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RESUMO 

 

A osteoartrite é a principal causa para indicação de artroplastia primária total do joelho (ATJ) 

e do quadril (ATQ). Procedimentos cirúrgicos que apresentam resultados clínicos positivos 

e ganho de qualidade de vida para o paciente, entretanto, produzem impacto financeiro 

significativo para o sistema de saúde. Nesse contexto, é proposto um estudo de intervenção 

(antes-depois) do tipo quase experimental que buscou avaliar o impacto de ações estruturadas 

no perioperatório no tempo de permanência e nos desfechos clínicos de pacientes submetidos 

a ATJ ou ATQ em um hospital privado do município de São Paulo. A análise considerou as 

fases pré-implantação, implantação e pós-implantação das ações. Foram incluídos 2.227 

pacientes no estudo, sendo que, 868 (39%) realizaram ATJ e 1.359 (61%) ATQ. Houve 

predominância do sexo feminino (74,4% e 51,9%, respectivamente). Considerando a idade, 

67,5% dos pacientes de ATJ tinham entre 61 e 80 anos, e 61% dos pacientes que realizaram 

ATQ tinham menos de 60 anos de idade.  A média de permanência foi de 3,42 dias (DP=  

2,2 dias) para ATJ e 3,27 dias (DP=  2,7 dias) para ATQ. Com a implantação do conjunto 

de ações estruturadas, observou-se redução da média de permanência entre as fases do estudo 

para ATJ em 1,42 dia (p<0,001) e para ATQ em 0,87 dia (p<0,001). A ocorrência dos 

desfechos clínicos (infecção de sítio cirúrgico, readmissão em 30 e 90 dias, reoperação em 

90 dias e óbito hospitalar) não apresentou variação significante entre as fases (p>0,05). Em 

conclusão, a implantação de ações estruturadas no perioperatório, considerando aspectos 

clínicos e organizacionais, impacta na redução do tempo de permanência sem produzir 

aumento de intercorrências. Ou seja, padronizar medidas baseadas nas melhores evidências 

uniformiza o cuidado de forma segura e efetiva, produzindo impactos econômico, clínico e 

social. 

 

Palavras-Chave: Artroplastia do Joelho; Artroplastia do Quadril; Tempo de Permanência; 

Assistência Perioperatória; Protocolos. 

  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Osteoarthritis is the main cause for indication of total primary knee arthroplasty (TKA) and 

total primary hip arthroplasty (THA). Surgical procedures that, despite the economic impact 

to the health system, present positive clinical results and gain of quality of life for the patient. 

In this context, a quasi-experimental intervention study (before-after) was proposed to 

evaluate the impact of structured actions in the perioperative period in the length of stay and 

clinical outcomes of patients submitted to TKA or THA in a private hospital of São Paulo, 

Brazil. The analysis considered pre-implantation, implantation and post-implantation phases 

of the structured actions. A total of 2,227 patients were included in the study, of which 868 

(39%) were submitted to TKA and 1,359 (61%) to THA. The population was mostly 

consisted by women (74.4% and 51.9%, respectively), by the age of 61-80 years for TKA 

(67,5%) and under 60 years old for THA (61%). The mean length of stay was 3.42 days (SD 

=  2.2 days) for TKA and 3.27 days (SD =  2.7 days) for THA. Due to the structured action 

implementation, there was a reduction in the mean length of stay for TKA of 1.42 days (p 

<0.001) and for THA of 0.87 days (p <0.001). Clinical outcomes (surgical site infection, 

readmission at 30 and 90 days, reoperation at 90 days and hospital death) did not show 

significant variation between the phases (p> 0.05). In conclusion, the implementation of 

structured actions, considering clinical and organizational aspects, impacts on the length of 

stay without increasing the occurrence of other clinical outcomes. That is, standardizing 

measures, based on the best evidence, guides care safely and effectively, producing 

economic, clinical and social impacts.  

 

Keywords: Knee Arthroplasty; Hip Arthroplasty; Length of stay; Perioperative Care; 

Protocols.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

As cirurgias ortopédicas são procedimentos com alta prevalência em nível mundial. 

Dentro desse grupo, as artroplastias de joelho e de quadril são intervenções frequentes, 

motivo de diversas discussões e estudos epidemiológicos para avaliação do seu custo 

benefício para pacientes e organizações de saúde e seu impacto nos desfechos clínicos e 

qualidade de vida de pacientes (SENNA et al., 2004; NICE, 2008). 

A osteoartrite é a principal causa para indicação de colocação de próteses de joelho 

e quadril, intervenções cirúrgicas eletivas que são chamadas de artroplastia primária total do 

joelho (ATJ) e do quadril (ATQ). Essa patologia é uma doença inflamatória prevalente na 

população que acomete as articulações e, em sua fase avançada, causa destruição articular 

necessitando desses tratamentos cirúrgicos (NICE, 2008; REZENDE, CAMPOS, PAILO, 

2013). 

Atualmente, as ATJ e ATQ são procedimentos seguros e efetivos na redução da dor, 

na melhora da função articular, resultando em ganho em qualidade de vida para o paciente, 

mesmo quando estes são realizados em pacientes idosos e/ou com comorbidades associadas 

(KÖKSAL et al., 2015; YANIK et al., 2018; SEZGIN et al., 2019).   

Nas últimas décadas tem-se observado um aumento crescente na realização desses 

procedimentos em diversas regiões e países. Esse fato se deve a diversos fatores como o 

aumento da obesidade, o envelhecimento da população e por serem procedimentos cirúrgicos 

seguros e efetivos (CASTRO FERREIRA et al., 2018). Estima-se que, em 2030, serão 

realizadas mais de 4 milhões de artroplastias (joelho ou quadril) por ano nos Estados Unidos 

(EUA) (KURTZ et al., 2007). No Brasil há poucas informações sobre esses procedimentos, 

dados do Ministério da Saúde apontam que em 2015 foram autorizadas mais 7 mil ATJ e 13 

mil ATQ (CASTRO FERREIRA et al., 2018). 

O alto e crescente volume dessas cirurgias associado ao uso de recursos caros na 

saúde como internação hospitalar, uso de materiais especiais (implantes) e equipes 

especializadas, inevitavelmente produz significativo impacto financeiro para o sistema de 

saúde. Esses custos elevados na saúde são motivo de preocupação mundial e modelos 

alternativos de pagamento são implementados para minimizá-los, nos quais estão incluídos 

os pacotes que compartilham riscos entre operadoras e prestadores, responsabilizando os 

serviços de saúde por todo o período de internação e pelas complicações pós-operatórias 

(SIDDIQI et al., 2017).  



