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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A população brasileira 
está envelhecendo rapidamente nas últimas décadas. Entre 
os eventos incapacitantes que acometem os idosos, destaca-
se a ocorrência de quedas, que é o evento mais frequente 
nesse grupo, sobretudo em mulheres. Uma das consequên-
cias da queda é a fratura de quadril, associada à alta morta-
lidade, imobilidade, formação de escaras, isolamento social 
e depressão. Prevenir a fratura de quadril é possível quando 
os fatores de risco são identificados e controlados. Esse es-
tudo objetivou descrever as características de uma popula-
ção de mulheres idosas em relação a alguns fatores de risco 
para fratura de quadril.
MÉTODO: Entrevistaram-se 73 idosas atendidas nos 
Ambulatórios de Geriatria, Cardiologia e Gastroclínica do 
Hospital de Clínicas da UNICAMP, entre agosto de 2008 
e julho de 2009, considerando-se os quatro critérios: ante-
cedente de queda / fratura óssea no último ano, peso ≤ 60 
kg, uso das duas mãos para passar da posição sentada para a 
posição ereta, idade igual ou superior a 80 anos, bem como 
escolaridade, renda, número e tipo de comorbidades, nú-
mero e classe dos medicamentos de uso regular. 
RESULTADOS: Quarenta e quatro por cento das entrevis-
tadas apresentaram dois ou mais fatores de risco, sendo os 
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mais frequentes: antecedente de queda/fratura óssea (53%) 
e peso ≤ 60 kg (38%). 
CONCLUSÃO: Esse tipo de investigação de fatores de ris-
co para a fratura de quadril permite aos serviços de saúde 
prever e prevenir esse evento, e assim reduzir a morbimor-
talidade e os custos com atendimento médico.
Descritores: Acidentes por Quedas, Fatores de Risco, Mu-
lheres, Lesões do Quadril, Saúde do Idoso.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Brazilian 
population is rapidly growing older in the last decades. 
Among the events which lead to elder’s incapacity we 
find the falls that are the most frequent in this group, 
particularly in women. Falls are related to hip fracture 
that is associated with high mortality, immobilizing, 
scars formation, social isolation, and depression. Pre-
venting hip fracture is possible when the risk factors are 
identified and controlled. This study intended to de-
scribe the characteristics of an elder’s women population 
considering some risk factors. 
METHOD: The 73 evaluated individuals were elder’s 
women followed in the Geriatrics or Cardiology or Gas-
troenterology Ambulatories from the Clinic Hospital of 
the State University of Campinas (Brazil). They were in-
terviewed in the period from August 2008 to July 2009 
according the four criteria past for fractures / falls in the last 
year; weight equal or lower than 60 kg; use of two hands to 
stand up from sitting position; age equal or over 80 years 
old, plus scholarship, monthly income, number / kind of 
related diseases and daily medicines. 
RESULTS: 44% of the interviewed presented two or more 
risk factors, of which the most frequent were: past of frac-
tures / falls (53%); weight equal or lesser than 60 kg (38%).
CONCLUSION: This kind of hip fractures risk factors’ 
investigation allows the Health Services to preview and 
prevent these events and therefore it permits to reduce the 
medical costs, morbidity and mortality.
Keywords: Accidental Falls, Health of the Elderly, Hip In-
juries, Risk Factors, Women. 
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INTRODUÇÃO

