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osso normal osso osteoporótico

A osteoporose é uma doença 
que se caracteriza por uma baixa 
massa óssea e deterioração na 
microarquitetura do tecido ósseo, 
levando a um aumento no risco 
de fraturas. A osteoporose ocorre 
quando a massa óssea diminui mais 
rapidamente do que a capacidade do 
corpo de substituí-la, levando a uma 
perda substancial da força do osso. 
Como resultado, o esqueleto se torna 
frágil, de modo que até uma leve 
pancada ou queda podem ocasionar 
a quebra de um osso (caracterizando 
uma fratura por fragilidade). A 
osteoporose não apresenta sinais 
ou sintomas até que uma fratura 
aconteça — por esse motivo ela é 
frequentemente chamada de “doença 
silenciosa”.

A osteoporose afeta todos os 
ossos do corpo, embora as fraturas 
ocorram com mais frequência nas 
vértebras (coluna), nos pulsos e 
no quadril. Também são comuns 

fraturas osteoporóticas da pélvis, dos 
braços e da parte inferior da perna. 
A osteoporose em si não é dolorosa, 
mas os ossos quebrados podem 
causar dores severas, deficiências 
graves e até a morte. Tanto fraturas 
de quadril quanto da coluna estão 
associadas a um risco mais elevado 
de morte — 20% das pessoas que 
sofrem uma fratura de quadril 
morrem dentro do período de seis 
meses após a fratura.

UMA DOENÇA COMUM

Estima-se que a cada três segundos 
ocorra uma fratura osteoporótica 
em algum lugar do planeta. Após os 
cinquenta anos de idade, uma em 
cada três mulheres e um em cada 
cinco homens sofrerão pelo menos 
uma fratura no resto das suas vidas. 
Para as mulheres, esse risco é maior 
do que o risco de câncer de mama, 
ovário e útero somados. Para os 
homens, o risco é maior do que o de 

câncer de próstata. Aproximadamente 
50% das pessoas que sofreram uma 
fratura osteoporótica sofrerão mais 
uma no futuro e o risco de outras 
fraturas cresce continuamente a cada 
nova ocorrência.

UM PROBLEMA CRESCENTE DE 
SAÚDE PÚBLICA

O risco de sofrer uma fratura aumenta 
drasticamente com a idade, não apenas 
devido à diminuição na densidade 
mineral óssea, mas também devido 
ao maior índice de quedas entre 
pessoas idosas. Os idosos representam 
o segmento da população que 
cresce mais rapidamente. Dessa 
forma, conforme a expectativa de 
vida aumenta para a maior parte 
da população mundial, os custos 
financeiros e humanos associados 
com fraturas osteoporóticas também 
crescerão significativamente, a menos 
que sejam adotadas ações preventivas.

SOBRE A OSTEOPOROSE
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Ao perder a oportunidade de reagir logo 

na primeira fratura, os sistemas de saúde 

ao redor do planeta estão deixando 

de prevenir a segunda fratura e as 

subsequentes
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Estima-se que a cada três segundos 
ocorra uma fratura osteoporótica por 
fragilidade em algum lugar do planeta. 
Isso significa quase 25 mil fraturas 
por dia ou nove milhões por ano. O 
sofrimento humano associado a essas 
lesões tão comuns quanto graves é 
imenso e os custos financeiros são 
espantosos. As somas de 32 bilhões de 
euros por ano na Europa e 20 bilhões 
de dólares por ano nos EUA mostram 
o peso que a osteoporose impõe à 
economia global. E essa é apenas a 
situação atual. Na China, conforme a 
população envelhece, a quantia de  
1,6 bilhão de dólares americanos gasta 
em tratamento de fraturas de quadril 
em 2006 deverá aumentar para  
12,5 bilhões em 2012 e 265 bilhões em 
2050. E mudanças similares também 
deverão acontecer na América Latina e 
no Oriente Médio.

A natureza nos proporcionou 
uma oportunidade de identificar 
sistematicamente uma considerável 
proporção de indivíduos que sofrerão 
fraturas por fragilidade no futuro. Isso 
pode ser atribuído ao bem conhecido 
fenômeno de que uma fratura gera 
outras fraturas. Os pacientes que 
sofrem uma fratura por fragilidade 
devido à osteoporose hoje têm muito 
mais chances de sofrerem novas 
fraturas no futuro. Ainda mais, eles 
têm o dobro de chances de sofrerem 
fraturas do que pessoas em condições 
similares que ainda não apresentaram 
nenhuma fratura. Em contrapartida, 
sabemos há três décadas que quase 
metade dos pacientes com fraturas de 
quadril haviam quebrado outro osso 
anteriormente.

A ciência nos proporcionou eficazes 
agentes farmacológicos de amplo 
espectro para reduzir o risco de fraturas 
futuras. Foi demonstrado que esses 
remédios reduzem os índices de fraturas 
entre indivíduos com e sem histórico de 
fraturas e até mesmo entre aqueles que 
já sofreram múltiplas fraturas. Governos 
e provedores de tratamentos de saúde 
do setor privado reconheceram a 
oportunidade de “prevenir fraturas 

PREFÁCIO

Kristina Åkesson Professora

Paul Mitchell

Universidade de Lund, Unidade de Osteoporose 
Clínica e Molecular 
Departamento de Ortopedia,  
Hospital Universitário Skåne, Malmö, Suécia

Synthesis Medical Limited 
University of Derby, UK

secundárias” através da criação de 
políticas e critérios de reembolso que 
apoiam o tratamento para osteoporose 
para pacientes com fraturas por 
fragilidade. Isso foi feito para melhorar 
a qualidade do tratamento para pessoas 
em risco de fraturas futuras e porque 
muitas agências responsáveis por 
alocação de recursos demonstraram 
que essas estratégias são altamente 
econômicas.

Infelizmente, ao perder a oportunidade 
de reagir logo na primeira fratura, 
os sistemas de saúde ao redor do 
planeta estão deixando de prevenir 
a segunda fratura e as subsequentes 
Inúmeras auditorias de tratamento 
secundário preventivo mostram que a 
maioria dos pacientes com fraturas por 
fragilidade nunca descobrem a causa 
indireta da sua fratura nem recebem 
tratamento para prevenir que ocorram 

novas fraturas. No entanto, há motivos 
para otimismo. Inovadores em muitos 
países lidaram com esse desafio na 
área de saúde e criaram sistemas que 
cobrem a lacuna que existe atualmente. 
Sistemas centrados em um coordenador 
dedicado ao acompanhamento pós-
fratura revolucionaram o tratamento 
da osteoporose, o que resultou em 
índices consideravelmente mais baixos 
de refraturas e em enorme economia 
de custos.

Este relatório tem por objetivo 
mobilizar pacientes e suas sociedades; 
profissionais de saúde e suas 
organizações; e formuladores de 
políticas e seus governos para cobrir 
a segunda lacuna no tratamento de 
prevenção de fratura secundária ao 
redor do mundo. A oportunidade é boa 
demais para não ser aproveitada.
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POR QUE A PREVENÇÃO DE FRATURAS 
SECUNDÁRIAS DEVE SER UMA PRIORIDADE 
DA SAÚDE PÚBLICA
FRATURAS POR FRAGILIDADE: 
UM PESO PARA PACIENTES, 
SISTEMAS DE SAÚDE E 
ECONOMIAS NACIONAIS

A osteoporose costuma ser descrita 
como uma epidemia silenciosa porque 
“... é uma doença indolor e sem 
sintomas na qual os ossos se tornam 
progressivamente porosos, frágeis e 
com menos força.”2. Assim como outras 
doenças crônicas, como hipertensão 
e hiperlipidemia, a osteoporose é 
assintomática... até o momento em 
que um paciente sofre uma fratura. 
A partir de então, as consequências 
da osteoporose serão evidentes para 
o paciente da fratura, para a sua 
equipe médica e os responsáveis pelo 
financiamento do seu sistema de saúde.

Fraturas osteoporóticas por fragilidade, 
também chamadas de fraturas por 
trauma baixo ou mínimo, geralmente 
ocorrem como resultado de uma queda 
simples de uma pessoa que está em pé. 
As fraturas por fragilidade são comuns; 
uma a cada três mulheres com mais 
de 50 anos sofrerão uma, assim como 
um a cada cinco homens3-5. Em todo o 
planeta, durante o ano 2000, estima-se 
que aconteceram 9 milhões de novas 
fraturas por fragilidade, das quais  
1,6 milhão aconteceu no quadril,  
1,7 milhão, no pulso, 0,7 milhão, no 
úmero, e 1,4 milhão foi de fraturas 
vertebrais sintomáticas6. Conforme 
mostrado na tabela 1, metade dessas 
fraturas aconteceram na Europa e nas 
Américas, enquanto a maior parte do 

restante ocorreu na região do Pacífico 
Ocidental e no Sudeste Asiático6.

Embora uma relativa abundância de 
dados com boa qualidade sobre fraturas 
de quadril tenha viabilizado uma 
avaliação considerável da morbidade, 
da mortalidade e dos custos associados 
a essa grave lesão7,8, o impacto das 
fraturas por fragilidade em outras partes 

do corpo não devem ser subestimadas. 
A distribuição por idade das fraturas nas 
partes do corpo observadas como  
típicas fraturas por fragilidade é 
apresentada na figura 1. Fraturas no 
pulso, úmero e coluna tendem a ocorrer 
em pessoas com menos idade do que 
as fraturas no quadril. De fato, entre 
mulheres suecas no começo dos 50 
anos, estima-se que tais fraturas tenham 
uma morbidade seis vezes maior do que 
fraturas de quadril9,10.

Em 2005, a International Osteoporosis 
Foundation (IOF) estimou que o custo 
direto total de fraturas osteoporóticas 

na Europa foi de 32 bilhões de euros 
por ano11, uma cifra que deverá subir 
para 38,5 bilhões de euros em 202512. 
Em 2002, estimou-se que o custo total 
de fraturas osteoporóticas nos EUA foi 
de 20 bilhões de dólares americanos 
por ano13. Uma proporção considerável 
dessas impressionantes quantias está 
associada a tratamento social e de saúde 
relacionados a fraturas de quadril. No 

entanto, o ônus de fraturas vertebrais 
e fraturas em outros locais que não o 
quadril também é considerável. Em 2005, 
o custo de fraturas vertebrais na Europa 
foi estimado em 719 milhões de euros11. 
No Sistema de Saúde Geisinger, nos 
EUA, um modelo de economia de saúde 
sugeriu que 37% de todos os custos 
de tratamento de saúde associados 
a fraturas osteoporóticas estavam 
relacionados a fraturas em outros locais 
que não o quadril14.

As consequências econômicas de 
aumentos não verificados na prevalência 
da osteoporose entre as populações 

...quase metade dos pacientes com fraturas 

do quadril oferecem a oportunidade para 

uma intervenção preventiva1

TABELA 1 Número estimado de fraturas (em milhares) nas partes do corpo mostradas em homens e 
mulheres com 50 anos ou mais em 2000 pelas regiões da Organização Mundial de Saúde6.
Região Quadril Coluna Antebraço Úmero Outros Todos locais Porcentagem

África 8 12 16 6 33 75 0.8

Américas 311 214 248 111 521 1406 15.7

Sudeste Asiático 221 253 306 121 660 1562 17.4

Europa 620 490 574 250 119 3119 34.8

Mediterrâneo Oriental 35 43 52 21 109 261 2.9

Pacífico Ocidental 432 405 464 197 1039 2536 28.6

Total 1627 1416 1660 706 3550 8959 100
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envelhecendo rapidamente na Ásia, 
na América Latina e no Oriente Médio 
devem ser uma preocupação central 
para os formuladores de políticas dessas 
regiões. Em 2006, 1,6 bilhão de dólares 
americanos foram gastos na China com 
tratamento de fraturas de quadril, um 
número que deverá aumentar para  
12,5 bilhões de dólares em 2020 e para 
265 bilhões de dólares em 205015.