12 
 

 
 

Dessa forma, muitos serviços introduziram ações de padronização dos processos 

perioperatórios, abreviando o tempo de permanência hospitalar, reduzindo complicações 

gerais desse tratamento (readmissão, reoperação, infecção entre outras) e o consumo de 

recursos, com o objetivo de melhorar os desfechos e minimizar o impacto social e na elevação 

dos custos relacionados com as artroplastias (JOURDAN et al., 2012; MOLLOY et al., 2017; 

BERG et al., 2018). 

A melhora dos resultados, com redução do tempo de permanência hospitalar em 

ATJ e ATQ é um fenômeno observado em diversos serviços de saúde ao longo das últimas 

décadas em função de novas formas de controle da dor, implantes, anestesia e técnicas 

cirúrgicas, além da introdução de programas de abreviação da internação sem, contudo, 

piorar as taxas de complicações relacionadas aos procedimentos (MERTES, RAUT, 

KHANDUJA, 2013; KÖKSAL et al., 2015; YANG et al., 2016). 

Assim, a implantação de ações padronizadas baseadas nas melhores evidências pode 

reduzir a variabilidade de práticas e elevar a qualidade assistencial. As instituições de saúde 

devem oportunizar sua implantação e monitorar seus impactos e resultados. Nessa acepção, 

este estudo busca avaliar o impacto de ações estruturadas nos processos perioperatórios para 

pacientes submetidos a ATJ e ATQ em um hospital privado no município de São Paulo, 

comparando resultados dos períodos pré e pós implantação das ações.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o impacto no tempo de permanência e nos desfechos clínicos produzido por 

um conjunto estruturado de ações nos processos perioperatórios1 em pacientes submetidos a 

artroplastia de joelho e de quadril em um hospital privado no município de São Paulo.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Comparar o tempo de permanência em pacientes submetidos a artroplastia de joelho 

e de quadril nos períodos pré-implantação, implantação e pós implantação de um 

conjunto estruturado de ações nos processos perioperatórios;  

● Comparar desfechos clínicos (óbito hospitalar, infecção de sítio cirúrgico, 

reinternação em 30 e 90 dias e reoperação em 90 dias) em pacientes submetidos a 

artroplastia de joelho e de quadril nos períodos pré-implantação, implantação e pós 

implantação de um conjunto estruturado de ações nos processos perioperatórios. 

 

2.3 HIPÓTESES 

 

● H0 - O tempo de permanência e os desfechos clínicos não apresentam diferenças 

estatisticamente significantes entre os pacientes submetidos a ATJ e ATQ do período 

pré-implantação com os pacientes dos períodos implantação e pós- implantação; 

● H1 - O tempo de permanência e os desfechos clínicos apresentam diferenças 

estatisticamente significantes entre os pacientes submetidos a ATJ e ATQ do período 

pré-implantação com os pacientes dos períodos implantação e pós- implantação; 

 
1 Entende-se por perioperatório o período que compreende desde a indicação, a preparação e 

a internação hospitalar para cirurgia (pré-operatório), a transferência para a sala cirúrgica, 

início do ato cirúrgico até o início da recuperação pós anestésica (intraoperatório) e a fase 

posterior a cirurgia até a avaliação após a alta do paciente (pós-operatório) (CHRISTÓFORO, 

CARVALHO, 2009).  
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● H2 - Apenas o tempo de permanência ou os desfechos clínicos apresentam diferenças 

estatisticamente significantes entre os pacientes submetidos a ATJ e ATQ do período 

pré-implantação com os pacientes dos períodos implantação e pós- implantação.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A osteoartrite (OA) é uma doença inflamatória comum que acomete as articulações 

do corpo (LAWRENCE et al., 2008) e atinge cerca de 4% da população brasileira (SENNA 

et al., 2004). A apresentação clínica da doença é por meio da dor articular acompanhada de 

vários níveis de redução da função articular e da qualidade de vida (NICE, 2008). Os 

principais fatores de risco para a lesão das articulações decorrente de processo inflamatório 

são idade, gênero, predisposição genética, uso excessivo da articulação, obesidade e trauma 

(KRASNOKUTSKY et al, 2008). Não há cura para essa doença, por conta disso ela é um 

grande desafio para a assistência médica. Contudo, há medidas para controlar o seu avanço, 

tais como: dieta, exercícios físicos, uso de órteses, medicamentos e até o tratamento cirúrgico 

(NICE, 2008; REZENDE, CAMPOS, PAILO, 2013). 

Décadas atrás o tratamento da OA com destruição articular, especialmente joelho e 

quadril, ficava restrito às intervenções farmacológicas, pelo uso de anti-inflamatórios e 

infiltrações com corticoides (REZENDE, CAMPOS, PAILO, 2013). No contexto atual, 

outras formas de tratamento têm se destacado, entre elas a artroplastia total do joelho (ATJ) 

e do quadril (ATQ) (NICE, 2008). Esses procedimentos são recomendados quando o 

tratamento clínico, farmacológico ou não farmacológico, não é suficiente e há sintomas 

articulares importantes, tais como: dor, rigidez e redução da função, com substancial impacto 

na qualidade de vida do paciente (NICE, 2008).  

A ATJ e ATQ, quando bem indicadas, possuem resultados muito positivos na 

redução da dor, melhora da função articular e ganho em qualidade de vida, sendo seguros e 

efetivos (KÖKSAL et al, 2015), mesmo quando realizadas em idosos (SEZGIN et al., 2019) 

ou em pacientes com múltiplas comorbidades (YANIK et al., 2018). Assim, em decorrência 

dos resultados clínicos satisfatórios,  nas últimas três décadas houve crescimento expressivo 

da realização destes procedimentos em todo o mundo, incluindo diversos países da América 

do Norte, Europa, Austrália e até no Brasil. (LENZA et al., 2013; SINGH, 2011; Castro 

Ferreira et al, 2018).   

Todavia, sua realização deve ser permeada por ações ordenadas e sistematizadas 

para que seus resultados sejam satisfatórios tanto do ponto de vista clínico, quanto dos 

gestores das instituições de saúde, das fontes pagadoras e do paciente. Para isto,  estudos 

recentes (LARSEN et al., 2009; KÖKSAL et al, 2015; YANG et al., 2016; LONDON et al., 

2016) apontam que os protocolos clínicos para estas intervenções têm alcançado avanços 
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progressivos, e que a incorporação desses pelas instituições de saúde trazem impactos 

clínicos, financeiros e sociais positivos, sem elevar complicações pós-operatórias. Nesse 

conjunto de recomendações ordenadas, algumas ações tem se mostrado efetivas para os bons 

resultados, entre elas: a educação do paciente, fisioterapia no pós-operatório imediato, o 

manejo da dor e principalmente a ativação do paciente para seu tratamento e reabilitação, 

tornando-se o protagonista do processo (MERTES, RAUT, KHANDUJA, 2013; KÖKSAL 

et al., 2015; YANG et al., 2016). Essas ações sistematizam o cuidado perioperatório do 

paciente submetido a essas cirurgias, reduzindo tempo de permanência e custos, além de 

elevar a percepção e satisfação do paciente com o cuidado recebido (JOURDAN et al., 2012; 

MOLLOY et al, 2017; BERG et al, 2018).  

