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FATORES RELACIONADOS AO DELIRIUM E À
MORTALIDADE EM IDOSOS VÍTIMAS DE FRATURA
DE FÊMUR EM UMA ENFERMARIA DE ORTOPEDIA
Factors related to delirium and mortality in
older adults with femur fracture on an orthopedic unit

RE SUMO

OBJETIVO: Correlacionar as principais características clínicas do idoso internado por fratura de fêmur com a incidência de
delirium e mortalidade durante a internação. MÉTODOS: Estudo transversal em pacientes com idade acima de 65 anos internados
em enfermaria de ortopedia com fratura de fêmur. Foi aplicada aos pacientes e/ou cuidadores uma entrevista elaborada pelos
autores para levantamento de suas características clínicas, sendo posteriormente realizada a correlação entre o perfil e a taxa
de delirium e mortalidade. Para análise estatística, foi usado o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
o teste t de Student e o teste do χ2. Foi considerado estatisticamente significativo o valor p < 0,05. RESULTADOS: Noventa
pacientes com média de idade de 83 anos (65–99), sendo 77,8% mulheres. O tempo médio de internação foi de 19,7 dias,
sendo identificado delirium em 39,9% dos pacientes, e a taxa de mortalidade foi de 17,8%. O delirium esteve significativamente
associado à idade avançada (p = 0,046), ao uso de psicotrópicos — especialmente a quetiapina — , à maior taxa de mortalidade,
ao diabetes mellitus, à síndrome demencial e à baixa funcionalidade. Mortalidade, por sua vez, apresentou associação com
insuficiência renal crônica, menor funcionalidade e síndrome demencial. CONCLUSÃO: Encontramos que o delirium esteve
associado a idades mais elevadas, à menor funcionalidade, ao diabetes mellitus, à síndrome demencial, ao maior desfecho de
óbitos e ao uso de psicotrópicos; e a mortalidade, à síndrome demencial, à insuficiência renal crônica e à pior funcionalidade.
PALAVRAS-CHAVE: geriatria; fraturas do fêmur; delirium; mortalidade.

AB STRACT

Daniel de Souza Oliveiraa,* , Fernanda Marques Fernandesa ,
Mara Graziele Maciel Silveiraa , Maurício de Miranda Venturaa

OBJECTIVE: To correlate the main clinical characteristics of geriatric patients hospitalized for femur fracture with delirium
incidence and mortality during hospitalization. METHODS: Cross-sectional study in patients over 65 years old admitted to
an orthopedics unit with femoral fracture. The authors interviewed patients and / or caregivers to investigate their clinical
characteristics, and subsequently correlate their profiles to the rates of delirium and mortality. Statistical analysis was performed
using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), Student’s t-test and χ2 test. Significance was established at p < 0.05.
RESULTS: Participants included 90 patients with a mean age of 83 years (65–99), 77.8% women. The mean length of stay
was 19.7 days, with delirium identified in 39.9% of patients, and a mortality rate of 17.8%. Delirium was significantly associated
with advanced age (p = 0.046), use of psychotropic drugs — especially quetiapine — , higher mortality rate, diabetes mellitus,
dementia syndrome, and low functionality. Mortality, in turn, was associated with chronic kidney disease, lower functionality, and
dementia syndrome. CONCLUSION: We found that delirium was associated with advanced age, lower functionality, diabetes
mellitus, dementia syndrome, higher death outcomes, and the use of psychotropic drugs; and mortality was associated to
dementia syndrome, chronic kidney disease, and worse functionality.
KEYWORDS: geriatrics; femoral fractures; delirium; mortality.
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Fratura de fêmur: delirium e mortalidade