A população brasileira tem envelhecido rapidamente nas 
últimas décadas, principalmente a partir de 19601. Esse en-
velhecimento decorre do sensível aumento na expectativa 
de vida média dos brasileiros, observado a partir da déca-
da de 19502, e da queda das taxas de fecundidade, o que 
provocou uma alteração na estrutura etária da população e 
resultou em estreitamento progressivo da base da pirâmide 
populacional. Entre 1991 e 2000, o número de habitantes 
com idade igual ou superior a 60 anos aumentou duas vezes 
e meia (35%) que o restante da população do país (14%), 
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE)3.
A emergência de um novo perfil populacional faz crescer a 
consciência acerca dos impactos resultantes desse processo 
e das condições adversas às quais a população idosa está ex-
posta4. A progressão da idade é acompanhada de mudanças 
previsíveis em praticamente todos os órgãos e sistemas do 
organismo, com tendência à diminuição da reserva fisio-
lógica. O rápido crescimento da população idosa resultou 
num aumento proporcional do número de indivíduos com 
incapacidade funcional crônica durante essa fase da vida. 
Essa diminuição da capacidade funcional interfere direta-
mente na qualidade de vida, uma vez que resulta em mu-
danças no cotidiano e nas condições de saúde5.
Entre os eventos incapacitantes que acometem a população 
idosa, destaca-se a ocorrência de quedas, que é o mecanis-
mo de lesão mais frequente nesse grupo6. Já se verificou 
que a maior suscetibilidade dos idosos a sofrer lesões decor-
rentes de uma queda deve-se à alta prevalência de comor-
bidades nesta população, associada ao declínio funcional 
decorrente do processo de envelhecimento – aumento do 
tempo de reação e diminuição da eficácia das estratégias 
motoras do equilíbrio corporal – fazendo de uma queda 
leve um evento potencialmente perigoso7. As quedas estão 
diretamente relacionadas com deterioração da saúde em 
idosos e aumento da necessidade de assistência por parte 
desse segmento populacional8. Na literatura já se verificou 
que a ocorrência de quedas é de 32% em pacientes de 65 a 
74 anos a cada ano; 35% em pacientes de 75 a 84 anos; e 
de 51% em pacientes acima de 85 anos9. Outros autores10 
constataram que 30% das pessoas com mais de 65 anos 
sofrem quedas a cada ano, e essa taxa aumenta para 40% 
entre aquelas com mais de 80 anos.
Pessoas de todas as idades apresentam risco de sofrer queda; 
para os idosos, porém, esse evento possui um significado 
muito relevante, pois pode acarretar incapacidade, lesão e 
morte. As consequências também incluem o medo de cair, 
a restrição de atividades, o isolamento, o declínio na saú-
de, a diminuição da independência e o aumento do risco 
de institucionalização. Não se conhece bem a prevalência 
dessas complicações decorrentes de queda, mas todas elas 