UMA FRATURA GERA OUTRAS 
FRATURAS

A “carreira osteoporótica” ilustrada 
na figura 2 abaixo será bem 
conhecida para os pacientes e 
suas famílias. Desde a década de 
1980, sabemos que metade dos 
pacientes com fraturas de quadril 
hoje sofreram fraturas por fragilidade 
anteriores no passado16-19. Pode 
ter sido uma fratura no pulso 
durante o trabalho em pacientes 
quinquagenários, uma fratura no 
úmero em pacientes sexagenários no 

dia em que se aposentaram ou uma 
fratura na coluna ao pegar um neto 
no colo no dia em que o paciente 
comemorou o seu aniversário de 70 
anos. Duas meta-análises concluíram 
que uma fratura anterior em 
qualquer lugar do esqueleto costuma 

dobrar o risco de fraturas futuras20,21. 
É por isso que dizemos que uma 
fratura gera outras fraturas.

Considerando que o histórico de 
sofrer uma fratura por fragilidade 
anterior predispõe o paciente a um 
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FIGURA 1 Distribuição por idade de fraturas osteoporóticas típicas por fragilidade6
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risco consideravelmente maior de 
futuras fraturas, qual proporção da 
população está nesse grupo de alto 
risco? Investigadores na Austrália e 
no Reino Unido buscaram a resposta 
para essa pergunta:

Austrália O Australian BoneCare 
Study23 avaliou 70 mil mulheres 
acima dos 60 anos de idade 
provenientes de listas de médicos 
de atendimento primário. Oitenta e 
dois por cento apresentavam fatores 
de risco ou fraturas pós-menopausa. 
Vinte e nove por cento dessas 
mulheres apresentavam histórico 
de fratura; 66% haviam tido uma 
fratura, 22% haviam tido duas 
fraturas e 12% haviam tido entre três 
e catorze fraturas.

Reino Unido Um modelo de ônus 
de doença publicado em 201124 
estimou o número de mulheres em 
pós-menopausa no Reino Unido 
com osteoporose e histórico de 
fratura para o período de 2010 a 
2021. Em 2010, mais de 1,5 milhão 
de mulheres tinham probabilidade 
de terem sofrido no mínimo uma 
fratura, representando 13% da 
população em pós-menopausa. 
Observe-se que 380 mil dessas 
mulheres haviam sofrido pelo menos 
duas fraturas e 96 mil haviam sofrido 
no mínimo três fraturas. Espera-se 
que o número de mulheres com uma 
ou mais fraturas e acima de três 
fraturas aumente em 22% e 31%, 
respectivamente, até 2020.

Atualmente, não há dados 
disponíveis sobre a incidência de 
fraturas secundárias em muitas 
partes do mundo. No entanto, 
auditorias recentes conduzidas 
pela IOF forneceram estimativas 
da incidência atual de fraturas 
de quadril, o que dá uma clara 
indicação da possível dimensão do 
ônus de fraturas secundárias. A 
Auditoria Asiática da IOF15 estimou 
que as incidências de fraturas de 
quadril na China, Índia e Japão são, 
respectivamente, de 687 mil, 440 mil 
e 118 mil casos por ano. A Auditoria 
do Leste Europeu e da Ásia Central25 

e a Auditoria do Oriente Médio e 

da África26 da IOF fornecem cálculos 
da situação atual do tratamento e 
prevenção de fraturas por fragilidade 
nessas regiões. No Brasil, o estudo 
BRAZOS27 sugere que 15% das 
mulheres e 13% dos homens com 
mais de 40 anos têm histórico de 
fratura por fragilidade. Conforme 
a composição demográfica dessas 
populações se modificar nas próximas 
décadas, a incidência de fraturas 
por fragilidade deverá aumentar 
rapidamente.
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FIGURA 2 A “carreira osteoporótica”: A fratura e a morbidade 
associada ao longo da vida22

Ao longo dos próximos 20 anos, 450 milhões de pessoas 

chegarão a 65 anos de vida. Por esse motivo, a incidência 

absoluta de fraturas de quadril permanecerá alta e cara no 

mundo ocidental e apresentará uma grande ameaça ao 

financiamento de sistemas de saúde no mundo oriental.1
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Juntas, essas duas observações ilustram 
a grande oportunidade fornecida pelas 
estratégias de prevenção de fratura 
secundária. Metade dos indivíduos 
que sofrerão fraturas de quadril no 
futuro comparecem ao médico antes 
de quebrarem o quadril devido a uma 
fratura por fragilidade anterior16-19. 
Esse grupo representa uma proporção 
comparativamente menor24,28 da 
população total que poderia ser 
prontamente direcionada para 
intervenção para reduzir risco de fraturas 
futuras, conforme ilustrado na figura 3.

Durante as duas últimas décadas, 
diversas intervenções terapêuticas foram 
analisadas em estudos médicos aleatórios 
em larga escala, que demonstraram 
uma eficácia consistente na redução 
de fraturas. Uma meta-análise dos 
agentes licenciados para o tratamento 
de osteoporose ao redor do mundo 

sugere que é possível alcançar uma 
redução de 30-50% na incidência 
de fraturas durante três anos de 
farmacoterapia30. Foi demonstrada em 
pacientes com histórico de fraturas 
múltiplas uma eficácia na redução de 
fraturas de 50% durante o mesmo 

período de tratamento31. Agora temos 
uma ampla escolha de agentes eficazes 
que podem ser tomados na forma de 
pílulas diariamente, semanalmente ou 
mensalmente, ou na forma de injeções 
diárias, semanais, quinzenais, a cada seis 
meses ou anuais.

PREVENÇÃO DE FRATURAS SECUNDÁRIAS  
Uma oportunidade para quebrar o ciclo de fraturas 
por fragilidade

Metade dos pacientes de fraturas 

de quadril sofreram fraturas por 

fragilidade anteriores. Um sexto de 

mulheres em pós-menopausa sofreram 

uma fratura por fragilidade.

INTERNATIONAL REVIEWS SHOW THAT, REGARDLESS OF THE STRUCTURE OF THE HEALTHCARE SYSTEM, FRACTURE PATIENTS ROUTINELY FAIL TO RECEIVE SECONDARY 
PREVENTIVE CARE.
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50% das fraturas
de quadril de
16% da população

50% das fraturas 
de quadril de 
84% da população

Prevenção
secundária
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primária

Pacientes com
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Pacientes com fratura anterior

Indivíduos com alto risco de fratura

Indivíduos com médio risco de fratura

Indivíduos com baixo risco de fratura

FIGURA 3 Risco de fratura e facilidade de rastreio: Direcionamento eficaz de recursos de tratamento 
de saúde29
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FIGURA 4 O ciclo de fraturas por fragilidade46 (reproduzido com permissão do Departamento de Saúde da 
Inglaterra)

O fornecimento rotineiro de 
tratamento preventivo secundário 
baseado em evidências para pacientes 
com fraturas por fragilidade representa 
uma oportunidade de quebrar o ciclo 
de fraturas por fragilidade mostrado 
na figura 4. Quando pacientes 
apresentam fraturas por fragilidade 
em locais que não o quadril, um 
esforço determinado deve ser feito 
para prevenir fraturas secundárias, 
especialmente no quadril. Para metade 

dos pacientes de fraturas de quadril, 
essa fratura será a sua primeira fratura 
aparente clinicamente. Esses indivíduos 
têm alto risco de sofrer uma fratura 
de quadril secundária32-34. Portanto, 
a prevenção secundária deve ser um 
tratamento de rotina também para 
pacientes com fratura de quadril. 
De modo decisivo, muitas diretrizes 
de organizações profissionais22,35-41 e 
políticas nacionais de prescrições12,42,43 
e de reembolso12,44,45 fornecem 

mecanismos de financiamento e 
aprovação para terapia preventiva.

Um estudo de 2011 calculou o ônus 
financeiro imposto por fraturas 
secundárias no sistema de saúde 
dos EUA. O custo anual projetado 
nacionalmente era de quase 2 bilhões de 
dólares americanos, sendo 834 milhões 
de dólares para pacientes com seguro 
comercial e 1,13 bilhão de dólares para 
pacientes da saúde pública47.
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Tendo em vista esse aparente 
consenso, quais são os índices atuais 
de tratamento preventivo secundário 
para pacientes com fraturas por 
fragilidade? Auditorias nacionais48-59, 
regionais18,60-66 e locais17,19,67-94 
conduzidas pelo mundo mostraram 
que uma lacuna no tratamento 
preventivo de fraturas secundárias 
pode ser generalizado. Abaixo, 
apresentamos um resumo dos padrões 
de tratamento documentados em 
países onde foi feito um trabalho de 
auditoria nacional.

Austrália

Uma auditoria48 em 16 hospitais 
australianos que envolveu 1829 
casos de fraturas por fragilidade 
descobriu que menos de 13% 
apresentavam fatores de risco para 
fratura identificada. Dez por cento 
foram adequadamente investigados, 
12% haviam começado a tomar cálcio 
e 12% estavam tomando vitamina D, 
8% estavam tomando bisfosfonatos e 
1% recebia moduladores seletivos do 
receptor estrogênico em estado crítico.

Conclusão: A maioria dos pacientes que 
se apresentam aos hospitais australianos 
com fraturas por traumas mínimos não 
são nem tratadas nem investigadas para 
osteoporose. Como esse grupo tem alto 
risco de fraturas subsequentes, esta é uma 
oportunidade perdida de reduzir o ônus 
com fraturas.’

Canadá

Auditorias conduzidas em Ontario60, 
Quebec61 e Manitoba62 informaram 
de modo consistente que 80% dos 
pacientes com fratura por fragilidade 
não receberam avaliação ou tratamento 
adequados. Além disso, o Estudo de 
Osteoporose Multicêntrico Canadense 
(Canadian Multicentre Osteoporosis 

Study - CaMos) avaliou a lacuna no 
tratamento em homens com fraturas 
por fragilidade49. Na fase inicial, 
apenas 2% dos homens com fraturas 
clínicas receberam um diagnóstico 
de osteoporose, o que aumentou 
para apenas 10% em cinco anos. De 
modo pouco surpreendente, apenas 
10% dos homens estavam recebendo 
tratamento adequado após cinco anos. 
A importância dessas descobertas foram 
resumidos em um relatório oficial da 
Osteoporosis Canada:

Para alcançar a redução mais drástica 
nos índices de fraturas futuras e economia 
de custos no tratamento de saúde 
ortopédica, o Canadá precisa primeiro se 
concentrar nos pacientes que já tiveram 
fraturas porque eles são os que têm maior 
risco de mais fraturas.’

Alemanha

Um estudo em perspectiva de 
coorte50 conduzido em 242 clínicas de 
tratamento médico agudo na Alemanha 
avaliou o tratamento de 1201 pacientes 

internados acima dos 65 anos com uma 
fratura do rádio distal. Os investigadores 
observaram que:

Embora tenha sido observada evidência 
de osteoporose em 62% das mulheres 
e 50% dos homens, apenas 7,9% 
dos pacientes receberam prescrições de 
medicação específica para osteoporose.’