De 2002 a 2013, um estudo apontou a efetivação de 6,4 milhões de admissões nos 

EUA para realização de artroplastia eletiva de joelho e 2,8 milhões para artroplastia de 

quadril, a maioria desses pacientes com diagnóstico de OA, do sexo feminino e com mais de 

65 anos de idade. Nesse período, houve incremento dos custos totais com estes 

procedimentos cirúrgicos, elevando de $14,988 em 2002 para $22,837 em 2013 (52,3%) nas 

ATJ, e de $15,792 para $23,650 (49,8%) nas ATQ. Contudo, a incorporação de ações de 

padronização para melhoria do cuidado incidiu na redução do tempo médio de permanência 

de quatro para dois dias na ATJ e de quatro para três dias na ATQ. Esta redução atenuou a 

curva de crescimento dos custos ao longo dos anos, reforçando a importância destas ações 

sistematizadas (MOLLOY et al, 2017). 

Na Suécia, entre 2011 e 2015, uma outra experiência com oito hospitais públicos 

mostrou que a implementação de ações padronizadas abreviou o tempo de permanência 

hospitalar em artroplastias eletivas de joelho e de quadril e não elevou a ocorrência de 

complicações, como as readmissões em 90 dias e a ocorrência de eventos adversos. Nesse 

estudo foram analisados mais de 14 mil procedimentos e a mediana do tempo de permanência 

reduziu de cinco para três dias, mantendo taxas semelhantes de readmissão em 90 dias antes 

ou depois das medidas implementadas (BERG et al, 2018). 

As taxas de complicações após a realizações desses procedimentos são mais 

evidentes em pacientes com maior tempo de permanência. Pacientes com menor tempo de 

permanência apresentam melhores resultados, com melhora da dor e rigidez associadas à 

intervenção e os pacientes com permanência elevada apresentam maior custo associado, 

maior risco de mortalidade, de reoperação e outras complicações associadas (TEENY et al., 

2005; CALLIESS et al., 2009; LOVALD et al, 2014).   
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O envelhecimento da população, as comorbidades como a obesidade, as indicações 

mais amplas e seguras da cirurgia aumentam o número de artroplastias realizadas. Este alto 

e crescente volume de cirurgias, com o uso de recursos onerosos como a internação 

hospitalar, materiais especiais (implantes) e equipes especializadas, inevitavelmente, faz 

elevar os custos desse tratamento, conforme observado nos estudos supracitados. Custos 

elevados na saúde são motivo de preocupação mundial e, nesse contexto, modelos 

alternativos de pagamento devem ser implementados para contê-los. Nessa perspectiva, os 

sistemas de saúde vêm incluindo pacotes compartilhando riscos entre operadoras e 

prestadores, este modelo incumbe prestadores a buscarem melhores resultados, pois os 

responsabilizam por todo o período de internação e pelas complicações pós-operatórias 

(SIDDIQI et al, 2017; BARNETT, 2019).  

Além da redução no tempo de permanência e redução nas taxas de complicações, o 

controle e redução dos custos também estão relacionados com a padronização de implantes. 

Essa ação permite aos prestadores evitar desperdícios e realizar compras de materiais a preços 

menores(ALTHAUSEN, MEAD, 2016; DUNDON et al., 2016).  

A ressalva para esses modelos de pagamento por pacotes em que há 

compartilhamento de riscos é a possibilidade de seleção de pacientes, ou seja, pode haver 

restrição de pacientes com maior risco de complicações e aqueles com condições 

desfavoráveis do ponto de vista socioeconômico. Isso porque, esses pacientes apresentam 

maiores taxas de complicações elevando o tempo de permanência e, consequentemente, 

geram custos mais elevados com o tratamento (ROZELL et al., 2016; COURTNEY, et al. 

2017) 

No Brasil, apesar de todos esses avanços e evidências, em contra ponto à tendência 

mundial, um estudo com pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) demonstrou que ainda 

estamos distantes da realidade dos países europeus, Estados Unidos e Austrália. No cenário 

nacional a realização de ATJ e ATQ ainda é menor quando comparada aos hospitais desses 

outros países, cerca de 36 vezes para ATJ e 24 vezes para ATQ (KURTZ et al., 2011; 

CASTRO FERREIRA et al, 2018). Ainda que muitos desses países tenham uma proporção 

de idosos maior, a diferença ainda é desigual, o que traz preocupação quanto à assistência 

prestada no Brasil frente à ocorrência de OA (CASTRO FERREIRA et al, 2018).  

Existem grandes disparidades no cenário brasileiro. Os melhores resultados, com 

maior proporção de procedimentos, estão concentrados nas regiões sul e sudeste (8,07 e 6,07 

ATJ/100.000 habitantes e  17,3 e 10,99 ATQ/100.000 habitantes) e os piores índices estão 
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no norte e nordeste (0,88 e 0,98 ATJ/100.000 habitantes e 0,96 e 3,25 ATQ/100.000 

habitantes) (CASTRO FERREIRA et al, 2018). Um desafio para o planejamento e gestão do 

sistema de saúde brasileiro, na observação e análise de tais diferenças para estruturar ações 

que favoreçam a assistência qualificada para a população com OA do país. É necessário 

estruturar um sistema de dados que possa demonstrar sistematicamente a realidade do país 

frente a esta problemática, e desenvolver políticas nacionais que possam orientar protocolos 

baseados em evidências para o tratamento cirúrgico adequado por meio de ATJ e ATQ para 

a população brasileira (CASTRO FERREIRA et al, 2018).  

 

3.1 AS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DA ATJ E ATQ   

 

As ATJ e ATQ tem se apresentado como boa opção terapêutica para o tratamento 

da osteoartrite avançada de joelho e de quadril. São procedimentos relativamente seguros, 

que quando bem indicados podem trazer resultados expressivos para o tratamento do 

paciente, com boa recuperação da patologia e retorno para suas atividades habituais. Oferece, 

portanto, bom retorno social, na reabilitação do indivíduo, com redução de afastamento das 

atividades laborais e consequente redução de custos com previdência social (REZENDE, 

CAMPOS, PAILO, 2013; KÖKSAL et al, 2015; CASTRO FERREIRA et al, 2018). 