resultam em demandas pesadas para os sistemas de saúde11. 
Também já se verificou que as quedas constituem-se na 
maior causa de incapacidade seguida de morte em pessoas 
com mais de 65 anos12. Pesquisadores brasileiros constata-
ram que o custo social relacionado às quedas é imenso e 
torna-se maior quando o idoso tem diminuição da auto-
nomia e da independência, ou passa a necessitar de institu-
cionalização13. Além dos prejuízos físicos e psicológicos, as 
quedas também implicam em aumento dos custos com os 
cuidados de saúde14. Por fim, esses eventos também podem 
repercutir entre os cuidadores, principalmente os familia-
res, que devem mobilizar-se em torno de cuidados espe-
ciais, modificando toda a rotina em função da recuperação 
ou adaptação após a queda15.
Já foi verificada em vários estudos maior ocorrência de 
quedas em mulheres idosas. No entanto, as possíveis ex-
plicações para esse fenômeno permanecem pouco claras e 
controversas. A maior fragilidade das mulheres em relação 
aos homens e a prevalência mais alta de doenças crônicas 
são apontadas como possíveis causas. Sugere-se, ainda, que 
a maior exposição das mulheres a atividades domésticas e o 
comportamento de maior risco também possam contribuir 
para uma maior ocorrência de quedas14. 
A condição de maior fragilidade do idoso, expressa por per-
da de massa muscular e de massa óssea, além de alterações 
no equilíbrio, postura e marcha o tornam mais propenso a 
sofrer lesões que afetem o sistema osteoarticular, como as 
fraturas ósseas. Na maioria dos idosos, essas fraturas decor-
rem de queda da própria altura e do estresse mecânico de 
repetição associado à osteoporose16. Entre os diferentes ti-
pos de fraturas, uma das mais comuns é a fratura da porção 
proximal do fêmur, na região do quadril (fratura do qua-
dril). Fraturas de quadril em idosos são eventos comuns, 
crescentes em todo o mundo, associados com mortalidade 
significativa e variações quanto às consequências10. Já se 
constatou que, em 1990, foram registrados 1,66 milhões 
de fraturas de quadril em todo o mundo, estimando-se 
que esse número crescerá para 6,26 milhões em 205017. 
Segundo os autores, esse crescimento é devido, em gran-
de parte, ao significativo aumento da população idosa. Por 
outro lado, as principais razões para a maior ocorrência de 
fraturas do quadril em idosos associam-se ao aumento da 
ocorrência de quedas e à deterioração da qualidade óssea 
entre os indivíduos nessa faixa etária. Segundo outro grupo 
de pesquisadores18, mais de 90% dessas fraturas em idosos 
está associado a uma queda. 
Na literatura já se registrou que 72% das fraturas de quadril 
no mundo ocorrem em mulheres, sendo esse tipo de fratu-
ra cerca de duas vezes maior no sexo feminino do que em 
homens17. Isso é explicado pela menor massa e densidade 
ósseas, características do sexo feminino, e pela maior fre-
quência de quedas entre as mulheres. Melton19 acrescenta 
que as fraturas do quadril estão relacionadas também com a 
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osteoporose, que afeta uma em cada quatro mulheres bran-
cas na fase pós-menopáusica. Segundo Slemenda 20, massa 
óssea diminuída é um fator de risco importante para fratura 
de quadril e o principal determinante da fragilidade óssea. 
No entanto, a densidade mineral do fêmur proximal em 
mulheres com história de fratura de fêmur não é significati-
vamente menor do que a que se verifica em controles com 
idade similar. Sendo assim, outros fatores de risco são im-
portantes na patogênese das fraturas de quadril e precisam 
ser avaliados. Alguns fatores de risco possíveis foram iden-
tificados, e muitos deles são modificáveis. Aqueles que não 
são – idade, por exemplo – podem ser úteis para identificar 
pacientes com maior risco de sofrer fratura.
A despeito do crescente interesse por questões de saúde re-
lativas à faixa etária dos idosos, pouco se tem feito tanto no 
plano da prevenção quanto no da reabilitação. No âmbito 
da atenção pública, existe um descompasso entre a rapidez 
com que se está vivendo a transição demográfica e epide-
miológica e as ações de atenção à saúde, cuja prerrogativa 
hoje é simplesmente a de arcar com o ônus de situações que 
poderiam ser prevenidas. As ações voltadas para diminuir 
o risco de quedas necessitam de uma abordagem multidi-
mensional, o que só é possível por meio da ação integrada 
e especializada de uma equipe14. O desenvolvimento de es-
tratégias de prevenção implica na necessidade de identifi-
car os fatores de risco associados às quedas21. Programas de 
prevenção reduziram efetivamente a ocorrência de quedas 
em populações selecionadas – entre 30% e 50% – através 
de abordagens multidisciplinares que incluíram educação, 
exercício físico, avaliação do uso de medicamentos, redução 
dos fatores de risco e modificações do ambiente22.
Entretanto, já se verificou que os modelos de fatores de ris-
co para fraturas do quadril descritos na literatura são muito 
complicados e requerem a utilização de muitas variáveis10. 
Sendo assim, desenvolveu-se um estudo em que foram sele-
cionados cinco fatores clínicos já estabelecidos como sendo 
de risco para fratura de quadril, prevalentes e fáceis de ave-
riguar em idosas. Buscou-se facilitar a avaliação dos fatores 
de risco durante consultas de rotina, combinando apenas 
quatro desses fatores e criando índices de risco. Definiu-se 
um parâmetro para avaliação de risco de fratura denomi-
nado “índice FRAMO”, que estabeleceu como fatores de 
risco: idade maior que 80 anos, peso menor que 60 kg, his-
tórico de queda / fratura prévia e necessidade de se utilizar 
as duas mãos para levantar-se da posição sentada. Esse índi-
ce permitiu identificar a maioria das mulheres que sofreram 
fratura do quadril, em um período de até dois anos após a 
realização da entrevista, as quais poderiam ter sido alvo de 
medidas preventivas mais vigorosas10. 
Em razão disso, e levando em consideração as evidências do 
progressivo aumento do segmento mais idoso da população 
brasileira, considerou-se relevante investigar, junto às idosas 
brasileiras, a presença dos fatores de risco através da utiliza-

ção do “índice FRAMO”, avaliando a coexistência de outras 
variáveis que possam contribuir com risco aumentado de 
fratura de quadril, tais como escolaridade, renda, número e 
tipo de comorbidades, quantidade e tipo de medicamentos 
em uso regular. Além disso, conhecer as peculiaridades das 
idosas com que se lida facilitará a definição de estratégias que 
possam contribuir para a diminuição desses riscos. 
 
MÉTODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fa-
culdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas (FCM-UNICAMP) (Processo nº 441/2007), 
realizou este estudo. Os critérios de inclusão foram: pacien-
tes do sexo feminino, idade igual ou maior que 60 anos, 
adesão voluntária e assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram: 
não assinar o TCLE, não apresentar condição cognitiva 
para responder às questões formuladas, idade inferior a 60 
anos e pacientes do sexo masculino.
O questionário de pesquisa possibilitou a coleta dos dados 
sócio-demográficos das pacientes – idade, peso, escolaridade, 
renda familiar e renda individual. Também permitiu verificar 
a presença dos fatores de risco para fratura de fêmur, quais 
sejam: idade igual ou superior a 80 anos, histórico de fratura 
prévia ou queda no período de um ano anterior à data da 
entrevista, uso das duas mãos para passar da posição sentada 
para a posição ereta, peso igual ou menor que 60 kg. 
Nos prontuários médicos, foram pesquisados os diagnós-
ticos médicos prévios (já confirmados) e as medicações em 
uso (efetivamente utilizadas). As comorbidades apresen-
tadas pelas pacientes foram classificadas de acordo com a 
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Rela-
cionados à Saúde (CID-10). Os medicamentos em uso fo-
ram classificados de acordo com a Classificação Anatômica, 
Terapêutica e Química (ATQ).
Foram avaliadas 73 idosas, escolhidas aleatoriamente entre 
as pacientes atendidas nos Ambulatórios de Geriatria, Gas-
troclínica ou Cardiologia do Hospital das Clínicas da UNI-
CAMP (HC / UNICAMP), que preenchiam os critérios de 
inclusão. Essas entrevistas se deram no período de agosto de 
2008 a julho de 2009. Todos os ambulatórios funcionam 
no mesmo dia, horário e quadrante do HC / UNICAMP.
Num segundo momento, procedeu-se à pesquisa dos dados 
complementares que constavam dos prontuários médicos 
dessas mesmas pacientes, na data da entrevista.
Para análise estatística dos dados, foi utilizado o progra-
ma computacional “The SAS System For Windows” (Statical 
Analysis System), versão 8.02. Para comparação das princi-
pais variáveis categóricas entre os fatores de risco para fra-
tura foram utilizados os testes Qui-quadrado ou Exato de 
Fisher (para valores esperados menores que cinco), o teste 
de Mann-Whitney para comparação de variáveis numéricas 



382

Souza XM, Kamada M, Guariento ME

entre dois grupos, e o teste de Kruskal-Wallis para compa-
ração de variáveis numéricas entre 3 ou mais grupos. Para 
analisar a relação entre as variáveis numéricas foi utilizado 
o coeficiente de correlação de Spearman, devido à ausência 
de distribuição normal das variáveis. O nível de significân-
cia adotado para os testes estatísticos foi de 5% (p < 0,05).

RESULTADOS

Avaliadas 73 idosas, com média de idade de 71,67 anos. A 
quantidade média de fatores de risco apresentados por en-
trevistada foi de 1,38. O número médio de comorbidades 
por idosa foi de 5,40, e o número médio de medicamentos 
em uso foi de 5,08 por idosa (Tabela 1).

Tabela 1 – Idade, número de fatores de risco, peso, renda familiar 
e individual, total de comorbidades e total de medicamentos
Variáveis Média DP Valor 

Mínimo
Mediana Valor 

Máximo
Idade 71,67 7,91 60,00 72,00 95,00
Fatores de risco 1,38 1,01 0,00 1,00 4,00
Peso (kg) 66,47 13,79 48,00 65,00 99,00
Renda familiar 
(salário-mínimo)

2,38 1,74 1,00 2,00 9,00

Renda indivi-
dual (salário-
mínimo)

1,32 1,32 0,00 1,00 8,00

Total de comor-
bidades

5,40 2,48 1,00 5,00 13,00

Total de medi-
camentos

5,08 2,70 0,00 5,00 12,00

DP = desvio-padrão.

Verificou-se que 79,45% (58) das pacientes apresentavam 
pelo menos um dos fatores de risco estudados. O fator 
de risco de maior ocorrência na amostra foi antecedente 
de queda e/ou fratura óssea no último ano, presente em 
53,42% (39) das idosas avaliadas (Tabela 2). 
As doenças do aparelho circulatório foram as de maior 
ocorrência na população estudada, de acordo com a classi-
ficação do CID-10, verificando-se em 73,97% da amostra 
(54 idosas). A seguir, vieram doenças endócrinas e metabó-
licas em 63,01% (46) idosos, doenças do aparelho digestivo 
em 54,9% (40 idosas), e doenças do sistema osteomuscular 
em 45,21% (33) idosos. 
As quatro classes de medicamentos mais utilizadas pelas 
pacientes, de acordo com a classificação ATQ, foram: fár-
macos para o sistema cardiovascular (em 79,45%, ou 58 
pacientes), fármacos para o aparelho digestivo e metabolis-
mo (em 56,16%, ou 41 pacientes), fármacos para o sistema 
musculoesquelético (em 42,47%, ou 31 pacientes), fárma-
cos para o sistema nervoso central (35,62% da população 
estudada ou 26 pacientes).