INTRODUÇÃO
Delirium é uma complicação comum nas internações de
idosos, estando também presente de forma significativa nas
enfermarias de ortopedia. Esse diagnóstico é associado com
diversos desfechos negativos, incluindo declínio cognitivo,
dependência, institucionalização e mortalidade.1 O fator de
risco mais consistentemente relacionado ao estado confusional agudo é o diagnóstico prévio de demência, estando
associados, também, múltiplas comorbidades, polifarmácia — principalmente o uso de medicações de propriedades
anticolinérgicas — e menor funcionalidade prévia.2
Leme et al.3 destacam que o delirium está presente em
cerca de 30% dos idosos internados para cirurgias ortopédicas, estando entre os maiores desencadeantes os distúrbios
hidroeletrolíticos, a dor, as infecções e dispositivos como
sonda vesical de demora.
Fratura de fêmur é uma causa importante de mortalidade em idosos, estando ligada tanto a fatores pré-operatórios, como idade avançada, menor funcionalidade e síndrome
demencial prévia, como variáveis pós-procedimento, incluindo
tromboembolismo pulmonar, choque — principalmente cardiogênico e hipovolêmico — e infecções.4
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi identificar
as características clínicas e funcionais dos idosos internados
por fratura de fêmur e correlacioná-las com a incidência de
delirium e mortalidade durante o período de internação.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, cuja população foi
composta de 90 pacientes com idade acima de 65 anos,
que estiveram internados na Enfermaria de Ortopedia do
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
(IAMSPE) por fratura de fêmur e que foram acompanhados de forma conjunta pelo Serviço de Geriatria do hospital.
Os dados foram colhidos entre julho de 2017 e outubro de
2018. Todos os pacientes que aceitaram participar do estudo
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Após a assinatura do termo, os dados obtidos eram
arquivados em uma planilha e, posteriormente, por meio do
uso dos prontuários pessoais de cada paciente, foi realizada
a correlação entre o perfil do paciente, suas intercorrências
durante a internação e o desfecho.
As variáveis analisadas foram idade (em anos completos),
sexo (feminino/masculino), funcionalidade (escala de Katz e
Pfeffer), cronicidade de quedas (ao menos três quedas em um
ano ou duas quedas em seis meses), comorbidades (diabetes
mellitus/hipertensão arterial/síndrome demencial/doença
pulmonar obstrutiva crônica/insuficiência cardíaca/acidente
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vascular cerebral/fibrilação atrial/coronariopatia/insuficiência renal crônica/neoplasia), tempo de internação (em dias
completos) e medicamentos utilizados (psicotrópicos, analgésicos laxativos, protetor gástrico e anticoagulante), sendo
essas variáveis correlacionadas estatisticamente com a incidência de delirium, identificado por meio do questionário
Confusion Assessment Method (CAM) — realizado de forma
sistemática em todos os pacientes acompanhados pelo Serviço
de Geriatria do hospital e com o desfecho de mortalidade.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
de São Paulo (CEP-IAMSPE), sob o parecer nº 3.037.920 e
o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
nº 01677518.0.0000.5463, no dia 26 de novembro de 2018.
As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) em
sua 25ª versão (2017) para Windows.5 Para tanto, fez-se uma
análise univariada na qual se utilizaram os seguintes testes
estatísticos: teste t de Student, para amostras independentes,
e teste do χ2. Foi considerado estatisticamente significativo
o valor p < 0,05 para todos os testes.