Contudo, esse procedimento cirúrgico, como qualquer outro, também oferece riscos ao 

paciente que pode vir a ter complicações leves e graves, que vão desde readmissões com 

reabordagem cirúrgica, complicações clínicas, infecção e até o óbito (MERTES, RAUT, 

KHANDUJA, 2013; KÖKSAL et al., 2015).  

A complicação mais grave é o óbito. Contudo os estudos têm demonstrado uma 

ocorrência muito baixa desse desfecho, com níveis abaixo de 1% em 30 ou 90 dias 

(IBRAHIM, 2005; CARVALHO-JUNIOR et al., 2006). Dados norte-americanos (1991-

2008) apontam uma redução da mortalidade em 30 dias pós artroplastia de quadril de 0,7 

para 0,4%, mesmo com o evidente envelhecimento da população (CRAM et al., 2011).  No 

Reino Unido, dados de 2003 a 2011 também mostram redução na mortalidade em 90 dias, de 

0,6% para 0,3%, considerando ajuste de idade, sexo e comorbidades (HUNT et al., 2013).   

Diversos fatores podem estar associados ao risco de morte, como por exemplo as 

cirurgias de urgência/emergência associadas a fraturas possuem taxas de mortalidade muito 

maiores quando comparadas com as cirurgias programadas/eletivas (CLEVES, GOLDEN, 

1996). Também se observa menor mortalidade naqueles pacientes que receberam 

raquianestesia e que foram instituídos protocolos de prevenção do tromboembolismo venoso, 
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seja por profilaxia mecânica ou química (HUNT et al., 2013).  Os bons resultados estão 

atrelados a programas estruturados de ATJ e ATQ com medidas de prevenção no pré-

operatório e ações sistematizadas para o tratamento baseado nas melhores evidencias em 

busca dos melhores desfechos (LARSEN et al., 2009; KÖKSAL et al, 2015; YANG et al., 

2016; LONDON et al., 2016).  

Uma revisão sistemática publicada no ano de 2019  apontou que idade > 70 anos, 

sexo feminino, índice de massa corpórea (IMC) > 30 kg/m2, raça não branca, classificação 

da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) > 2  no pré-operatório, índice de 

comorbidades de Charlson (ICC) > 0 e hemoglobina no pré-operatório < 13 g/dl são 

preditores  do aumento do tempo de permanência hospitalar e consequentemente podem 

incidir em piores desfechos para o paciente e maiores custos para a instituição (SHAH et al., 

2019). Desse modo, as instituições devem buscar operar suas atividades pautadas em 

protocolos estruturados com a implantação de programas perioperatórios que possam guiar 

suas equipes multiprofissionais para as ações com o melhor nível de evidência e 

consequentemente promover o melhor cuidado ao paciente (YANG et al., 2016; LONDON 

et al., 2016; SHAH et al., 2019). 

Em ATQ as taxas de readmissão não planejadas para 30 e 90 dias são 3,5% e 4,5%, 

respectivamente. Complicações cirúrgicas foram a principal causa, 74,3%, comparado com 

as causas clínicas. Entre todas as causas, luxação de prótese, infecção e hematoma 

representam metade dos casos (SCHAIRER et al., 2014a; SCHAIRER, VAIL, BOZIC, 

2014b).  

Taxas de readmissão não planejadas em 30 e 90 dias para ATJ são de 3,4% e 6%, 

respectivamente. Da mesma forma, as complicações cirúrgicas têm maior incidência sobre 

as clínicas (75%). Metade das readmissões são decorrentes à artrofibrose e infecção 

(SCHAIRER et al., 2014a; SCHAIRER, VAIL, BOZIC, 2014b). 

Tanto para ATQ quanto para ATJ, o tempo de permanência elevado e a presença de 

comorbidades constituíram os principais fatores de risco para a readmissão não planejada. 

Em 42% dos pacientes a readmissão não planejada acaba necessitando de reoperação 

(SCHAIRER et al., 2014a; SCHAIRER, VAIL, BOZIC, 2014b). 

Infecção de sítio cirúrgico (ISC) não é a complicação mais frequente em ATJ e ATQ, 

entretanto, é de muita relevância devido a alta morbidade, dor e limitação funcional para os 

pacientes e o tratamento é altamente dispendioso para o sistema de saúde (HACKETT et al., 

2015). Para ATJ as taxas de ISC variam de 1,10% a 2,27% e para ATQ, 0,92% a 2,22% 
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(HACKETT et al., 2015; DYCK et al., 2019). Doenças prévias (diabetes, insuficiência 

cardíaca e hepática, dentre outras), idosos e necessidade de transfusão de hemoderivados 

foram fatores de risco para maior incidência de infecção (RHEE et al., 2018). Outra 

constatação encontrada na literatura, foi que hospitais que executam um maior volume destas 

cirurgias se tornam especialistas no procedimento e, por conta disso, desempenham melhor 

em comparação a outros com menor volume. Um estudo demonstrou que hospitais com 

maior volume dessas cirurgias apresentam menor ocorrência de revisão de prótese e 

mortalidade (ARIAS-DE LA TORRE et al., 2019). 

Os protocolos clínicos pautados na prática baseada em evidências, sustentados por 

fatores organizacionais bem estabelecidos, propiciam um curso previsível de intervenções 

para a equipe multidisciplinar melhorando efetivamente o cuidado prestado aos pacientes 

submetidos a ATJ e ATQ (BARBIERI et al., 2009, HUSTED, 2012). Essa metanálise 

mostrou que a implantação desse conjunto estruturado de ações reduziu o tempo de 

permanência hospitalar no pós-operatório e complicações pós-operatórias (BARBIERI et al., 

2009). Embora o mecanismo de cada protocolo possa não ser claramente associado aos 

desfechos, sugere-se que a padronização do cuidado reduz a variabilidade e melhora os 

desfechos (BARBIERI et al., 2009; ROTTER et al., 2008). 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, quantitativo e de intervenção (antes-depois) do 

tipo quase experimental. A intervenção está fundamentada nas reais contribuições da 

implantação de um conjunto estruturado de ações nos processos perioperatórios no tempo de 

permanência e nos desfechos clínicos de pacientes submetidos a ATJ ou ATQ em um hospital 

privado no município de São Paulo, no período de 2013 a 2017.   

Estudos quase experimentais assemelham-se a experimentos verdadeiros pois 

envolvem uma variável independente, porém, não contemplam todas as suas características. 