Suíça

Uma pesquisa de âmbito nacional51 
avaliou o tratamento de osteoporose 
em 3667 pacientes com fraturas por 
fragilidade que se apresentaram a oito 
centros entre 2004 e 2006. Apenas 
22% dos pacientes haviam começado 
a receber tratamento adequado para 
osteoporose como resultado das 
fraturas apresentadas.

Portanto, a osteoporose segue amplamente 
sem diagnóstico e sem tratamento na 
Suíça, mesmo com uma população de 
alto risco de pacientes idosos com fraturas 
por fragilidade. Este fato é ainda mais 
preocupante para os homens.’

O PROBLEMA GLOBAL  
A lacuna atual no tratamento
Muitas diretrizes de organizações profissionais22,35-41 e políticas nacionais de 

prescrições12,42,43 e de reembolso12,44,45 fornecem mecanismos de financiamento e 
aprovação para terapia preventiva.

‘

‘

‘

ANY FRAGILITY FRACTURE IN ADULTS OVER 50 SHOULD TRIGGER ASSESSMENT FOR OSTEOPOROSIS.

‘
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The Netherlands

Um estudo52 utilizou a base de 
dados populacional PHARMO para 
avaliar a proporção de pacientes 
tratados com medicamentos para 
osteoporose durante o primeiro ano 
após a hospitalização por fratura. Dos 
1654 pacientes acima dos 50 anos na 
população do estudo, metade havia 
fraturado o quadril. Apenas 15% foram 
prescritos com medicamentos para 
osteoporose no período de um ano após 
receberem alta do hospital.

Portanto, os resultados desse estudo 
sugerem que o tratamento para 
osteoporose para pacientes após a fratura 
na prática atual ainda é bastante fraco.’

Suécia

O Departamento Nacional de Saúde 
e Bem-Estar (NBHW), juntamente 
com a Associação Sueca de Regiões e 
Autoridades Locais (SKL) organizaram 
dados dos provedores de tratamento 
de saúde regionais em todo o país. 
Desde 2005, estão disponíveis dados 
de registro sobre o uso de drogas 
em adição ao registro nacional de 
pacientes (códigos ICD 10). O relatório 
de 2011 destaca a proporção muito 
baixa de mulheres acima dos 50 anos 
com fraturas por fragilidade que estão 
recebendo tratamento farmacológico 
para osteoporose entre seis e 12 meses 
após a fratura. Conforme ilustrado 
na figura 5, a média nacional é de 
13,9%, variando de 9,2% a 19,3% 
nas várias regiões. Além disso, em 
comparação com os dados de 2005-

2007, parece não ter havido melhorias 
significativas96 (figura 6). 

Portanto, o resultado dos dados nacionais 
é motivo tanto para preocupação quanto 
para incentivos para ações. Claramente, 
algumas regiões foram mais bem-
sucedidas do que outras, embora um 
número grande demais de pacientes 
permanece sem tratamento.’

Reino Unido

O Royal College of Physicians (RCP) 
realiza continuamente uma auditoria 
nacional97 da organização dos serviços 
e padrões de tratamento clínico para 
pacientes com fraturas por fragilidade 
e quedas de 2005 até os dias atuais. 
Em maio de 2011, foi publicada a mais 
recente rodada dessa auditoria53. As 
principais descobertas incluíram:

 § 32% de fraturas em locais que não 
o quadril e 67% de pacientes com 
fraturas de quadril receberam uma 
avaliação clínica para osteoporose e/
ou risco de fraturas

 § 33% de fraturas em locais 
que não o quadril e 60% de 
pacientes com fraturas de quadril 
receberam controle adequado 
para saúde óssea

O RCP concluiu que:

A maioria dos pacientes de alto risco 
perdem a melhor e única oportunidade 
para que o seu risco de fraturas e quedas 
seja identificado na maioria dos hospitais 
e na maioria das organizações de 

tratamento primário carecem de serviços 
adequados para prevenção de fraturas e 
quedas secundárias.’

EUA

Um estudo de 200754 com dados da 
Pesquisa de Exame de Nutrição e Saúde 
Nacional (NHANES) estimou que 17% 
das mulheres com mais idade que 
sofreram uma fratura por fragilidade nos 
EUA estão recebendo tratamento para 
osteoporose. Outro estudo55 avaliou o 
tratamento para osteoporose de  
51 346 pacientes com fratura de quadril 
admitidos em 318 hospitais nos EUA. 
Os autores informaram que 6,6% dos 
pacientes receberam suplementos de 
cálcio e vitamina D, 7,3% receberam 
drogas de formação óssea ou 
antirreabsortivas e apenas 2% receberam 
uma combinação dessas terapias, que 
seria a abordagem considerada ideal na 
maior parte de diretrizes ao redor do 
planeta. Em um editorial associado98, a 
conclusão do Dr. Robert Adler indica a 
solução para esse problema universal que 
será considerado em detalhes na próxima 
seção dessa reportagem:

Há várias formas diferentes para avaliar 
o desempenho do controle de osteoporose 
após fraturas e a maioria das instituições 
seria reprovada nelas. Um pequeno 
investimento em um coordenador de 
fraturas pode resultar em diagnósticos 
e controle terapêutico adequados de 
pacientes que sofreram fraturas. Isso 
deveria resultar em menos fraturas e 
talvez em menos mortes. Com certeza 
podemos melhorar.’
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FIGURA 6 Dados nacionais 
resumidos entre o ano de 2005 
até o meio de 2010.  Valores 
em porcentagem. Mulheres na 
Suécia acima dos 50 anos.
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Blekinge   9.2
Gotland   9.5

Gävleborg 11.1
Västernorrland 11.7

Västmanland 11.9
Norrbotten 12.0

Värmland 12.4
Östergötland 13.0

Skåne 13.2
Jämtland 13.5

Västra Götaland 13.6
Stockholm 13.8

RIKET 13.9
Örebro 14.5

Västerbotten 14.5
Kronoberg 14.9

Halland 14.9
Dalarna 15.3

Sörmland 16.9
Kalmar 17.4

Jönköping 18.4
Uppsala 19.3

FIGURA 5 Porcentagem de mulheres na Suécia com fraturas por 
fragilidade acima dos 50 anos em tratamento farmacológico 
entre 6-12 meses após a fratura durante 2008-2010  
(as barras cinza indicam tratamento durante 2005-2007)

‘

‘

‘
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POR QUE NÃO SE TRABALHA 
NA PREVENÇÃO DE FRATURAS 
SECUNDÁRIAS?

Esses estudos fornecem uma boa 
visão do padrão atual de tratamento 
preventivo secundário ao redor do 
mundo. Evidentemente, trata-se de um 
tema do interesse de todos. Duas análises 
sistemáticas da literatura buscaram 
compreender porque o tratamento 
preventivo secundário não ocorre 
de modo confiável. No seu relatório 
de 200499, Elliot-Gibson e colegas 
identificaram as seguintes questões:

 § Preocupações com custos 
relacionados ao diagnóstico e 
tratamento.

 § Tempo necessário para diagnóstico e 
rastreio.

 § Preocupações relacionadas a 
polifarmácia.

 § Falta de clareza relacionada a quem 
tem a responsabilidade clínica.

A análise subsequente100 de Giangregorio 
e colegas publicada em 2006 identificou 
os seguintes padrões de tratamento:

 § O tratamento foi oferecido mais 
frequentemente para pacientes com 
fraturas vertebrais em comparação 
a pacientes com fraturas não 
vertebrais.

 § Pacientes mais velhos eram mais 
propensos a receber diagnóstico de 
osteoporose, enquanto pacientes 
mais jovens eram mais propensos a 
receber tratamento.

 § Homens eram menos propensos 
receber tratamento do que 
mulheres.

 § Avaliação de quedas pós-fratura 
não são conduzidas com frequência 
e raramente são relatadas como 
resultado dos estudos.

Essas análises sistemáticas internacionais 
sugerem que a despeito da estrutura 
específica do sistema de saúde 
específico, pacientes com fraturas 
comumente deixam de receber 
tratamento preventivo secundário. A 
diferença entre os índices de tratamento 
para pacientes com fraturas vertebrais e 

pacientes com fraturas não vertebrais é 
eminente, considerando que a maioria 
das fraturas vertebrais não recebem 
atenção clínica101,102. A observação de 
que pacientes mais jovens são mais 
propensos a receberem tratamento 
parece estar em desacordo com o 
direcionamento de recursos para 
pacientes com risco de fratura mais alto.

A questão relacionada à falta de clareza 
sobre quem tem a responsabilidade 
clínica é essencial. A descrição 
metafórica do Dr. Timothy Harrington103 
pôde ser observada na experiência de 
médicos em muitos países:

O tratamento de osteoporose em pacientes 
com fraturas vem sendo caracterizado 
como um Triângulo das Bermudas 
formado por ortopedistas, clínicos gerais 
e especialistas em osteoporose, onde o 
paciente com fratura desaparece.’

Investigadores no Reino Unido buscaram 
entender a desconexão entre cirurgiões 
ortopédicos e clínicos gerais, as duas 
instâncias clínicas que parecem estar 
em melhores condições para fornecer 
o tratamento preventivo secundário. 
A pesquisa104 perguntou a cirurgiões 
ortopédicos e clínicos gerais sobre a 
sua prática clínica rotineira no que diz 
respeito à investigação de osteoporose 
em 3 cenários clínicos:

 § Uma mulher de 55 anos com fratura 
de Colles por trauma leve.

 § Uma mulher de 60 anos com fratura 
por compressão da vértebra.

 § Uma mulher de 70 anos com fratura 
do colo do fêmur por trauma leve.

Os perguntados reconheceram 
que os pacientes com fratura por 
fragilidade deveria, em princípio, ser 
investigados para osteoporose (81% 
dos cirurgiões ortopédicos, 96% dos 
clínicos gerais). No entanto, no caso 
da fratura de Colles, a maioria dos 
cirurgiões ortopédicos (56%) liberaria 
o paciente sem solicitar investigação 
de osteoporose. Quando confrontados 
com esse cenário, a maioria dos 
clínicos gerais não adotaria nenhuma 
ação, pressupondo que os cirurgiões 
ortopédicos conduziriam as investigações 
se necessário (45%) ou solicitaria 
investigações apenas se induzidos pelo 
cirurgião ortopédico (19%). Apenas 
7% dos cirurgiões ortopédicos e 32% 
dos clínicos gerais acompanharia e/
ou iniciaria o tratamento por iniciativa 
própria.

O cenário de fratura de quadril gerou 
respostas similares; 66% dos cirurgiões 
ortopédicos liberariam o paciente 
sem uma avaliação de osteoporose, 
enquanto 40% dos clínicos gerais 
fariam o mesmo e 19% dos clínicos 
gerais iniciaria uma avaliação apenas se 
recomendado pelo cirurgião ortopédico. 
Surpreendentemente, no caso de fratura 
vertebral por compressão uma minoria 
dos cirurgiões ortopédicos (29%) 
liberaria o paciente sem nenhuma ação 
para iniciar uma avaliação, enquanto a 
maioria dos clínicos gerais (58%) faria 
uma avaliação de rotina e/ou iniciariam o 
tratamento por iniciativa própria.

SECONDARY PREVENTION MUST BE ROUTINE CARE FOR HIP FRACTURE PATIENTS TOO, AS THEY ARE AT HIGH RISK OF A SECOND HIP FRACTURE.