Tabela 2 – Ambulatório de procedência, escolaridade, número de 
fatores de risco, faixa etária, peso, antecedente de queda/fratura 
óssea no último ano, uso das duas mãos para levantar-se, total de 
comorbidades e de medicamentos
Variáveis N %
Ambulatório de procedência

Cardiologia 07 09,59
Gastroclínica 35 47,95
Geriatria 31 42,47

Escolaridade (anos)
0-4 61 83,56
5-9 07 09,59
≥10 05 06,85

Número de fatores de risco
0 15 20,55
1 26 35,62
2 23 31,51
3 07 09,59
4 02 02,74

Faixa etária (anos)
60-69 30 41,10
70-79 30 41,10
≥ 80 13 17,81

Peso (kg)
≤ 60 28 38,36
> 60 45 61,64

Antecedente de queda/fratura óssea no último ano
Sim 39 53,42
Não 34 46,58

Uso das duas mãos para levantar-se
Sim 21 28,77
Não 52 71,23

Total de comorbidades
0 Zero Zero
1-3 18 24,66
4-6 29 39,73
7-9 24 32,88
≥10 02 02,74

Total de Medicamentos
0 02 02,74
1-3 19 26,03
4-6 34 46,57
7-9 12 16,44
≥10 06 08,22

Verificou-se associação significativa entre: 1) antecedente de 
queda/fratura óssea e uso de medicamento para trato alimen-
tar e metabolismo (p = 0,001); 2) uso de duas mãos para 
levantar e idade igual ou superior a 80 anos (p = 0,012), 
peso acima de 60 kg (p = 0,046), maior renda familiar (p = 
0,049), diagnóstico de neoplasias (p = 0,036) e de doenças 
do aparelho geniturinário (p = 0,043); 3) peso igual ou in-
ferior a 60 kg e procedência do ambulatório de geriatria (p 
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= 0,038), presença de doenças do aparelho circulatório (p = 
0,002), uso de medicamento para sistema musculoesqueléti-
co (p = 0,003), idade mais elevada (p = 0,046); 4) entre idade 
igual ou superior a 80 anos e presença de transtornos mentais 
e comportamentais (p = 0,045), maior número de doenças 
do aparelho circulatório (p = 0,009).
Não se verificou correlação significativa entre o número de 
fatores de risco apresentados e as doenças diagnosticadas. 
Também não houve correlação entre o número de fatores 
de risco e as demais variáveis – número e tipo de medica-
mentos utilizados, ambulatório de procedência, renda fa-
miliar e individual, e escolaridade.

DISCUSSÃO

O fator de risco - antecedente de queda e/ou fratura óssea 
no último ano foi verificado em 53,42% da amostra. Esse 
resultado confirma o que a literatura já tem demonstrado, 
ou seja, a alta prevalência de quedas e fraturas ósseas na 
população idosa, com aumento exponencial à medida em 
que a idade progride 17,18.
A média de medicamentos em uso foi de 5,08 por idosa, 
um pouco superior a que foi descrita por Ribeiro e col.23, 
em estudo realizado com mulheres idosas brasileiras, em 
que se encontrou uma média de 4,6 medicamentos de uso 
regular por paciente. De acordo com Tinetti 24, o uso de 
quatro ou mais fármacos aumenta o risco de quedas na po-
pulação idosa. No presente estudo, no entanto, não foi evi-
denciada relação entre antecedente de queda/fratura óssea 
no último ano e a prática de polifarmácia.
Por outro lado, foi verificada associação entre antecedente 
de queda e/ou fratura óssea no último ano e uso de medica-
mentos para o aparelho digestivo e metabolismo. Esse dado 
pode ser interpretado como um efeito adverso do uso de 
hipoglicemiantes orais, o que está conforme às observações 
de Kane, Oulslander e Abrass25. 
A presença do fator de risco - uso das duas mãos para le-
vantar-se - associou-se com idade maior ou igual a 80 anos, 
o que é expressão da maior vulnerabilidade dos indivídu-
os, associada à limitação funcional e a outras deficiências 
orgânicas, podendo chegar à condição conhecida como 
síndrome da fragilidade. Essa se constitui em síndrome 
biológica de redução multissistêmica da capacidade fisioló-
gica do idoso, caracterizada por diminuição das reservas e 
menor resistência ao estresse. Os sinais dessa síndrome são, 
entre outros, diminuição da força muscular, diminuição de 
atividade física e menor taxa metabólica 26,27. Também se 
constatou associação do evento - uso das duas mãos para le-
vantar-se - com a presença de diagnóstico de neoplasias que 
pode ser compreendida em função da fragilidade biológica 
relacionada a essa categoria de enfermidades crônicas 26.
Além disso, o uso das duas mãos para levantar-se também 
se relacionou na amostra avaliada, com peso maior que 60 