RESULTADOS
Dos 90 pacientes selecionados, 77,8% (n = 70) eram
mulheres; a média de idade foi de 83 anos, variando entre 65
e 99 anos; e 23,3% (n = 21) foram considerados caidores crônicos. O tempo médio de internação foi de 19,7 dias; a taxa
de mortalidade geral foi de 17,8% (n = 16); e foi identificado
delirium em 39,9% (n = 35) dos casos. A pontuação média na
escala de atividades instrumentais de Pfeffer foi de 10,5 pontos, e no escore para as atividades básicas de Katz, 4,8 pontos.
A Tabela 1 mostra a correlação da presença de delirium
junto aos demais fatores de risco, tendo sido estatisticamente
significativa (p < 0,05) a associação a idades mais elevadas
(RR = 3,0; IC95% 0,05–6,02; p = 0,046), menor funcionalidade tanto por baixo escore de Katz (RR = -1,0; IC95%
-1,80–0,24; p = 0,011) quanto por elevada pontuação no Pfeffer
(RR = 6,7; IC95% 2,43–11,03; p = 0,002), uso de psicotrópicos (RR = 6,2; IC95% 2,28–16,92; p < 0,001), uso de quetiapina (RR = 10,24; IC95% 2,65–39,53; p < 0,001), diabetes
mellitus (RR = 0,3; IC95% 0,10–0,94; p = 0,034), síndrome
demencial (RR = 3,8; IC95% 1,44–10,20; p = 0,006) e maior
desfecho de óbitos (RR = 6,6; IC95% 1,93–22,85; p < 0,001).
Óbito — demonstrado na Tabela 2 — esteve significativamente
associado à presença de síndrome demencial (RR 3,6; IC95%
1,17–11,17; p = 0,020); à insuficiência renal crônica (RR 6,2;
IC95% 1,55–25,26; p = 0,005); e à pior funcionalidade, segundo
o escore de Pfeffer (RR 6,9; IC95% 1,31–12,49; p = 0,016).
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DISCUSSÃO

e delirium, o que reforça o fato de que o déficit cognitivo
prévio é fator de risco importante para o desenvolvimento
de estado confusional agudo. Em estudo holandês, realizado
por Mosk et al.,7 com idosos internados por fratura de fêmur,
não foi encontrada relação entre delirium e outras comorbidades além de déficit cognitivo.
Vidal et al., em 2016, encontraram associação positiva no
uso de psicotrópicos em idosos e maior incidência de delirium,
informação ratificada pelos achados desta pesquisa, indicando
que o uso muitas vezes inadequado de medicações, associado

Nosso estudo, realizado com 90 idosos de uma enfermaria de ortopedia, identificou que o delirium foi associado
a idades mais elevadas, à menor funcionalidade, ao diabetes
mellitus, à síndrome demencial, ao maior desfecho de óbitos e
ao uso de psicotrópicos, especialmente a quetiapina. A mortalidade, por sua vez, foi associada à síndrome demencial, à
insuficiência renal crônica e à pior funcionalidade.
Meagher et al.,6 assim como nosso trabalho, também
encontraram associação positiva entre síndrome demencial

Tabela 1 Características da amostra (n = 90) associadas ao delirium em idosos vítimas de fratura de fêmur.
Presença de delirium
(n = 35, 38,9%)

Ausência de delirium
(n = 55, 61,1%)

Razão de chances

p (significância)*

Sexo feminino

28 (40%)

42 (60%)

0,808 (0,287–2,276)

0,686#

Óbitos

12 (75%)

4 (25%)

6,652 (1,937–22,851)

< 0,001**

Caidores crônicos

10 (47,6%)

11 (52,4%)

1,600 (0,596–4,293)

0,349**

Diabetes mellitus

5 (20,8%)

19 (79,2%)

0,316 (0,105–0,947)

0,034**

Hipertensão arterial

19 (36,5%)

33 (63,5%)

0,792 (0,336–1,864)

0,593#

Síndrome demencial

15 (62,5%)

9 (37,5%)

3,833 (1,440–10,204)

0,006**

3 (60%)

2(40%)

2,484 (0,394–15,678)

0,319**

Insuficiência cardíaca

5 (41,7%)

7 (58,3%)

1,143 (0,332–3,929)

0,832**

AVC

4 (33,3%)

8 (66,7%)

0,758 (0,210–2,735)

0,672**

Fibrilação atrial

3 (27,3%)

8 (72,7%)

0,551 (0,136–2,235)

0,399**

Coronariopatia

1 (25%)

3 (75%)

0,510 (0,051–5,106)

0,560**

IRC

4 (40%)

6 (60%)

1,054 (0,275–4,035)

0,939**

Neoplasia

4 (40%)

6 (60%)

1,054 (0,275–4,035)

0,939**

Psicotrópicos

18 (69,2%)

8 (30,8%)

