pesso-
ais e clínicas. Todo o processo causa grande angústia aos 
idosos, pois o que mais temem nesta fase da vida é a per-
da da autonomia. “Intervenção no tempo ideal, utilização 
de técnica adequada e programa de reabilitação rigoroso 
são importantes para o restabelecimento da função nor-
mal, mas infelizmente muitos pacientes não se recuperam 
plenamente”, diz Fábio Lucas Rodrigues.

Segundo dados da American Academy of Orthopae-
dic Surgeons (na tradução, Academia Americana de Ci-
rurgiões especializados em Ortopedia), 24% dos pacien-
tes com fraturas desse tipo, acima dos 50 anos, podem 
morrer no primeiro ano após o evento. As causas estão 
relacionadas a complicações na lesão ou ao tempo de 
restabelecimento. Atualmente o número de fraturas do e
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saúde

Fraturas

etnia

atividade Física

tabagismo

hereditariedade

medicação

total de pontos

Qual a probabilidade de você 
ter uma fratura? teste aqui!

resultado
9 pontos ou menos

o risco de ter uma 

lesão nos próximos 

cinco anos é 

igual a 0,1%.

18 pontos 

a chance de lesão é 

igual a 1% para além 

de cinco anos.

24 pontos  

o risco é de 5%.

Some 0,5 ponto a cada ano acima dos 50

Calcule 1 ponto para cada 11,36 kg se você 

pesa menos de 90,91 kg. Calcule 0 se seu 

peso é superior a 90,91 kg

Calcule 0,5 ponto para cada 2,54 cm se 

sua altura for superior a 1,62 m

avalie sua saúde:

Péssima/ruim ............................. 3 pontos

Boa  ....................................................1  ponto

Muito boa/excelente  ..................0 ponto

Há histórico de fratura ou luxação de 

ossos desde o seu aniversário de 55 anos?

Sim ...................................................2 pontos

Não ....................................................0 ponto

em qual delas você se insere: 

Branca ............................................3 pontos

Outras ...............................................0 ponto

Você pratica atividade física regularmente 

por algumas horas da semana?

Sim .....................................................0 ponto

Não ......................................................1 ponto

em qual situação você se encaixa?

Sou um fumante habitual .......3 pontos

Sou fumante eventual  ..............0 ponto

Nunca fumei ................................. 0 ponto

Algum de seus pais teve fratura 

após os 40 anos?

Sim  ......................................................1 ponto

Não  ...................................................0 ponto

você faz uso de corticoesteroide ou 

prednisona (anti-inflamatórios)?

Sim  ..................................................3 pontos

Não  ...................................................0 ponto
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