‘
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UMA SOLUÇÃO COMPROVADA  
Modelos de tratamento pós-fratura centrados em 
um coordenador

Em 2011, o Grupo de Trabalho de 
Fraturas do Comitê de Conselheiros 
Científicos da International 
Osteoporosis Foundation (IOF) publicou 
um relatório de posicionamento28 
sobre sistemas centrados em um 
coordenador para prevenção 
secundária em pacientes com fratura 
por fragilidade. O relatório consolidou 
o conhecimento do desenvolvimento, 
eficácia e fatores comuns que 
sustentam sistemas clínicos bem-
sucedidos projetados para acabar com 
a lacuna no tratamento de prevenção 
de fraturas secundárias. Uma análise 
sistemática da literatura105 mostrou 
que dois terços de tais sistemas 
empregaram um coordenador 
dedicado que age como o elo entre 
a equipe ortopédica, os serviços de 
quedas e osteoporose, o paciente e 
o clínico geral. Alguns modelos de 
serviço exemplares foram chamados de 
“Serviços de Coordenação de Fratura” 
(Reino Unido106-110, Europa111,112 
e Austrália113-115), “Programa de 
Coordenador de Osteoporose” 
(Canadá116,117) e “Programas de 
Gerente de Tratamento” (EUA118,119). 
Diversos outros termos foram usados 
para descrever outros modelos 
publicados com características 
similares120-129. Esse acervo de literatura 
ilustra quais princípios comuns podem 
ser aplicados para acabar com a 
lacuna no tratamento de prevenção 
de fraturas secundárias em muitos 
sistemas de saúde ao redor do planeta.

Um fator comum de sucesso relatado 
por médicos líderes de serviços bem-
sucedidos e sustentáveis é definir 
claramente o escopo do serviço desde o 
início do projeto. A esse respeito, a figura 
7 fornece um contexto para considerar 
quais grupos de pacientes de fratura 
devem ser colocados em foco. Alguns 

dos modelos estabelecidos de tratamento 
de saúde iniciaram se concentrando 
em pacientes com fratura de quadril. O 
escopo foi expandido posteriormente 
para incluir todos os pacientes internados 
no hospital e, de modo decisivo, todos 
pacientes que passassem pelo ambiente 
clínico de fratura. Outros serviços se 
concentravam na total captura de 
pacientes desde o princípio.

Os objetivos de um serviço abrangente 
pós-fratura centrados em um 
coordenador podem ser resumidos 
da seguinte forma. O sistema vai 
garantir o tratamento quando for 
adequado a todos pacientes com 
fraturas por fragilidade no local ou 
instituição específica. O serviço será 

composto de um trabalhador dedicado 
especificamente a isso, geralmente 
uma enfermeira clínica especializada 
que trabalha com protocolos acordados 
previamente para rastrear e avaliar 
pacientes com fraturas. O serviço pode 
ocorrer como tratamento primário ou 
secundário e requer suporte de um 
profissional qualificado, seja um médico 
do hospital com especialização em 
prevenção de fraturas por fragilidade ou 
um clínico geral interessado no assunto. 
A estrutura do serviço hospitalar descrita 
no “Livro Azul”22 da Associação Britânica 
de Ortopedia – Sociedade Britânica de 
Geriatria na figura 8 ilustra como Serviços 
de Coordenação de Fraturas (FLS) no 
Reino Unido se configuram:
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FIGURA 7 Definição de grupos de pacientes a serem colocados em 
foco por serviços pós-fratura.

Sistemas centrados em um coordenador facilitam o teste de densidade mineral 

óssea, educação sobre osteoporose e tratamento de pacientes após uma fratura por 
fragilidade e comprovadamente são eficazes para economizar custos28
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ESTUDOS DE CASO DE SERVIÇOS 
BEM-SUCEDIDOS

Os seguintes exemplos de modelos 
de tratamento pós-fratura centrados 
em um coordenador demonstram 
que uma abordagem sistemática para 
prevenção de fraturas por fragilidade 
foi implantado com sucesso em muitos 
países, com sistemas de saúde distintos 
estruturalmente.

Austrália

Concord Repatriation General 
Hospital, Sydney: O serviço de 
Coordenação de Fraturas por Trauma 
Mínimo (MTFL)115 foi criado em 2005 
no Concord Repatriation General 
Hospital, um grande centro de 
especialistas terciários em Sydney. 
O serviço MTFL fornece tratamento 
para pacientes que não sejam frágeis 
mas com fraturas por fragilidade 
(pacientes frágeis ficam a cargo de um 
serviço de ortogeriatria130 no mesmo 
hospital). As consultas do serviço MTFL 
foram fornecidas por um residente de 
primeiro ano (isto é, um médico entre 
o 4º e o 6º ano do seu treinamento de 
pós-graduação), o que exigiu a criação 
de um cargo de tempo parcial (4/10 do 
tempo).

O impacto do serviço MTFL foi avaliado 
após quatro anos. Pacientes com 
fraturas que recusaram a consulta 
oferecida gratuitamente pelo serviço, 
preferindo fazer o acompanhamento 

com o seu clínico geral, foram 
considerados um grupo de controle 
para comparação estatística. A 
incidência de refraturas para esses 
pacientes controlados pelo serviço 
MTFL foi 80% menor do que o do 
grupo de controle.

As conclusões de uma análise 
recentemente publicada sobre a 
economia de custos113 do serviço 
incluíram:

 § Um ganho na expectativa de vida 
ajustada à qualidade de vida por 
paciente de 0,089 QALY.

 § Compensação parcial pelos custos 
mais altos do serviço MTFL devido 
a uma diminuição de fraturas 
subsequentes, o que levou a uma 
diminuição no aumento de custos 
de AU$1486 por paciente ao 
longo de um período de simulação 
de dez anos.

 § Os custos adicionais ganhos em 
termos de QALY (índice adicional 
de custo/benefício – ICER) foram 
de AU$17 291, muito abaixo  
do máximo aceitável na Austrália 
por QALY ganho, que é de  
AU$50 000. 

Canadá

St. Michael’s Hospital, Toronto: O 
Programa de Tratamento Exemplar de 
Osteoporose (OECP) foi estabelecido 

em um grande centro de traumas 
regional e de ensino em Toronto 
em 2002116. Um coordenador foi 
designado para realizar o rastreio 
de pacientes com fraturas, fornecer 
instruções sobre suplementações 
de cálcio e vitamina D e educar os 
pacientes sobre a osteoporose e o 
seu controle. O coordenador também 
deveria facilitar a indicação dos 
pacientes para testes de densidade 
óssea mineral, agendar consultas 
em uma Clínica de Doenças Ósseas 
Metabólicas e fornecer prescrições 
para medicação anti-reabsortiva pela 
equipe ortopédica. O OECP forneceu 
tratamento preventivo secundário 
tanto para pacientes internados 
quanto para pacientes não internados.

Durante o primeiro ano de operações, 
430 pacientes foram inscritos no OECP 
(276 pacientes não internados e 154 
pacientes internados). Mais de 96% 
desses pacientes receberam tratamento 
adequado para osteoporose. Oitenta 
(36%) dos 221 pacientes não 
internados que corresponderam 
aos critérios de inclusão do estudo 
haviam sido tratados previamente 
para osteoporose. Cento e vinte 
e quatro (56%) foram indicados 
para a Clínica de Doenças Ósseas 
Metabólicas ou para o seu clínico 
geral para tratamento de osteoporose. 
Entre os 128 pacientes internados 
que corresponderam aos critérios 
de inclusão, 31% haviam sido 
diagnosticados e tratados previamente 
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para osteoporose. O tratamento foi 
iniciado para outros 24%, enquanto 
34% foram indicados para a Clínica 
de Doenças Ósseas Metabólicas ou 
para o seu clínico geral para consulta 
após liberação para tratamento de 
osteoporose.

Uma análise da relação custo/
benefício117 mostrou que um centro 
de tratamento terciário que contrata 
um coordenador de osteoporose que 
controla 500 pacientes com fraturas 
por fragilidade anualmente pode 
reduzir o número de fraturas de 
quadril subsequentes de 34 para 31 
no primeiro ano, com uma economia 
líquida para o hospital de $48 950 
CAD (valores de 2004), e isso tomando 
por base uma posição conservadora. 
Uma análise de sensitividade indicou 
90% de probabilidade de que 
contratar um coordenador custa 
menos do que $25 mil CAD por 
fratura de quadril evitada. Contratar 
um coordenador é uma medida que 
economiza custos mesmo quando 
o coordenador controla apenas 350 
pacientes anualmente. Economias 
maiores podem ser esperadas após o 
primeiro ano e considerando custos de 
reabilitação e internação.

Singapura

Hospitais de Singapura: O OPTIMAL 
(Tratamento Direcionado para 
Osteoporose e Controle Integrado 
para Vida Ativa) é um programa 
de gerenciamento de osteoporose 
fundado pelo Ministério da Saúde 
implantado em vários hospitais de 
Singapura em 2008131. O OPTIMAL 
se direciona à prevenção de fraturas 
secundárias através do rastreio, 
acompanhamento médico e do 
controlador do caso, subsídios médicos 
e fisioterapia.

Em 2001, foi realizada uma análise 
dos pacientes recrutados através 
do OPTIMAL no maior hospital de 
Singapura. De maio de 2008 a março 
de 2012, 5608 pacientes foram 
examinados no hospital. No total, 977 
pacientes de 1434 com fraturas por 
fragilidade haviam sido recrutados 
para o programa com base nos 
critérios de recrutamento que incluíam 
ser maior de 50 anos, ter tido uma 
fratura por fragilidade após os 50 
anos, estar predisposto a participar 

no programa e ser capaz de seguir a 
intervenção e o acompanhamento. 
Atualmente, 659 pacientes estão 
recebendo acompanhamento no 
hospital. Em dezembro de 2011, um 
acompanhamento dos 112 pacientes 
que haviam completado dois anos 
no programa mostrou que 98% 
deles haviam sido testados para 
densitometria óssea na fase inicial e 
64,3% havia recebido densitometria 
óssea na fase inicial e durante os dois 
anos seguintes. No início, 59% dos 
pacientes não recebiam tratamento 
para osteoporose. Foi iniciada 
terapia para 65 dos 66 pacientes 
sem tratamento prévio após o 

recrutamento. Após dois anos, 83% 
dos pacientes estavam seguindo a 
terapia, conforme definido pelo Índice 
de Controle Médico que é acima 
de 80%. No final dos dois anos de 
acompanhamento, 59% estavam 
seguindo o programa de exercícios 
(sustentação de peso), definido como 
mais de 30 minutos de tais exercícios, 
mais de três vezes por semana. 
Houve um aumento em densidade 
mineral óssea de 5,8% (p=0,00) na 
coluna lombar e de 2,94% (p=0,00) 
no quadril total. Os que seguiram o 
programa de exercícios apresentaram 
um aumento consideravelmente maior 
em densidade mineral óssea no quadril 
(p≤0,05) ao final do período de dois 
anos. Embora o estudo não tenha sido 
direcionado para detectar diferenças 
estatísticas, houve uma tendência de 
diminuição no índice de fratura nos 
pacientes que completaram dois anos 
de acompanhamento em comparação 
com um controle histórico. Os 

índices de fraturas foram de 0,9%, 
0,9% e 3,6% no quadril, outras 
regiões não vertebrais e vertebrais, 
respectivamente, no grupo de estudos, 
em comparação com 1,9%, 3,4% e 
4,3% nos mesmos locais no grupo de 
controle histórico.