6,221 (2,287–16,920)

< 0,001**

Quetiapina

13 (81,3%)

3 (18,8%)

10,242 (2,653–39,538)

< 0,001**

Haloperidol

2 (100%)

0

-

0,073**

Clonazepam

4 (40%)

6 (60%)

1,054 (0,275–4,035)

0,939**

Analgésicos

30 (38%)

49 (62%)

0,735 (0,206–2,618)

0,634#

Dipirona

26 (37,1%)

44 (62,9%)

0,722 (0,264–1,974)

0,525#

Tramadol

18 (37,5%)

30 (62,5%)

0,882 (0,377–2,063)

0,773#

Morfina

6 (66,7%)

3 (33,3%)

3,586 (0,834–15,418)

0,072**

3 (30%)

7 (70%)

0,643 (0,155–2,672)

0,541**

HBM

24 (33,8%)

47 (66,2%)

0,371 (0,132–1,045)

0,056#

HNF

8 (57,1%)

6 (42,9%)

2,420 (0,760–7,704)

0,127**

Variáveis

DPOC

Metadona

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; AVC: acidente vascular cerebral; IRC: insuficiência renal crônica; HBM: heparina de baixo peso
molecular; HNF: heparina não fracionada; *valor de significância < 0,05; **teste exato de Fisher; #teste do χ2.
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à fragilidade inerente ao processo de envelhecimento, é fator
de risco importante para os quadros confusionais.8 De modo
geral, não é procedimento cirúrgico em si que é causa de confusão, mas possui contribuição importante de fatores clínicos,
hemodinâmicos e farmacológicos.
Foi estatisticamente significativa a associação de delirium
e mortalidade, achados compatíveis com pesquisa também realizada em outro hospital na cidade de São Paulo.
Tais dados reforçam o caráter de gravidade dessa síndrome
confusional aguda e considerável probabilidade de desfecho
desfavorável, o que justifica uma abordagem no intuito de

prevenção, identificação precoce, correção de fatores causais
e manejo adequado.9
A menor funcionalidade também está associada à maior
incidência de delirium, fato observado pelo nosso estudo e
também por Mosk et al.,7 e está intimamente relacionada
ao quadro demencial, que já é identificado como variável de
risco. A idade elevada, apesar de ser consagradamente correlacionada aos estados confusionais agudos, não teve significância estatística, principalmente pelo fato de o estudo
só abordar idosos e as médias de idade dos dois grupos
serem semelhantes.

Tabela 2 Características da amostra (n = 90) associadas à mortalidade em idosos vítimas de fratura de fêmur.
Óbitos
(n = 16; 17,8%)

Alta hospitalar
(n = 74, 82,2%)

Razão de chances

p (significância)*

Sexo feminino

11 (15,7%)

59 (84,3%)

1,788 (0,539–5,933)

0,338#

Caidores crônicos

5 (23,8%)

16 (76,2%)

1,648 (0,500–5,434)

0,409**

Diabetes mellitus

4 (16,7%)

20 (83,3%)

0,900 (0,260–3,118)

0,868**

Hipertensão arterial

12 (23,1%)

40 (76,9%)

2,550 (0,752–8,641)

0,124**

Síndrome demencial

8 (33,3%)

16 (66,7%)

3,625 (1,176–11,171)

0,020**

DPOC

1 (20%)

4 (80%)

1,167 (0,122–11,193)

0,894**

Insuficiência cardíaca

3 (25%)

9 (75%)

1,667 (0,396–7,006)

0,482**

AVC

3 (25%)

9 (75%)

1,667 (0,396–7,006)

0,482**

Fibrilação atrial

-

11 (100%)

-

0,100**

Coronariopatia

1 (25%)

3 (75%)

1,578 (0,153–16,228)

0,699**

IRC

5 (50%)

5 (50%)

6,237 (1,557–25,269)

0,005**

Neoplasia

1 (10%)

9 (90%)

0,481 (0,57–4,096)

0,495**

6 (23,1%)