Nesse tipo de estudo, também chamado “experimento de campo”, o pesquisador tem limitada 

influência e controle na seleção dos participantes do estudo (MEDRONHO et al, 2008; 

LOBIONDO-WOOD, HABER, 2017; LEVY, ELLIS, 2011). Alguns aspectos desse modelo 

de estudo envolvem: pressupor que os efeitos para ambos os grupos pré-implantação 

(controle) e implantação são os mesmos; considerar quais os possíveis impactos potenciais 

da intervenção; definir os grupos controle e intervenção; e reunir dados das variáveis no 

período pré-implantação (baseline) e pós implantação (FERRARO, PATTANAYAK, 2006). 

 

4.2 O LOCAL DE PESQUISA 

 

O estudo foi desenvolvido em um hospital privado situado na região sul do 

município de São Paulo, Brasil. A instituição, fundada em 1976, é privada com fins 

lucrativos, conquistou a acreditação em qualidade pela Joint Commission International2 em 

2013 e foi reacreditada em 2016. Possui uma área construída de 25 mil m2, na qual estão 

atualmente disponíveis 175 leitos, sendo 30 de unidade de tratamento intensivo (20 para 

adultos e 10 pediátricos) e 11 salas cirúrgicas. Seu corpo clínico é aberto, atende pacientes 

adultos e pediátricos, clínicos e cirúrgicos, nos âmbitos de pronto socorro, unidade de 

internação e unidade de terapia intensiva – não há atendimento em obstetrícia e neonatal. 

 
2 Acreditação internacional concedida por organização não governamental norte-americana 

que certifica padrões de qualidade e segurança do paciente desde a década de 1950. Umas 

das principais no mundo. 
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Realiza mensalmente cerca de 1500 internações, com predomínio (60%) de pacientes 

cirúrgicos, os quais incluem os ortopédicos, com cerca de 45% das cirurgias.  

Considerando o elevado volume de pacientes cirúrgicos, em especial, os 

ortopédicos, no ano de 2014 o hospital buscou uma parceria estratégica com uma instituição 

internacional, reconhecida pela excelência no atendimento a esses pacientes. A partir dessa 

aproximação, foi realizado um trabalho de consultoria externa, com reestruturação de práticas 

e processos, buscando a troca de experiências, conhecimentos e a aplicação de melhorias no 

cuidado aos pacientes cirúrgicos, projetando excelência no mercado na especialidade de 

ortopedia. 

 

4.3 POPULAÇÃO – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

A população do estudo foi definida após levantamento do banco de dados do 

hospital e foi composta por todos os sujeitos com 18 anos ou mais que realizaram artroplastia 

primária de joelho ou de quadril eletiva por cirurgiões do corpo clínico do referido hospital, 

entre os anos de 2013 a 2017. Foram excluídos da pesquisa os pacientes provenientes da 

emergência ou que realizaram revisão ou troca de prótese.  

Optou-se por considerar apenas as artroplastias primárias e eletivas pela maior 

previsibilidade do procedimento. E, porque, somente nesses casos, as medidas do conjunto 

estruturado de ações poderiam ser implantadas antes da internação, ou seja, para essa 

intervenção seria necessário planejamento prévio inexequível nos casos de emergência. Os 

casos de revisão de prótese foram considerados como evento, portanto, foram incluídos na 

análise de desfechos. 

 

4.4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM CONJUNTO COM A 

CONSULTORIA EXTERNA E O CONJUNTO ESTRUTURADO DE AÇÕES NOS 

PROCESSOS PERIOPERATÓRIOS 

 

O hospital iniciou no ano de 2014 parceria com um hospital americano especialista 

em cirurgia ortopédica e no tratamento de condições reumatológicas. Por meio dessa 

consultoria, os especialistas americanos realizaram uma primeira visita na instituição em 

maio de 2014, acompanhado por lideranças locais das áreas: cirurgia ortopédica, fisioterapia, 

qualidade e segurança do paciente, enfermagem e educação e pesquisa. Foram dois dias de 
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visita para início de um diagnóstico situacional com análises dos fluxos e processos 

assistenciais relacionados ao atendimento do paciente ortopédico.  

Os pontos fortes e as oportunidades de melhoria foram observados. Entre os pontos 

fortes do hospital foi citado o engajamento e a motivação da equipe que demonstrou orgulho 

de trabalhar no hospital. Foi identificada uma forte cultura interdisciplinar no hospital que 

permite a produtividade, eficiência e integração entre vários domínios do cuidado que é uma 

característica crucial para o hospital alcançar os objetivos propostos. Também foi pontuado 

que o hospital tem uma liderança executiva forte, com visão positiva de futuro. Para se tornar 

referência em ortopedia para a cidade de São Paulo e para o Brasil, o hospital teve que 

desenvolver um Plano Estratégico para cinco anos, incluindo os cirurgiões ortopédicos. Este 

plano foi partilhado com funcionários do hospital, e exigiu alinhamento entre lideranças e 

colaboradores assistenciais. 

A avaliação da equipe de consultores identificou uma base sólida de coleta de dados 

em diferentes áreas, mas apontou oportunidades de melhoria em dados específicos de 

ortopedia. Houve visão unanime entre os consultores e a liderança do hospital, sobre o 

engajamento da comunidade local. Esse engajamento envolveu a criação de programas 

específicos para a utilização dos serviços ortopédicos do hospital. O hospital se comprometeu 

com educação, e iniciou o desenvolvimento de programas de residência e fellow para os 

cirurgiões ortopedistas.  

A partir da visita, um conjunto estruturado de ações para os processos 

perioperatórios foi estruturado. Este pacote de medidas envolveu as seguintes dimensões:  

● serviços perioperatórios e eficiência do centro cirúrgico; 

● qualidade e segurança do paciente; 

● cuidados de enfermagem;  

● reabilitação intra-hospitalar; 

● protocolos clínicos multidisciplinares.  

Dentro das principais medidas implantadas na dimensão de eficiência pode-se 

destacar: nomeação de uma liderança para a área de ortopedia; formação de um comitê 

multidisciplinar composto por lideranças do centro cirúrgico, enfermagem, farmácia, 

anestesiologia, cirurgiões de diferentes áreas e gerência administrativa com encontros 

regulares; ações estruturadas para melhorar a eficiência operacional do agendamento e 

realização de cirurgias (pontualidade dos procedimentos, giro de sala cirúrgica, desperdício 

de materiais, fluxo de agendamento, entre outros). 
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Em relação à qualidade e segurança do paciente os destaques ficaram para a 

operacionalização de um sistema de monitoramento e análise de resultados dos 

procedimentos ortopédicos e desempenho do corpo clínico, aplicação de ferramentas 

específicas para identificação de falhas e proposição de melhorias nos processos 

multidisciplinares e implantação do protocolo institucional para prevenção de 

tromboembolismo venoso (TEV). 