Nos três anos após o início, o 
programa OPTIMAL no hospital foi 
considerado bem-sucedido e avaliou 
um grande número de pacientes 
com fraturas por fragilidade. Todos 
os componentes do programa 
parecem ter contribuído para a 
diminuição na lacuna do tratamento 
no controle de fraturas por fragilidade 

e foi observado um alto índice de 
conformidade com as medicações. O 
principal sucesso do programa será 
mensurado pelas fraturas evitadas em 
um acompanhamento a longo prazo 
e pela economia de custos, mas foram 
iniciados passos claros e eficazes na 
avaliação de pessoas com fraturas com 
os testes de densidade mineral óssea 
e com o oferecimento de opções de 
tratamento.

Holanda

Hospital Acadêmico de Maastricht: 
Em 2004, foi implantada uma 
estratégia de prevenção de 
fraturas secundárias para todos 
indivíduos acima dos 50 anos que se 
apresentaram no Hospital Acadêmico 
de Maastricht com uma fratura125. O 
serviço foi fornecido primariamente 
por uma enfermeira treinada e 
especializada em osteoporose. Os 
pacientes tratados no ambiente para 

Modelos de tratamento pós-fratura centrados 

em um coordenador acabaram de modo 

bem-sucedido com a lacuna no tratamento 

preventivo de fratura secundária em muitos 

países ao redor do planeta28
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pacientes não internados foram 
verificados diretamente após a sua 
primeira visita e pacientes internos 
foram tratados durante a sua estada 
no hospital. Avaliações incluíram 
densitometria óssea, avaliação de 
fator de risco de osteoporose e 
avaliação de risco de queda. Os 
pacientes em que havia suspeita de 
causas secundárias de osteoporose 
foram indicados para a medicina 
interna para uma análise posterior. 
Foram fornecidas informações 
sobre a necessidade de ingestão 
adequada de cálcio e vitamina D. 
Pacientes com osteoporose, conforme 
a densitometria óssea, receberam 
tratamento em conformidade com as 
diretrizes nacionais. Em comparação 
com diversos hospitais locais que 
não empregaram uma enfermeira 
treinada e especializada para fornecer 
tratamento preventivo secundário, 
71% dos pacientes de fratura no 
Hospital Acadêmico de Maastricht 
passaram por um teste de densidade 
óssea, número que foi de apenas 
6% em outros centros. Uma análise 
do tipo antes e depois123 do impacto 
desse serviço em índices subsequentes 
de fratura relataram uma redução 
de 35% e, mais importante, uma 
diminuição de 33% na mortalidade.

Reino Unido

Glasgow, Escócia: O modelo 
hospitalar de Serviço de Coordenação 
de Fraturas foi desenvolvido pela 
primeira vez nos hospitais escolares 
da Universidade de Glasgow em 
1999. Este Serviço é um sistema 
para garantir a avaliação do risco 
de fraturas e, quando necessário, o 
seu tratamento, e ele é fornecido 
para todos os pacientes com 
fraturas por fragilidade. O Serviço de 
Coordenação de Fraturas facilita o 
trabalho dos médicos e é fornecido 
primariamente por uma enfermeira 
clínica especializada, que trabalha 
conforme protocolos pré-estabelecidos 
para rastrear e avaliar pacientes de 
fratura, enquanto a liderança médica 
é responsabilidade de consultores de 
Endocrinologia. Um fator crítico para 
o sucesso no desenvolvimento do 
Serviço de Coordenação de Fraturas 
de Glasgow foi a criação de um 
grupo multidisciplinar desde o início 
do projeto, com representação de 

todas as especialidades relevantes do 
hospital, a autoridade atendimento 
primário local e de saúde regional e 
grupos administrativos.

Durante os primeiros 18 meses de 
operação106:

 § Mais de 4600 pacientes com 
fraturas de quadril, pulso, 
antebraço, tornozelo, pé, mão 
e outros locais foram atendidos 
pelos Especialistas de Enfermagem 
de Coordenação de Fraturas.

 § Aproximadamente três quartos 
deles foram considerados para um 
teste de densidade mineral óssea 
e o tratamento foi recomendado 
para aproximadamente 20% dos 
pacientes sem necessidade de 
teste de densidade mineral óssea.

 § Descobriu-se que 82% dos 
pacientes testados tinham 
osteopenia ou osteoporose no 
quadril ou na coluna.

Durante a primeira década deste 
século, mais de 50 mil pacientes com 
fraturas consecutivas foram avaliados 
pelo Serviço de Coordenação de 
Fraturas de Glasgow. Durante esse 
período, os índices de fraturas de 
quadril em Glasgow foi reduzido 
em 7,3%, em comparação com um 
aumento de 17% na Inglaterra132, 
onde atualmente apenas 37% dos 
hospitais operam com o Serviço de 
Coordenação de Fraturas53. Uma 
auditoria nacional escocesa comparou 
a averiguação de caso para fraturas 
de quadril e pulso em Glasgow 
em comparação com outros cinco 
centros operando com modelos de 
tratamento menos sistemáticos18. 
Foram avaliados pelo Serviço de 
Coordenação de Fraturas de Glasgow 
97% de pacientes com fratura de 
quadril e 95% de pacientes com 
fratura de pulso, em comparação com 
menos de 30% para qualquer outra 
configuração de serviço. Em maio 
de 2011, foi publicada uma análise 
formal da relação custo/benefício do 
Serviço de Coordenação de Fraturas de 
Glasgow133. Esse estudo concluiu que 
18 fraturas foram prevenidas, incluindo 
11 fraturas de quadril, e 21 mil libras 
esterlinas foram economizadas a 
cada mil pacientes controlados pelo 

Serviço de Coordenação de Fraturas 
de Glasgow, em comparação com o 
tratamento normal no Reino Unido.

EUA

Programa Ossos Saudáveis Kaiser: 
A Kaiser Permanente desenvolveu 
possivelmente a iniciativa mais 
abrangente do mundo em prevenção 
de fraturas por fragilidade. O Programa 
Ossos Saudáveis tem origens no 
sistema Kaiser Southern California, 
cujo objetivo primário era reduzir a 
incidência da fratura de quadril119.

No final da década de 1990, a 
equipe do Kaiser decidiu acabar com 
a lacuna de prevenção de fratura 
secundária para pacientes que se 
apresentassem com fraturas de quadril. 
Posteriormente, o programa foi 
expandido para incluir todos pacientes 
mais velhos que apresentassem 
fraturas por fragilidade em qualquer 
parte do corpo. Conforme o tempo 
e os recursos permitiram, a equipe 
do Kaiser passou a empregar uma 
abordagem sistemática para fornecer 
prevenção de fratura primária para 
pacientes com alto risco de sofrer a sua 
primeira fratura por fragilidade.

O Programa Ossos Saudáveis é apoiado 
por um rastreio eficaz viabilizado 
pelo ultramoderno registro médico 
eletrônico HealthConnect®134. O centro 
da infraestrutura humana do programa 
inclui administradores de tratamento 
e enfermeiras, que servem como 
coordenadores e administradores de 
doenças. Ao identificar e gerenciar 
ousadamente pacientes que têm 
osteoporose, foi observada uma 
redução de 37% no índice de fratura 
de quadril no sistema Kaiser Southern 
California . Isso resultou na prevenção 
de 935 fraturas de quadril no ano de 
2006 (2.510 fraturas de quadril foram 
previstas por análise atuarial e 1575 
fraturas foram de fato observadas). O 
custo do tratamento de uma fratura 
de quadril era de aproximadamente 
$33 mil dólares. Com base nesse 
custo, estimou-se que o programa 
economizou mais de $30,8 milhões 
para o Kaiser Southern California em 
2006.
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Durante a primeira década deste 
século, surgiu um consenso em 
todo o planeta sobre a necessidade 
da priorização da prevenção de 
fratura secundária nas políticas 
e diretrizes nacionais. Em vários 
países, foram formadas coalizões 
entre partes interessadas para 
desenvolver estratégias para 
a implantação de abordagens 
sistemáticas para tratamento 
de fraturas por fragilidade e 
prevenção nos estados, províncias 
e nacionalmente. Os exemplos 
a seguir se destinam a estimular 
o pensamento dos campeões na 
prevenção de fraturas em países que 
ainda não desenvolveram estratégias 
nacionais. Temas comuns estão na 
base dessas iniciativas colaborativas, 
não importa se se trata de líderes de 
sociedades nacionais de pacientes, 
organizações de profissionais de 
saúde ou agencias governamentais 
com responsabilidade por melhoria 
de qualidade ou produtividade.

Austrália

Em janeiro de 2011, a Agência de 
Inovações Clínicas do Novo País de 

Gales (NSW ACI) publicou o Modelo 
NSW de Tratamento para Prevenção 
de Refratura Osteoporótica135. A 
população do Novo País de Gales 
chegou a 7,2 milhões em 2010136. 
De 2002 a 2008, 35% dos pacientes 
admitidos com fraturas por trauma 
mínimo apresentaram-se novamente 
aos hospitais do estado com outra 
fratura durante o período do estudo. 
Isso resultou em 16 225 dias de 
internação por ano, com uma duração 
média de 22 dias de estadia. Uma 
pesquisa do fornecimento de serviço 
de osteoporose para pacientes 
com fraturas por fragilidade nas 
40 localidades de tratamento de 
saúde do estado revelou que 12% 
tinham coordenadores pós-fratura 
no local. A maioria desses postos 
era financiada por subvenções para 
pesquisas ou como um incentivo de 
empresas farmacêuticas à medicina. 
De modo correspondente, a maioria 
dos pacientes que se apresentaram em 
hospitais no estado mais populoso da 
Austrália não receberam tratamento 
preventivo secundário. Isso representa 
uma falha no cumprimento da política 
nacional de reembolso na avaliação 
e no tratamento para osteoporose. 

Tanto o Cronograma de Benefícios 
de Saúde137 quanto o Esquema 
de Benefícios Farmacêuticos44 da 
Austrália consideram ser uma medida 
econômica o teste e o tratamento 
de pessoas acima dos 50 anos que 
sofreram fraturas por fragilidade.

O modelo NSW ACI identifica a 
designação de “Coordenadores de 
Fraturas” como o aspecto essencial 
para acabar com a lacuna no 
tratamento existente. Essa pesquisa 
em todo o estado determinou o 
número exato de coordenadores 
necessários com base no número 
de casos de cada hospital. A 
abordagem estratégica desenvolvida 
pelo Departamento de Saúde da 
Inglaterra138 (veja a figura 10 
na próxima página) é aprovada e 
adotada pelo modelo NSW ACI. Um 
modelo estabelecido de tratamento 
ortogeriátrico130 fornecerá o suporte 
complementar para pacientes com 
fratura de quadril e as interfaces 
estratégicas com a diretriz política 
obrigatória do governo do  
Novo País de Gales sobre prevenção 
de quedas139.

PRESSÃO POR MUDANÇAS 
O impacto de coalizões eficazes entre múltiplos setores

Objetivo 1
Melhorar resultados e tratamento pós-fratura 
de fraturas de quadril ou da coluna

Objetivo 2
Reconhecer o risco de fraturas 
recorrentes

Objetivo 3
Intervir para melhorar a saúde óssea 
e prevenir lesões

Objetivo 4
Otimizar atividades físicas e 
estilo de vida saudável

Implantação passo 
a passo – com base 
na importância 
dos benefícios

Grandes 
fraturas

Outras fraturas 
por fragilidade

Indivíduos com alto risco de sofrer 
a primeira fratura por fragilidade

Indivíduos com 50 anos ou mais

FIGURA 9 Estratégia da Osteoporosis Canada: “Reduzindo a pirâmide das fraturas”95
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Canadá

A prevenção de fraturas secundárias é 
um componente central da Estratégia 
de Osteoporose de Ontário140, que foi 
lançada em fevereiro de 2005 pelo 
Ministério da Saúde e Tratamentos a 
Longo Prazo de Ontário. Com base no 
modelo de Controle e Prevenção de 
Doenças Crônicas de Ontário, o objetivo 
dessa estratégia é reduzir fraturas, 
morbidade, mortalidade e custos da 
osteoporose através de uma abordagem 
integrada e abrangente direcionada ao 
controle de doenças e promoção da 
saúde. A estratégia é formada de cinco 
componentes sendo implantados em 
relação à população:

1. Promoção de saúde: Programas 
educativos e de redução de risco 
sobre osteoporose sobre saúde óssea 
direcionado para Unidades de Saúde 
Pública, estudantes e professores de 
ensino primário, homens e mulheres 
acima dos 50 anos.