20 (76,7%)

1,620 (0,521–5,039)

0,402**

Quetiapina

4 (25%)

12 (75%)

1,722 (0,474–6,253)

0,405**

Haloperidol

1 (50%)

1 (50%)

4,687 (0,288–82,217)

0,228**

Clonazepam

1 (10%)

9 (90%)

0,481 (0,57–4,096)

0,495**

Analgésicos

11 (13,9%)

68 (86,1%)

0,194 (0,050–0,747)

0,010#

Dipirona

11 (15,7%)

59 (84,3%)

0,559 (0,169–1,856)

0,338#

Tramadol

7 (14,6%)

41 (85,4%)

0,626 (0,211–1,860)

0,397#

Morfina

3 (33,3%)

6 (66,7%)

2,615 (0,579–11,810)

0,198**

2 (20%)

8 (80%)

1,179 (0,226–6,157)

0,845**

HBM

9 (12,7%)

62 (87,3%)

0,249 (0,078–0,798)

0,014#

HNF

5 (35,7%)

9 (64,3%)

3,283 (0,925–11,646)

0,056**

Variáveis

Psicotrópicos

Metadona

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; AVC: acidente vascular cerebral; IRC: insuficiência renal crônica; HBM: heparina de baixo peso
molecular; HNF: heparina não fracionada; *valor de significância < 0,05; **teste exato de Fisher; #teste do χ2 para todas as variáveis.
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O diagnóstico prévio de diabetes mellitus foi associado,
de forma estatisticamente significativa, ao delirium, o que
não é habitualmente ligado a estados confusionais, mas corrobora o estudo realizado por Bisschop et al.,10 que também
identificaram a correlação. O autor explica que os níveis de
cortisol, que habitualmente aumentam os níveis de glicemia,
estão relacionados ao aumento de delirium, associação esta
também positiva com Síndrome de Cushing, que é caracterizada por taxas de cortisol elevadas.
Assim como no delirium, o quadro demencial também
implicou em uma maior taxa de óbitos, porém encontramos associação com insuficiência renal crônica, achado
este não presente na maioria dos estudos de fratura de
fêmur em idosos. Porém, Kim et al.11 realizaram análise
de pacientes portadores de doença renal crônica não dialíticos vítimas de fratura de fêmur, e encontraram associação positiva com mortalidade intra-hospitalar, evidenciando o fato de que, apesar de tal fator de risco não ser
tão difundido, também merece ser avaliado e abordado
de forma adequada.
Em metanálise realizada por Hu et al.,12 foi identificada, assim como em nossos achados, associação significativa entre a menor funcionalidade e a maior taxa de mortalidade. Os autores revelam, nesses achados, 12 preditores
de mortalidade de forte evidência: idade avançada; gênero
masculino; institucionalização prévia; deficiência de mobilidade; dependência para atividades de vida diária; maior
classificação no escore pré-operatório de American Society
of Anesthesiologists (ASA); déficit cognitivo prévio; múltiplas comorbidades; saúde mental ruim; diabetes — que,

em nosso estudo, foi relacionada positivamente apenas com
delirium — ; câncer; e cardiopatias prévias.
Este estudo apresenta limitações. O modelo transversal não
permite realizar a definição de causalidade entre as variáveis;
a amostra por conveniência pode ter selecionado um grupo
homogêneo e que, eventualmente, não corresponde à realidade de outros serviços do território nacional. Além disso,
o tamanho reduzido da amostra não permitiu que variáveis
notadamente já consagradas pudessem ter associação estatisticamente significativa com delirium e mortalidade.

CONCLUSÃO
Este estudo identificou que em pacientes submetidos à
cirurgia ortopédica, a frequência de delirium esteve associada
a idades mais elevadas, à menor funcionalidade, ao diabetes
mellitus, à síndrome demencial, ao maior desfecho de óbitos e
ao uso de psicotrópicos; e a mortalidade, à síndrome demencial, à insuficiência renal crônica e à pior funcionalidade.
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