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Introdução: As fraturas de fêmur em idosos representam um sério problema de saúde 

pública em virtude dos elevados custos econômicos para o tratamento e suas 

consequências. Está entre as lesões traumáticas mais comuns entre idosos, apresentando 

elevado índice de mortalidade e morbidade. Geralmente essas fraturas são causadas por 

traumas pequenos e não intencionais, como quedas de própria altura, sua incidência 

aumenta com a idade e é mais frequente no sexo feminino. Estima-se que 6.000.000 

indivíduos no mundo irão sofrer fratura de fêmur em 2050. Diante disso, é importante 

implementar medidas de prevenção e controle das complicações e doenças associadas, 

como também a assistência precoce para redução dos agravos, mortalidade e 

incapacidade funcional dos pacientes acometidos por esse tipo de lesão. Objetivo: 

Determinar o número de internações de pacientes idosos de janeiro a junho de 2014 

atendidos na rede de hospitais do SUS com fratura de fêmur no Estado do Pará, assim 

como identificar o número de pacientes que evoluíram a óbito, no mesmo período 

Metodologia: A pesquisa possui caráter secundário, descritivo, retrospectivo e 

transversal, na qual foi analisada a incidência de fraturas de fêmur em pacientes entre 

60-79 anos de janeiro a junho de 2014 atendidos na rede de hospitais do SUS, a partir 

de consulta ao Banco de Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS). O referencial teórico foi elaborado a partir de arquivos científicos 

resgatados no Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Os resultados foram 

organizados em tabelas por meio do programa Bioestat 5.0. Resultado/Discussão: No 

período analisado, foram registradas 247 internações por fratura de fêmur em idosos, 

destes 105 são pacientes do sexo masculino (42,51%) e 142 do sexo feminino (57,49%). 

Do total de internações, 4 evoluíram a óbito. Segundo dados do mesmo sistema, essas 

internações geraram em torno de R$575.350,84 em gastos públicos, pela utilização de 

serviços especializados, hospitalizações e medicações. Dentre os principais fatores que 

levam ao aumento da incidência das fraturas de fêmur em idosos estão a presença de 

osteoporose, bem como a maior incidência de doenças que afetam o controle postural e 

equilíbrio resultando nas quedas. Portanto, a Fisioterapia tem papel importante na 

prevenção de quedas, avaliando os riscos no ambiente em que o idoso está inserido e 

tratando das alterações decorrentes do avanço da idade. Conclusão: Mediante os índices 

de fratura de fêmur nessa população evidencia-se a necessidade de aperfeiçoar 

estratégias de intervenção com vistas à melhoria da atenção a saúde e a adoção de 

condutas efetivas na prevenção, redução e tratamento dessas lesões traumáticas que 

geram incapacidade funcional e altas taxas de mortalidade.  
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