No âmbito dos cuidados de Enfermagem foi fomentado o desenvolvimento de 

competências específicas para a equipe em relação ao cuidado do paciente ortopédico, 

incorporando treinamento para técnicos e auxiliares sobre manipulação do paciente 

ortopédico e definição de uma unidade de internação especializada para o cuidado aos 

pacientes no pós-operatório de cirurgia ortopédica. 

Para a reabilitação intra-hospitalar a equipe de fisioterapia especializada em 

ortopedia foi expandida, com padronização do treino de marcha no pós-operatório imediato 

e estabelecimento de uma sala satélite de reabilitação para treinar o paciente. 

Como medidas do protocolo clínico multidisciplinar foi incluída a implementação 

de visitas multiprofissionais, aulas de orientação pré-operatória para pacientes e familiares, 

ministradas pela equipe de fisioterapia e enfermeira do serviço de infecção hospitalar, uso de 

bloqueios periféricos para diminuir o consumo de analgésico e melhorar a recuperação do 

paciente, protocolos de controle da dor e educação do paciente e engajamento no seu 

tratamento. 

Em fevereiro de 2015 aconteceu a segunda visita, um time de cinco consultores 

visitou novamente o hospital. Além de acompanhar o plano de ação, esta visita teve o foco 

principal nas lideranças e nas orientações para a estruturação dos comitês de lideranças. A 

comunicação após as reuniões, disseminando a informação foi feita para a equipe de forma 

metódica e clara.  

Nessa mesma visita, o hospital organizou o 1º Simpósio Internacional de 

Artroplastias, com palestras ministradas por profissionais da instituição responsáveis pela 

consultoria e por profissionais do próprio hospital. 

A terceira e a quarta visitas aconteceram, respectivamente, em fevereiro de 2016 e 

2017. Novamente os planos estabelecidos foram revisitados e os ajustes sugeridos para as 

dimensões de trabalho estabelecidas. Enfatizou-se a questão relacionada ao alinhamento dos 

cirurgiões com os direcionamentos tomados pelo hospital, bem como os protocolos 

institucionais. Durante este período houve disponibilização de consultórios no próprio 
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hospital, o que facilitou o engajamento dos cirurgiões, pois trazia a oportunidade de fidelizá-

los ao hospital. Na ocasião da terceira visita, foi realizado o 2º Simpósio Internacional de 

Artroplastias no mesmo formato do primeiro (Figura 1)  

 

 

Figura 1 – Conjunto estruturado de ações nos processos perioperatórios. 

 

 

4.5 AS FASES DE IMPLANTAÇÃO 

 

A análise dos dados considerou este percurso histórico de atividades realizadas em 

conjunto com a consultoria externa e a implantação do conjunto estruturado de ações nos 

processos perioperatórios. Assim, para fins de análise, foram consideradas três fases do 

desenvolvimento desse pacote de medidas: 

● PRÉ-IMPLANTAÇÃO (baseline): incluiu todas as cirurgias realizadas no 

ano de 2013 até o mês de junho 2014. Esse período considera as cirurgias que não sofreram 

nenhuma melhoria diretamente associada ao conjunto estruturado de ações nos processos 

perioperatórios, pois a primeira visita da consultoria ocorreu somente em maio de 2014. Esse 

foi o grupo controle do estudo. 

● IMPLANTAÇÃO:  incluiu todas as cirurgias realizadas entre julho 2014 até 

dezembro de 2015. Este período considera as cirurgias que foram impactadas pela 

implantação das primeiras ações do pacote de medidas. As ações estavam em processo de 

testes e ajustes. Foi durante esse período, em fevereiro de 2015, que a instituição recebeu a 
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segunda visita da equipe de consultoria americana para ajustes nas primeiras ações 

implantadas e fortalecimento das ações de liderança.  

● PÓS-IMPLANTAÇÃO (consolidação):  incluiu todas as cirurgias realizadas 

entre janeiro de 2016 até dezembro de 2017. Esse é o maior período, e considera as cirurgias 

que puderam ser impactadas integralmente pela implantação das ações do pacote de medidas. 

Nesse período houve concretização das atividades e propostas e padronização das novas 

etapas dos processos. Durante esse período, em fevereiro de 2016 e 2017, a instituição 

recebeu a terceira e quarta visitas da equipe de consultoria americana para ajustes nas 

dimensões de trabalho sugeridas.  

Para avaliar a eficácia do pacote de medidas, a partir dos objetivos propostos, os 

pacientes incluídos nas fases implantação e pós implantação fizeram parte do grupo 

intervenção e os paciente incluídos na fase pré-implantação, conforme já mencionado, do 

grupo controle (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Linha do tempo da implantação do conjunto estruturado de ações nos processos 

perioperatórios. 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados retrospectivamente por meio de acesso ao sistema 

informatizado de prontuários do serviço e busca ativa dos pacientes que atenderam os 

critérios de inclusão e exclusão do estudo. Um banco de dados prévio, criado para a 

elaboração de indicadores do próprio hospital foi acessado e as informações validadas e/ou 
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complementadas para estruturar as variáveis do estudo, incluindo informações demográficas 

e clínicas de cada paciente (dados do pré-operatório, da intervenção cirúrgica e do pós-

operatório) e informações sobre readmissão em 30 e 90 dias e reoperação. 

Foram descritas as seguintes variáveis clínicas e demográficas de cada população: 

idade; sexo; tempo de permanência na unidade hospitalar em dias, considerando a data da 

admissão e a data da saída (alta/óbito hospitalar); procedimento cirúrgico realizado; infecção 

de sítio cirúrgico (ANVISA, 2017); reoperação em 90 dias; readmissão em 30 e 90 dias. 

Também foram descritas algumas variáveis relacionadas ao conjunto estruturado de ações 

nos processos perioperatórios: se o paciente recebeu aula no pré-operatório (educação do 

paciente), se o mesmo foi estimulado a deambulação precoce no pós-operatório imediato 

(POI); e se foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também no POI.  

Assim, como variáveis dependentes foram definidas: o tempo de permanência e os 

desfechos clínicos (infecção de sítio cirúrgico, reoperação 90 dias, readmissão em 30 e 90 

dias e óbito). Como variáveis independentes: as variáveis correspondentes ao conjunto 

estruturado de ações (educação no pré-operatório, deambulação precoce no POI e utilização 

de UTI no POI) e outras variáveis clínicas e demográficas da população (idade; sexo; 

procedimento cirúrgico realizado). 

 

4.7 A ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os dados foram armazenados em planilha eletrônica e sua completude e qualidade 

da informação foram validadas pelo pesquisador. Posteriormente essas informações foram 

transferidas para o software Stata versão 14 para a análise dos dados. Os testes estatísticos 

aplicados durante a análise foram bicaudais e para fins de interpretação de resultados p<0,05 

foi considerado significativo.  