2. Rastreio: Aumento na detecção e 
diagnóstico precoce de osteoporose 
através do desenvolvimento de 
protocolos de garantia de qualidade, 
precisão e padronização no uso de 
testes de densidade óssea.

3. Tratamento pós-fratura: Serviços 
integrados para fornecer um 
tratamento melhorado, incluindo a 
criação de um programa de rastreio 
de osteoporose na província em 

clínicas de fratura para melhorar 
o diagnóstico e a prevenção de 
fraturas futuras. O programa 
se concentra em ligações entre 
clínicas de fratura, profissionais de 
tratamento primário, enfermarias 
ortopédicas e instalações a longo 
prazo e de reabilitação.

4. Educação profissional: Melhoria 
na adoção da melhor prática no 
tratamento de osteoporose por 
profissionais de saúde através do 
desenvolvimento de ferramentas 
para médicos e materiais educativos 
para unidades de saúde.

5. Pesquisa e educação: Incentivo 
a pesquisas contínuas de 
osteoporose e monitoramento e 
evolução da estratégia.

Em março de 2011, a Osteoporosis 
Canada publicou um relatório intitulado 
“Osteoporose: Towards a fracture 
free future”95. O relatório se focalizou 
completamente na necessidade de 
acabar com a lacuna no tratamento 
de prevenção secundária no Canadá 
e se baseia em quatro componentes 
essenciais:

 § Uma abordagem que passa por 
toda hierarquia para a prevenção de 
fraturas por fragilidade (ilustrada na 
figura 9 na página anterior).

 § Uma Declaração de Direitos para 
Pacientes de Osteoporose exigindo 

que a lacuna no tratamento de 
fratura seja tratada.

 § Diretrizes Práticas de Clínica 
Multidisciplinar que abordam a 
lacuna de tratamento pós–fratura 
e fazem recomendações sobre 
soluções com boa relação custo/
benefício39.

 § Programas de tratamento pós-
fratura coordenados usando 
Gerenciamento de Caso são 
recomendados como os mais 
eficazes para diminuir os índices 
de fraturas, incluindo índices de 
fratura de quadril.

Em novembro de 2011, a Osteoporosis 
Canada realizou o seu primeiro fórum 
FOCUS no Fórum de Proteção em 
Toronto. O Fórum FOCUS contou com a 
participação de um grupo multidisciplinar 
de profissionais de saúde e voluntários da 
Osteoporosis Canada de todo o Canadá. 
Os participantes do Fórum FOCUS 
discutiram as necessidades individuais 
de cada província e desenvolveram 
sistematicamente mecanismos 
específicos para lidar com o problema 
da lacuna no tratamento de osteoporose 
em cada uma das regiões. Esses planos 
serão introduzidos para cada governo 
provincial para o objetivo de influenciar 
formuladores de políticas a fazerem 
as mudanças necessárias no sistema 
de saúde com a intenção de reduzir 
consideravelmente o risco de fraturas 
entre os canadianos.

Objetivo 1
Melhorar os resultados e a eficiência do 
tratamento após fraturas de quadril 
seguindo os seis padrões do "Livro Azul"

Objetivo 2
Reagir à primeira fratura e prevenir a segunda — 
através dos Serviços de Coordenação de 
Fraturas (FLS) no tratamento grave e primário

Objetivo 3
Intervenção precoce para restaurar a independência — através 
do caminho indicado pelo tratamento de quedas ao relacionar 
serviços de tratamento grave e urgente à prevenção de quedas secundárias.

Objetivo 4
Estabelecimento de prevenção, preservação da saúde óssea, 
redução de acidentes — através de atividades físicas de preservação, 
estilos de vida saudáveis e redução nos riscos ambientais.

Implantação 
passo a passo – com 
base no tamanho 
do impacto

Pacientes 

com fratura 

de quadril

Pacientes com fratura 

por fragilidade de locais 

que não o quadril

Indivíduos com alto risco de 

sofrer a primeira fratura por fragilidade 

ou outras quedas danosas

Idosos

FIGURA 10 Departamento de Saúde da Inglaterra: Abordagem sistemática para prevenção de 
quedas e fraturas138 (reproduzido com permissão do Departamento de Saúde da Inglaterra).
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Reino Unido

Em 2007, a Associação Britânica de 
Ortopedia e a Sociedade Britânica de 
Geriatria publicaram o “Livro Azul” sobre 
o tratamento de pacientes com fraturas 
por fragilidade22 juntamente com o 
lançamento da Base de Dados Britânica 
de Fraturas de Quadril141 (NHFD). O Livro 

Azul defendeu a implantação de uma 
abordagem sistemática em todo o país 
para tratamento e prevenção de fratura 
de quadril através de um tratamento 
ortogeriátrico eficaz para pacientes 
com fratura de quadril (monitorados 

pelo NHFD) e do acesso universal aos 
Serviços de Coordenação de Fratura. O 
grupo de autores do Livro Azul incluiu 
representantes de todas as sociedades 
nacionais de pacientes e profissionais 
e todas essas sociedades aprovaram o 
Livro Azul. Posteriormente, a Sociedade 
Nacional de Osteoporose desenvolveu 
um “Manifesto” altamente concentrado 

que exigiu em primeiro lugar e acima 
de tudo o acesso universal ao Serviço de 
Coordenação de Fraturas142.

Em 2007, a Associação Britânica de 
Ortopedia e a Sociedade Britânica de 

Geriatria publicaram o “Livro Azul” sobre 
o tratamento de pacientes com fraturas 
por fragilidade22 juntamente com o 
lançamento da Base de Dados Britânica 
de Fraturas de Quadril141 (NHFD). O Livro 
Azul defendeu a implantação de uma 
abordagem sistemática em todo o país 
para tratamento e prevenção de fratura 
de quadril através de um tratamento 
ortogeriátrico eficaz para pacientes 
com fratura de quadril (monitorados 
pelo NHFD) e do acesso universal aos 
Serviços de Coordenação de Fratura. O 
grupo de autores do Livro Azul incluiu 
representantes de todas as sociedades 
nacionais de pacientes e profissionais 
e todas essas sociedades aprovaram o 
Livro Azul. Posteriormente, a Sociedade 
Nacional de Osteoporose desenvolveu 
um “Manifesto” altamente concentrado 
que exigiu em primeiro lugar e acima 
de tudo o acesso universal ao Serviço de 
Coordenação de Fraturas figura 10138,144.

A partir do dia 1º de abril de 2010, 
a inovadora Tarifa de Melhor Prática 
(Best Practice Tariff - BPT) para fratura 
de quadril145 foi introduzida no sistema 
“Pagamento por Resultados” para 
incentivar hospitais a fornecerem 
tratamento com base nos padrões 
clínicos propostos no Livro Azul. A BPT 
oferece um incentivo (de 445 libras 
esterlinas por paciente em 2010/11, 
subindo para 890 libras esterlinas por 
paciente em 2011/2012 e 1355 libras 
esterlinas por paciente em 2012/2013) 

Coalizões entre múltiplos setores 

desenvolveram estratégias nacionais 

e regionais eficazes para acabar com 

a lacuna no tratamento preventivo 

de fratura secundária em um número 

cada vez maior de países

IMPORTANT COMPONENTS OF FRACTURE AND FALLS PREVENTION INCLUDE THE IMPROVEMENT OF MUSCULAR STRENGTH AND BALANCE, AS WELL AS THE REDUCTION 
OF ENVIRONMENTAL HAZARDS.
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quando uma cirurgia é realizada dentro 
de 36 horas após a admissão em 
combinação com o fornecimento de 
tratamento médico ortogeriátrico eficaz 
na fase crítica. A BPT também exige 
que os hospitais garantam que sejam 
realizadas avaliações de saúde óssea e 
risco de quedas para todos pacientes 
com fratura de quadril, com o objetivo 
de prevenir fraturas secundárias.

A partir do dia 1º de abril de 2012, 
novos indicadores de prevenção de 
fratura secundária foram incluídos no 
Sistema de Qualidade e Resultados 
de 2012/2013 do contrato de 
clínicos gerais do Reino Unido146. Os 
indicadores são:

 § OST1 A prática pode produzir um 
registro de pacientes:
- Com idade entre 50-74 anos 

com registro de uma fratura por 
fragilidade após o dia 1º de abril 
de 2012 e um diagnóstico de 
osteoporose confirmado pela 
medição de densitometria óssea.

- Com idade de 75 anos ou mais 
com um registro de fratura por 
fragilidade após o dia 1 de abril  
de 2012.

 § OST2 A porcentagem de pacientes 
com idade entre 50 e 74 anos com 
uma fratura por fragilidade nos 
quais a osteoporose foi confirmada 
pela medição de densitometria 
óssea e que estão sendo tratados 
atualmente com um agente de 
economia óssea adequado.

 § OST3 A porcentagem de pacientes 
com 75 anos ou mais com uma 
fratura por fragilidade que estão 
sendo tratados atualmente com 
um agente de economia óssea 
adequado.

Com base na experiência anterior 
de introdução de novos indicadores 
para outros estados da doença, essa 
etapa tem propensão a transformar o 
controle a longo prazo do tratamento 
preventivo secundário no Reino Unido. 
Em fevereiro de 2012, a Sociedade 
Nacional de Osteoporose e a Faculdade 
Real de Clínicos Gerais lançou um 
site147, www.osteoporosis-resources.
org.uk- destinado a apoiar os clínicos 
gerais para que eles pratiquem as novas 
medidas de qualidade.

Em outubro de 2011, uma Cúpula 
Ministerial foi convocada pela 
Sociedade Nacional de Osteoporose, 
pela Age UK e pelo Departamento de 
Saúde. O relatório e o plano de ação 
que resultaram dessa reunião foram 
publicados em fevereiro de 2012148. 
Todas as organizações envolvidas 
identificaram as etapas essenciais 
necessárias para a implantação universal 
da política do Departamento de Saúde 
sobre prevenção de quedas e fraturas. 
Uma Declaração Nacional de Fraturas 
e Quedas será publicada em outubro 
de 2012. As organizações signatárias 
estipularão ações específicas destinadas 
a reduzir consideravelmente a incidência 
das fraturas de quadril até 2017.

EUA

A Aliança de Saúde Óssea Nacional 
(NBHA)149 é uma parceria público-
privada que reúne a especialização e os 
recursos dos seus 42 membros (assim 
como representantes dos Centros para 
Controle e Prevenção de Doenças, 
dos Institutos Nacionais de Saúde, da 
Administração de Drogas e Comida 
dos EUA e da Administração Espacial 
e Aeronáutica Nacional) dos setores 
públicos e privados sem fins lucrativos 

para promover coletivamente a saúde 
óssea e prevenir doenças, melhorar o 
diagnóstico e o tratamento de doenças 
ósseas e melhorar a pesquisa, vigilância e 
avaliação ósseas.