kg e renda familiar mais alta. Pode-se supor que o maior 
peso corporal aumenta a dificuldade para levantar em mu-
lheres idosas. Também é razoável considerar que indiví duos 
idosos com renda mais alta sejam mais predispostos ao se-
dentarismo e, em decorrência disso, apresentem maior difi-
culdade para a mobilização.
As doenças do aparelho geniturinário tiveram associação 
significativa com o uso das duas mãos para levantar-se, o 
que pode estar relacionado à urgência miccional e inconti-
nência miccional, evento bastante comum entre mulheres 
idosas. De acordo com Kane, Oulslander e Abrass25, a li-
mitação da capacidade de chegar ao banheiro, associada à 
restrição da mobilidade, é um distúrbio que contribui para 
a incontinência urinária em idosas. A associação desses dois 
fatores, por sua vez, pode levar ao uso de ambas as mãos 
para passar da posição sentada para a ereta.
O fator de risco peso igual ou menor que 60 kg teve maior 
ocorrência em pacientes atendidas no ambulatório de ge-
riatria em mulheres com idade igual ou superior a 80 anos. 
Essas duas condições estão, provavelmente, associadas com 
maior fragilidade dessa população. Além disso, o uso de me-
dicamentos para o sistema musculoesquelético foi maior nas 
pacientes com peso ≤ 60 kg. Conforme dados da literatura28, 
o baixo peso na população idosa associa-se com distúrbios da 
massa óssea, principalmente osteoporose.
As doenças do aparelho circulatório associaram-se negativa-
mente com peso igual ou inferior a 60 kg. Como se sabe, 
há um maior risco de eventos cardiovasculares em associação 
com sobrepeso e obesidade. Por outro lado, verificou-se asso-
ciação positiva entre doenças do aparelho circulatório e idade 
igual ou superior a 80 anos. Segundo Ribeiro e col.23, o au-
mento da idade tem relação com o aumento da frequência 
e da gravidade de doenças cardiovasculares. 
As idosas com idade igual ou superior a 80 anos também 
apresentaram maior número de transtornos mentais e com-
portamentais. Sabe-se que a ocorrência de depressão e de 
déficit cognitivo é comum em indivíduos idosos e tende a 
aumentar com o envelhecimento. Doenças crônicas, per-
da de familiares e amigos, perda da capacidade funcional, 
isolamento e alterações dos neurotransmissores ligadas ao 
envelhecimento são fatores que aumentam com a idade e, 
além disso, predispõem os indivíduos idosos à depressão25.

CONCLUSÃO

O presente estudo permitiu constatar que, na amostra ava-
liada, o fator de risco para fratura de quadril que apresen-
tou maior registro foi antecedente de queda/fratura óssea 
em 53,42% das idosas. Esse fator mostrou associação sig-
nificativa apenas para uso de medicamentos para o trato 
alimentar/metabolismo. Além disso, não se verificou asso-
ciação entre o registro de fatores de risco e o uso de medica-
mentos/diagnósticos de doenças associadas.
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O peso igual ou inferior a 60 kg associou-se positivamente 
à procedência do ambulatório de Geriatria e ao uso de me-
dicamentos para o sistema musculoesquelético. O uso das 
duas mãos para levantar-se se associou positivamente a peso 
superior a 60 kg, idade ≥ 80 anos, renda familiar mais alta, 
diagnóstico de neoplasias e de doenças do aparelho genitu-
rinário. O evento idade ≥ 80 anos associou-se positivamen-
te ao diagnóstico de doenças do aparelho circulatório e de 
transtornos mentais e comportamentais.
Finalmente, um estudo desse tipo precisa ser complemen-
tado com o seguimento longitudinal dessas pacientes para 
verificar-se a sua evolução clínica, principalmente no que se 
refere à ocorrência de fratura de quadril e a sua relação com 
cada um dos fatores de risco previamente considerados.
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