Inicialmente foi feita a caracterização da amostra com descrição dos dados 

demográficos e clínicos segundo estatística descritiva, por meio de medidas de tendência 

central, dispersão e frequências. Para a análise do tempo médio de permanência foi aplicado 

o teste de Shapiro Wilk para verificar a normalidade dessa variável na população em estudo. 

As diferenças entre as variáveis segundo as fases de intervenção foram analisadas por meio 

do teste de Kruskall Walis para as variáveis numéricas não paramétricas e por meio do teste 

de Qui-quadrado de Pearson para variáveis categóricas. 
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4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do hospital e 

aprovado em abril de 2019 sob o protocolo nº 3267807. Durante todo o estudo foram acatados 

os aspectos determinados pela Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo Seres Humanos.  

Não houve a necessidade de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), uma vez que as medidas incorporadas fazem parte de um conjunto 

estruturado de ações de melhoria instituído pelo hospital para melhorar a qualidade 

assistencial, independente da pesquisa. As informações da pesquisa foram extraídas de um 

banco consolidado de dados da instituição, no qual não houve a identificação dos pacientes. 

Todos os resultados foram apresentados de maneira agregada. Esse trabalho possui riscos 

mínimos, sendo que toda a apresentação dos resultados foi orientada a evitar qualquer dano. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 ANÁLISE GLOBAL DOS RESULTADOS 

 

O estudo incluiu 2.227 pacientes que realizaram artroplastia de joelho e de quadril 

entre os anos de 2013 e 2017. Considerando as características globais dessa população, 1.345 

(60,4%) são do sexo feminino. A média de idade no momento da cirurgia foi de 60,2 anos 

(Desvio Padrão (DP)=  14,3 anos). Desses, a maior parte 1.359 (61%) realizaram 

artroplastia de quadril. Os resultados por tipo de cirurgia são apresentados a seguir (Tabelas 

1 e 2). 

 

Tabela 1 – Características dos pacientes que realizaram artroplastia de joelho e quadril entre 

2013 e 2017.  

Variáveis 
Artroplastia de Joelho 

n (%) 

Artroplastia de Quadril 

n (%) 

População 868 (100) 1359 (100)  

   

Sexo   

   Feminino 646 (74,4) 699 (51,4) 

   

Idade (Faixa Etária) ɸ   

      40 anos ou menos 12 (1,5) 218 (16,9) 

      41-60 anos 197 (24,1) 570 (44,1) 

      61-70 anos  275 (33,7) 277 (21,4) 

      71-80 anos 276 (33,8) 175 (13,5) 

      81 anos ou mais 57 (7,0) 54 (4,2) 

ɸ 51 pacientes que realizaram ATJ e 65 que realizaram ATQ não tiveram sua idade 

informada. Portanto não foram incluídos no percentual de análise da faixa etária 

 

Segundo o sexo, há clara predominância do sexo feminino na população que 

realizou artroplastia de joelho (74,4%). Nos pacientes que realizaram artroplastia de quadril 

o quantitativo de homens e mulheres é semelhante, porém, ainda, com discreta 

predominância feminina (51,4%). Considerando a faixa etária, aproximadamente 66% dos 

pacientes que realizaram ATJ possuem entre 61 e 80 anos, e 60% dos pacientes que 

realizaram ATQ menos de 60 anos de idade.   
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Com relação ao tempo médio de permanência no hospital após a realização da 

cirurgia englobando todos os pacientes foi de 3,3 dias (DP=  2,5 dias). Comparando o tipo 

de cirurgia, a mediana possui valor idêntico, ou seja, para os pacientes que realizaram 

artroplastia de joelho a mediana do tempo de permanência foi de 3 dias  (intervalo 

interquartil= 2-4 dias), e para os pacientes que realizaram artroplastia de quadril foi de 3 dias 

(intervalo interquartil = 2-4 dias) (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Box plot mostrando o tempo de permanência de pacientes que realizaram 

artroplastia de joelho e quadril em um hospital da região metropolitana de São Paulo entre 

2013 e 2017.  

 

Na análise de desfechos da população global, 42 (1,9%) pacientes tiveram infecção 

de sítio cirúrgico, 57 (2,6%) foram readmitidos em 30 dias e 35 (1,6%) em 90 dias, 37 (1,7%) 

foram reabordados (reoperação) em 90 dias e 6 (0,3%) foram a óbito. Na Tabela 2 esses 

desfechos são apresentados por tipo de procedimento.
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Tabela 2 – Desfechos clínicos em pacientes que realizaram artroplastia de joelho e quadril.  

Variáveis 
Artroplastia de Joelho 

n (%) 

Artroplastia de Quadril 

n (%) 

População 868 (100) 1359 (100) 

   

Infecção Sítio Cirúrgico 29 (3,3) 13 (1,0) 

Readmissão em 30 dias 28 (3,2) 29 (2,1) 

Readmissão em 90 dias 19 (2,2) 16 (1,2) 

Reoperação em 90 dias 23 (2,6) 14 (1,0) 

Óbito 4 (0,46) 2 (0,15) 

 

Todos os desfechos tiveram taxas maiores na população que realizou artroplastia de 

joelho, sendo que os desfechos com maior incidência foram infecção de sítio cirúrgico (3,3%) 

e readmissão em 30 dias (3,2%). Na artroplastia de quadril o desfecho com maior incidência 

foi a readmissão em 30 dias (2,1%).  

 

5.2 RESULTADOS POR FASE DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO 

ESTRUTURADO DE AÇÕES NOS PROCESSOS PERIOPERATÓRIOS 

 

As características demográficas da população de estudo (sexo e idade), a análise da 

média de permanência e os desfechos clínicos segundo o período de intervenção e o tipo de 

cirurgia realizada estão apresentados a seguir (Tabelas 3 a 6). 

Considerando as três fases do estudo, 463 pacientes realizaram a cirurgia entre 

janeiro de 2013 e junho de 2014 (Pré implantação), 720 pacientes realizaram a cirurgia entre 

julho de 2014 e dezembro de 2015 (Implantação) e 1.044 pacientes realizaram a cirurgia 

entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017 (Pós implantação).  
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Tabela 3 – Características dos pacientes que realizaram artroplastia de joelho, segundo a 

fase de implantação de um conjunto estruturado de ações nos processos perioperatórios.  