Em novembro de 2011, a NBHA e 
a Kaiser Permanente revelaram em 
Washington D.C. a sua “Visão 20/20” 
para reduzir fraturas de quadril e 
outras em 20% até 2020150. Um 
elemento essencial para realizar 
essa visão é a proposta da NBHA 
para estabelecer um Serviço de 
Coordenação de Fratura (FLS) dentro 
do Medicare e outros sistemas 
de saúde. Esse programa será 
desenvolvido com base em programas 
bem-sucedidos nos EUA no Kaiser 
Permanente, no Sistema de Saúde 
Geisinger, na Associação Americana 
de Ortopedia e no Departamento de 
Assuntos de Veteranos, assim como 
internacionalmente no Reino Unido, 
no Canadá e em outros países. Esse 
Serviço de Coordenação de Fratura 
avaliaria os pacientes que sofreram 
uma fratura osteoporótica e forneceria 
a eles um tratamento adequado (se 
necessário) e um acompanhamento 
para prevenir refraturas.

THE 12-FOOT TALL BY 12-FOOT WIDE ‘CAST MOUNTAIN’ PRODUCED FOR THE NBHA’S 2MILLION2MANY 
CAMPAIGN IS A SYMBOLIC REPRESENTATION OF THE 5500 BONE BREAKS DUE TO OSTEOPOROSIS THAT 
OCCUR IN THE USA EVERY DAY.
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RECURSOS E DIRETRIZES DE IMPLEMENTAÇÃO 
Para profissionais de saúde, associações nacionais de 
pacientes e formuladores de políticas

Esta seção fornece orientações e um 
direcionamento para recursos sobre 
o desenvolvimento de sistemas de 
rastreio eficazes para prevenção de 
fratura secundária. Isso inclui um 
resumo dos fatores críticos de sucesso 
e etapas no processo de estabelecer 
um serviço em nível local. Abordagens 
estratégicas que podem ser adotadas 
por sociedades nacionais de pacientes, 
organizações profissionais ou 
formuladores de políticas e pelas suas 
equipes de departamentos/ministérios 
de saúde também são consideradas.

ETAPAS PARA ESTABELECER UM 
MODELO DE TRATAMENTO PÓS-
FRATURA CENTRADO EM UM 
COORDENADOR

Os fatores comuns para estabelecer 
um modelo de tratamento pós-fratura 
centrado em um coordenador bem-
sucedido são28,151:

 § Estabelecimento de um grupo de 
estratégia multidisciplinar desde o 
princípio do projeto.

 § Acesso local adequado a 
densitometria óssea axial.

 § Designação de um membro 
da equipe para coordenar o 
tratamento pós-fratura (geralmente 
um enfermeiro especializado).

 § Tempo de trabalho sem 
interrupções para inserção de 
dados líder médico do serviço (um 
médico do hospital ou um clínico 
geral com especial interesse em 
osteoporose).

 § Concordância sobre os protocolos 
de avaliação e controle por parte 
de todos os envolvidos.

 § Aquisição de uma base de 
dados para o fortalecimento de 
comunicação e auditoria.

 § Concordância sobre detalhes 
do mecanismo de comunicação 

com o clínico geral local ou com 
médicos de família.

 § Criação de um mecanismo de 
referência a partir do serviço para 
a Equipe Local de Prevenção de 
Quedas, se disponível.

 § Monitoramento da aderência às 
recomendações administrativas 
emitidas pelo serviço.

Independente de qual serviço seja 
considerado o mais apropriado para 
uma localidade específica, é crucial 
que um grupo multidisciplinar seja 
estabelecido no início do projeto. Esse 
grupo provavelmente incluirá:

 § O “Especialista Clínico Principal 
em Osteoporose” (geralmente um 
endocrinologista, reumatologista, 
geriatra ou cirurgião ortopédico).

 § Um cirurgião ortopédico sênior 
com interesse em cirurgia de 
fratura por fragilidade e de 
quadril.

 § Um geriatra sênior ou um 
ortogeriatra sênior com interesse 
em tratamento crítico de pacientes 
com fratura por fragilidade.

 § Enfermeiros especializados, 
fisioterapeutas e outros 
Profissionais de Saúde 
Relacionados.

 § Pessoal de TI responsável pelo 
desenvolvimento e instalação da 
base de dados.

 § Representantes de prescrição de 
hospitais e tratamento primário e 
grupos de controle farmacêutico.

 § Representante da prática geral 
local e/ou organizações de 
tratamento primário.

 § Representantes de organizações 
de saúde públicas locais.

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 
PLANEJAMENTO-EXECUÇÃO-
ESTUDO-AÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
SERVIÇO

Métodos para melhorias rápidas de 
processos cíclicos foram essenciais 
para o desenvolvimento de novas 
abordagens de sucesso para fornecer 
prevenção de fratura secundária 
em todo o planeta. Métodos para 
melhorias rápidas de processos cíclicos 
costumam ser amplamente aplicados 
no setor industrial. O método envolve 
a execução de ciclos sequenciais 
do tipo Planejamento-Execução-
Estudo-Ação (PDSA). Essa abordagem 
foi aplicada especificamente 
para reprojetar o tratamento de 
osteoporose em pacientes com 
fraturas por fragilidade121. As etapas 
do ciclo PDSA no contexto de 
prevenção de fratura secundária estão 
ilustradas abaixo:

Planejamento

 § Conduzir auditoria na fase inicial 
para estabelecer a lacuna do 
tratamento.
- Número de pacientes com 50 

anos ou mais se apresentando 
com fratura por fragilidade.

- Proporção de pacientes com 
50 anos ou mais recebendo 
tratamento preventivo 
secundário pós-fratura.

- Analisar dados de auditoria local 
anterior, se disponíveis

 § Projetar serviço de protótipo para 
acabar com a lacuna no controle.
- Escrever intenções e objetivos.
- Identificar como você vai 

capturar pacientes de fratura.
- Escrever protocolos para 

enfermarias e clínicas de fratura.

 § Garantir que haja concordância 
sobre algoritmos e protocolos 
antes que as clínicas pós-fratura 
centradas em um coordenador 
estejam em vigor.
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 § Estipular todos os mecanismos de 
comunicação e documentação.

 § Desenvolver caso comercial.

 § Utilizar a gerência do hospital e/ou 
representantes da saúde pública 
local para financiar a fase piloto.

Execução

 § Implementar protótipo de modelo 
de serviço.

 § Coletar dados de auditoria ao 
longo da fase piloto.

Estudo

 § Analisar melhoria no fornecimento 
de tratamento por meio de 
auditoria.

 § Refinar o protótipo do modelo 
de serviço para melhorar o 
desempenho.

Ação

 § Implantar alterações e monitorar 
melhoria de desempenho.

 § Repetir o ciclo PDSA através de 
uma auditoria e análise contínuas.

SISTEMAS DE RASTREIO DE 
PACIENTES COM FRATURA

Mecanismos eficazes de rastreio de 
pacientes são essenciais. No entanto, 
esse elemento das operações pode 
exigir muita mão de obra, a menos 
que estejam em prática sistemas de 
tecnologia da informação. Na ausência 
de soluções automáticas, o rastreio 
pode ser alcançado através de:

 § Visitas regulares do coordenador 
pós-fratura às enfermarias 
ortopédicas com uma equipe 
de ortopedia na enfermaria 
mantendo uma lista de admissões 
por fratura entre as visitas.

 § Comparecimento do coordenador 
pós-fratura em reuniões diárias da 
equipe de traumas.

 § Comparecimento rotineiro do 
coordenador pós-fratura em 
clínicas de fratura.

 § “Enfermeiras de ligação”: Pessoal 
da clínica de fratura atuando como 
elo entre o serviço pela criação 
de um registro diário de novos 
pacientes de fratura.

Exemplos de abordagens 
automatizadas para rastreio de 
pacientes incluem:

 § Uso de um Registro Médico 
Eletrônico integrado, como 
o sistema Kaiser Permanente 
HealthConnect®134. Isso permite a 
geração de listas em tempo real/
diária/semanal de pacientes que 
se apresentaram para serviços de 
pronto atendimento com fraturas 
por fragilidade.

 § Incorporação de uma questão 
relacionada a fraturas por 
fragilidade ao questionário básico 
do Pronto Atendimento. Em 
Cardiff, Reino Unido, um sistema 
muito eficaz e muito simples para 
gerar uma lista de trabalho para 
o serviço de prevenção de quedas 
foi criada pela incorporação da 
questão “Você caiu?” às perguntas 
perguntadas pelas recepcionistas 
do Pronto Atendimento152.

 § Uso de um software de 
reconhecimento de texto em 
letras digitadas por secretárias 
de ortopedia para identificar 
pacientes que compareceram a 
uma clínica de fratura com fraturas 
por fragilidade153.

Embora fraturas vertebrais sejam 
as mais comumente relacionadas a 
osteoporose, muitas vezes elas não 
recebem atenção clínica101,102,154. 
Foram desenvolvidas por um 
Serviço de Coordenação de Fraturas 
no Reino Unido estratégias para 
melhorar de forma pró-ativa a 
identificação de fraturas vertebrais 
não reconhecidas155,156. O uso de 
equipamento de avaliação de fratura 
vertebral (VFA), que é comumente 
disponível em densitômetros ósseos 
axiais modernos, fornece uma 
alternativa ao raio-X normal com baixa 
exposição a radiação que poderia ser 
conduzido quando os pacientes se 
apresentam para uma densitometria 
óssea. Entre os pacientes com fraturas 
não vertebrais que foram avaliados 
por um Serviço de Coordenação 
de Fraturas, a prevalência geral de 
deformidade vertebral foi da ordem 
de um quarto a um quinto (25%155 e 
20%156). O equipamento de avaliação 
de fratura vertebral identificou uma 
carga substancial de fraturas vertebrais 
prevalentes que não haviam sido 
documentadas anteriormente. Essas 
descobertas são significativas porque 
foi demonstrado que a avaliação de 
pacientes através de uma combinação 
entre medição da densidade óssea 
com averiguação do status de fratura 
vertebral melhora a previsão de risco 
de fratura157:

Para qualquer pontuação DMO-T, 
o risco de um incidente vertebral, 
fragilidade não vertebral e qualquer 
outra fratura difere em até 12 vezes, 
duas vezes e sete vezes, respectivamente, 
quando as informações sobre a carga 
de fratura vertebral são levadas 
em consideração. Na ausência do 
conhecimento sobre o status de fratura 
vertebral prevalente, avaliações 
baseadas exclusivamente na densidade 
mineral óssea podem subestimar ou 
superestimar o verdadeiro risco de um 
paciente sofrer uma fratura incidental’

‘

EFFECTIVE PATIENT CASE-FINDING MECHANISMS ARE 
ESSENTIAL.
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AUDITORIA DE SERVIÇOS PARA 
PREVENÇÃO DE FRATURAS 
SECUNDÁRIAS

Publicação de auditorias de tratamento 
preventivo secundário podem estimular 
o desenvolvimento de modelos de 
tratamento pós-fratura centrados 
em um coordenador. Organizações 
nacionais engajadas em interceder 
em favor de um melhor tratamento 
preventivo secundário ou que estão 
tentando implantar tais estratégias 
precisam determinar que proporção 
de localidades tem sistemas eficazes 
e que proporção de pacientes de 
fratura recebem um tratamento ideal. 
As inúmeras auditorias publicadas 
mencionadas na seção deste relatório 
relacionada à lacuna de tratamento 
atual fornece ilustrações sobre como 
auditorias podem ser realizadas em 
nível nacional48-59, regional18,60-66 e 
local17,19,67-94. As seguintes questões 
podem ser incluídas em auditorias de 
instituições individuais63:

 § Quantos homens e mulheres com 
50 anos ou mais se apresentam 
com fraturas a uma determinada 
instituição por ano?

 § Que proporção de pacientes 
admitidos ao hospital depois de 
sofrerem fraturas por fragilidade 
recebem avaliação e/ou tratamento 
para osteoporose e, quando 
apropriado, são direcionados para 
avaliação de quedas?

 § Que proporção de pacientes 
tratados como pacientes não 
internados (em clínicas de fratura 
de comunidades) depois de 
sofrerem fraturas por fragilidade 
recebem avaliação e/ou tratamento 
para osteoporose e, quando 
apropriado, são direcionados para 
avaliação de quedas?

 § Onde no caminho para o tratamento 
ocorre a identificação de pacientes 
com fraturas por fragilidade?

 § Quem é responsável por conduzir 
avaliações pós-fratura de risco de 
quedas e osteoporose?

 § A densitometria óssea está 
frequentemente disponível para 
pacientes com fraturas por 
fragilidade?

 § Foi estabelecido um protocolo de 
controle e comunicação entre a 
instituição que fornece tratamento 
cirúrgico para pacientes de fratura e 
clínicos gerais ou médicos de família?

 § A instituição tem um sistema de 
tecnologia da informação que 
facilita a auditoria de prevenção de 
fratura secundária?

DESENVOLVIMENTO DE 
DIRETRIZES DE CONSENSO

Alcançar consenso entre todos 
grupos relevantes envolvidos sobre 
como um tratamento preventivo 
secundário eficaz deve ser fornecido 
é importante tanto em nível nacional 
quanto local. Em um nível nacional, as 
organizações profissionais relevantes 
(incluindo Sociedades Minerais e 

Ósseas, entidades que representam 
endocrinologistas, reumatologistas, 
geriatras, cirurgiões ortopédicos, 
médicos da saúde pública, clínicos 
gerais e enfermeiros) e as sociedades 
nacionais de osteoporose estão em 
boas condições de redigir orientações 
com base em evidências dentro do 
contexto do sistema de saúde nacional. 
Exemplos dessas diretrizes incluem:

 § O “Livro Azul” da Associação 
Britânica de Ortopedia – Sociedade 
Britânica de Geriatria sobre o 
tratamento de pacientes com fratura 
por fragilidade22

 § As diretrizes de prática clínica de 
2010 para o diagnóstico e controle 
da osteoporose no Canadá do 
Conselho Consultivo Científico da 
Osteoporosis Canada39

 § O Guia dos EUA para melhorar 
o tratamento de pacientes com 
fraturas por fragilidade158.

 § O Grupo de Trabalho de Fraturas da 
IOF – Sistemas por coordenador para 
prevenção secundária em pacientes 
com fratura por fragilidade28.

ABORDAGENS ESTRATÉGICAS  
Para associações nacionais de pacientes, organizações 
de profissionais e formuladores de políticas 

COMMUNICATION AND MANAGEMENT PROTOCOLS MUST BE PUT IN PLACE.
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O PROBLEMA

As fraturas osteoporóticas exercem um 
tremendo peso sobre idosos e sobre 
orçamentos de sistemas de saúde. As 
fraturas por fragilidade são comuns; 
uma a cada três mulheres com mais 
de 50 anos sofrerão uma, assim como 
um a cada cinco homens3-5. Em todo o 
planeta, durante o ano 2000, estima-
se que aconteceram nove milhões 
de novas fraturas por fragilidade, das 
quais 1,6 milhão aconteceu no quadril, 
1,7 milhão, no pulso, 0,7 milhão, no 
úmero, e 1,4 milhão foi de fraturas 
vertebrais sintomáticas6. Em todo o 
mundo, fraturas osteoporóticas foram 
responsáveis por 0,83% do ônus global 
de doenças não comunicáveis. Em 2005, 
a International Osteoporosis Foundation 
(IOF) estimou que o custo direto total 
de fraturas osteoporóticas na Europa 
foi de 32 bilhões de euros por ano11, 
uma cifra que deverá subir para 38,5 
bilhões de euros em 202512. Em 2002, 
estimou-se que o custo total de fraturas 
osteoporóticas nos EUA foi de 20 bilhões 
de dólares americanos por ano13.

OPORTUNIDADES PARA 
INTERVENÇÃO PREVENTIVA 
SECUNDÁRIA

Entre os indivíduos com 50 anos ou 
mais, aproximadamente um sexto das 
mulheres e uma proporção menor 
de homens sofreram uma fratura 
por fragilidade28,29. Metade de todos 
indivíduos que sofrerão fraturas de 
quadril no futuro comparecem para ter 
atenção clínica antes de quebrarem o 
quadril por terem sofrido uma fratura 
por fragilidade anterior16-19. Isso pode 
ter sido uma fratura de pulso quando 
tinham eram quinquagenários, uma 
fratura de úmero quando eram 
sexagenários ou uma fratura vertebral 
quando já tinham mais de 70 anos. 
Esse grupo representa uma proporção 
comparativamente pequena24,28 de 
toda a população que poderia ser 
direcionada para intervenção para 
reduzir o risco de fraturas futuras. 
O tratamento para osteoporose de 
pacientes com fraturas pode reduzir a 
incidência geral de fraturas de quadril 
entre 20 e 25%118.

A LACUNA ATUAL NO 
TRATAMENTO

Auditorias nacionais48-59, regionais18,60-66 
e locais17,19,67-94 conduzidas pelo 
mundo mostraram que os padrões 
de tratamento preventivo secundário 
podem ser terrivelmente baixos. O 
padrão normal de tratamento resulta 
em 80% mais pacientes com fraturas 
por fragilidade sem avaliação ou 
tratamento para risco de queda ou 
osteoporose para reduzir a incidência 

de fraturas futuras. A consequência 
dessa lacuna de tratamento são 
inúmeras fraturas por fragilidade que 
poderiam ter sido evitadas em idosos 
e tem um custo de muitos bilhões de 
dólares em todo o planeta.

A SOLUÇÃO: MODELOS 
DE TRATAMENTO PÓS-
FRATURA CENTRADOS EM UM 
COORDENADOR

Em 2011, o Grupo de Trabalho de 
Fraturas do Comitê de Conselheiros 
Científicos da International 
Osteoporosis Foundation 
(IOF) publicou um relatório de 
posicionamento28 sobre sistemas 
centrados em um coordenador para 
prevenção secundária em pacientes 
com fratura por fragilidade. Uma 
análise sistemática da literatura105 
descobriu que a maioria dos sistemas 
bem-sucedidos para prevenção de 
fratura secundária empregou um 
coordenador específico para essa 
finalidade. O coordenador age como 
o elo de ligação entre a equipe de 
ortopedia, os serviços de quedas e 
osteoporose, o paciente e o clínico 
geral. Alguns modelos de serviço 
exemplares foram chamados de 
“Serviços de Coordenação de Fratura” 
(Reino Unido106-110, Europa111,112 

e Austrália113-115), “Programa de 
Coordenador de Osteoporose” 
(Canadá116,117) e “Programas de 
Gerente de Tratamento” (EUA118,119). 
Diversos outros termos foram usados 
para descrever outros modelos 
publicados com características 
similares120-129.

FATOS ESSENCIAIS PARA FORMULADORES 
DE POLÍTICAS

Modelos de tratamento pós-fratura centrados em um coordenador acabaram de modo 

bem-sucedido com a lacuna no tratamento preventivo de fratura secundária em muitos 

países ao redor do planeta e têm uma ótima relação custo/benefício28. Governos e 

agências associadas aprovaram modelos de tratamento pós-fratura centrados em um 

coordenador na política de sistemas de saúde nacional e regional135,138,140,143,144
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Capture the Frature é uma campanha global desenvolvida para facilitar a implantação de 
modelos de tratamento multidisciplinar coordenados por um mesmo profissional para a 
prevenção de fraturas secundárias. A International Osteoporosis Foundation acredita que 
esta é a iniciativa mais importante que pode ser implementada para melhorar diretamente o 
tratamento de pacientes e reduzir custos relacionados com fraturas posteriores a nível mundial.

Os membros da IOF estão unidos por uma visão comum de um futuro sem fraturas 
osteoporóticas. Estima-se que fraturas por fragilidade ocorram a cada três segundos em todo 
o planeta6. Atualmente, sabemos que uma fratura anterior dobre o risco de fraturas futuras 
de um paciente20,21. Além disso, estudos de inúmeros países informaram que 45% ou mais 
dos pacientes atuais de fratura de quadril têm histórico anterior de fraturas18,19,17 e dados 

indicam que quase metade de todas as mulheres e um terço dos homens com fratura de quadril sofrerão uma nova fratura por 
fragilidade durante o restante das suas vidas159,160. Os sistemas de saúde pública estão evidentemente fracassando em reagir à 
primeira fratura para prevenir a segunda. Infelizmente, isso significa uma oportunidade perdida de intervir.

A Campanha Capture the Frature desenvolveu uma estrutura de melhor prática e vai promover e facilitar a sua implantação 
para o controle de fraturas por fragilidade. Uma análise da literatura mostrou que estabelecer uma abordagem multidisciplinar 
por coordenador para o tratamento de pacientes é a maneira mais econômica de prevenir a segunda fratura105. O programa 
será comunicado através de um site específico e sustentável que incluirá, em parte, um mapa das melhores práticas existentes 
em todo o planeta, kits de ferramentas específicos por país para a implantação de sistemas por coordenador, um espaço para o 
armazenamento de publicações de pesquisa e uma lista de parceiros. O objetivo do site é promover iniciativas locais e nacionais, 
assim como se tornar uma plataforma para organizações ou hospitais compartilharem os seus programas, informações e suas 
estratégias locais de implantação. 

Além disso, a IOF está buscando a participação de uma coalizão internacional de parceiros multidisciplinares interessados no 
tratamento de fraturas por fragilidade. Nós convidamos uma representação considerável de todo o mundo em Ortopedia, 
Geriatria, Reumatologia, Endocrinologia, Grupos de Saúde Óssea Geral e outras organizações de médicos e hospitais. O nosso 
objetivo é incluir também representação de organizações governamentais.

A IOF espera que os membros do Comitê das Sociedades Nacionais da IOF tenham interesse em participar na Capture the 
Frature, porque acreditamos que uma coalizão ampla seja crítica para garantir o controle adequado das fraturas por fragilidade 
em todo o globo. Sabemos que com o suporte das Sociedades Nacionais a campanha fará a diferença para pacientes e fornecerá 
enormes economias para os sistemas de saúde pública em todo o planeta.

Mais informações sobre a Campanha Capture the Frature estão disponíveis no site www.capture-the-fracture.org

CAMPANHA “CAPTURE THE FRATURE” 
DA INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS 
FOUNDATION

SOBRE A IOF 

A International Osteoporosis Foundation (IOF) é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, que serve 
também de referência tutelar, dedicada à luta mundial contra a osteoporose, doença conhecida como a “epidemia 
silenciosa”, e enfermidades musculoesqueléticas relacionadas. Os membros da IOF — comitês de pesquisadores científicos, 
sociedades de pacientes, médicos e pesquisadores e representantes do setor em todo o planeta — compartilham uma 
visão comum de um mundo sem fraturas osteoporóticas nem doenças musculoesqueléticas. A IOF representa atualmente 
202 sociedades em 94 locais ao redor do mundo.

www.iofbonehealth.org

CAPTURE the
FRACTURE
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