Variáveis 
Pré-Implantação  

n (%) 

Implantação  

n (%) 

Pós-Implantação  

n (%) 
p-valor* 

População 121 (100) 254 (100) 493 (100) - 

     

Sexo    0,628 

   Feminino 93 (76,9) 192 (75,6) 361 (73,2)  

     

Idade (Faixa Etária) ɸ     0,058 

      40 anos ou menos 3 (2,5) 2 (0,8) 7 (1,6)  

      41-60 anos 17 (14,2) 58 (23,4) 122 (27,2)  

      61-70 anos  39 (32,5) 96 (38,7) 140 (31,2)  

      71-80 anos 50 (41,7) 77 (31,1) 149 (33,2)  

      81 anos ou mais 11 (9,2) 15 (6,1) 31 (6,9)  

*Teste Qui-Quadrado de Pearson 

ɸ 51 pacientes que realizaram ATJ não tiveram sua idade informada. Portanto não foram incluídos no 

percentual de análise da faixa etária 

 

Nas artroplastias de joelho, a predominância do sexo feminino se mantém a cada 

fase do estudo, não existindo diferença significativa entre as fases. Com relação a faixa etária 

há um predomínio de pacientes entre 61 e 80 anos, com concentração de mais de 60% dos 

pacientes, sem diferença estatisticamente significante entre as fases. 
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Tabela 4 – Características dos pacientes que realizaram artroplastia de quadril, segundo a 

fase de implantação de um conjunto estruturado de ações nos processos perioperatórios.  

Variáveis 
Pré-Implantação  

n (%) 

Implantação  

n (%) 

Pós-Implantação  

n (%) 
p-valor* 

População 342 (100) 466 (100) 551 (100) - 

     

Sexo    0,377 

   Feminino 183 (53,5) 245 (52,6) 271 (49,2)  

     

Idade (Faixa Etária) ɸ    0,179 

      40 anos ou menos 49 (14,4) 82 (18,5) 87 (17,1)  

      41-60 anos 158 (46,3) 181 (40,9) 231 (45,3)  

      61-70 anos  61 (17,9) 107 (24,1) 109 (21,3)  

      71-80 anos 55 (16,1) 54 (12,2) 66 (13,0)  

      81 anos ou mais 18 (5,3) 19 (4,3) 17 (3,3)  

* Teste Qui-Quadrado de Pearson 

ɸ  65 pacientes que realizaram ATQ não tiveram sua idade informada. Portanto não foram incluídos 

no percentual de análise da faixa etária 

 

Com relação à artroplastia de quadril não há diferença entre o percentual de homens 

e mulheres que realizaram o procedimento. Em relação à idade, há concentração de pacientes 

na faixa etária entre 41 e 70 anos, correspondendo a mais de 60% da população em todas as 

fases, sem diferença estatisticamente significante. Nota-se que a população de ATQ é, 

aproximadamente, 10 anos mais jovem que a de joelho. 

Pelo teste de Shapiro Wilk, o tempo de permanência global e para ATJ e ATQ não 

apresentou comportamento normal (p<0,0000). Em relação às fases do estudo, houve redução 

estatisticamente significante de forma sequencial para o tempo de permanência, tanto na 

população global quanto para ATJ e ATQ (Tabela 5, Figura 4).  
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Tabela 5 – Tempo médio de permanência de pacientes que realizaram artroplastia de joelho 

e quadril, segundo a fase de implantação de um conjunto estruturado de ações nos processos 

perioperatórios.  

Variáveis 
Pré-Implantação  

n (média  DP) 

Implantação  

n (média  DP) 

Pós-Implantação  

n (média  DP) 

p-

valor* 

Artroplastia de Joelho 121 (4,53  4,01) 254 (3,54  1,71) 493 (3,09  1,57) 0,001 

Artroplastia de Quadril 342 (3,69  1,50) 466 (3,31  2,04) 551 (2,99  3,52) 0,001 

População (ATJ + ATQ) 463 (3,91  2,44) 720 (3,39  1,93) 1044 (3,04  2,78) 0,001 

* Teste de Kruskal-Wallis  

 

 

Figura 4 – Box plot mostrando o tempo de permanência de pacientes que realizaram 

artroplastia de joelho e quadril, segundo a fase de implantação de um conjunto estruturado 

de ações nos processos perioperatórios.  
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Na comparação entre as fases foi observado redução da média de permanência entre 

as fases do estudo para ATJ e ATQ. Entre as fases pré e pós-implantação a redução da média 

de permanência para ATJ foi de 1,42 dia (p<0,001) e de 0,87 dia para ATQ (p<0,001). A 

mediana reduziu de 4 para 3 dias e o intervalo interquartil de 3-4 dias para 2-3 dias para ATJ. 

Já para ATQ a mediana se manteve em 3 dias, igual entre os períodos, e o intervalo 

interquartil reduziu de 3-4 dias para 2-3 dias. 

A ocorrência dos desfechos: infecção de sítio cirúrgico, readmissão em 30 e 90 dias, 

reoperação em 90 dias e óbito hospitalar, em cada fase do estudo, está apresentada na Tabela 

6. Considerando as três fases de implantação, a ocorrência de desfechos não mostrou 

diferença estatisticamente significante para nenhum dos grupos cirúrgicos analisados 

(p>0,05). 
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Tabela 6 – Desfechos clínicos em pacientes que realizaram artroplastia de joelho e quadril, 

segundo a fase de implantação de um conjunto estruturado de ações nos processos 

perioperatórios.  

Variáveis (SIM) 
Pré-Implantação  

n (%) 

Implantação  

n (%) 

Pós-Implantação  

n (%) 
p-valor* 

Artroplastia de Joelho     

   População  121 (100) 254 (100) 493 (100) - 

   Infecção de Sítio Cirúrgico 6 (5,0) 7 (2,8) 16 (3,25) 0,532 

   Readmissão em 30 dias 5 (4,1) 9 (3,5) 14 (2,8) 0,728 

   Readmissão em 90 dias 3 (2,5) 5 (2,0) 11 (2,2) 0,947 

   Reoperação em 90 dias 2 (1,6) 3 (1,2) 18 (3,6) 0,105 

   Óbito hospitalar 0 (0,0) 3 (1,2) 1 (0,2) 0,126 

     

Artroplastia de Quadril     

   População  342 (100) 466 (100) 551 (100) - 

   Infecção de Sítio Cirúrgico 5 (1,5) 3 (0,6) 5 (0,9) 0,492 

   Readmissão em 30 dias 7 (2,0) 9 (1,9) 13 (2,4) 0,888 

   Readmissão em 90 dias 5 (1,5) 6 (1,3) 5 (0,9) 0,729 

   Reoperação em 90 dias 1 (0,3) 3 (0,6) 10 (1,8) 0,054 

   Óbito hospitalar 0 (0,0) 1 (0,2) 1 (0,2) 0,707 

*Teste Qui-Quadrado de Pearson 

 

  Desse modo, considerando os resultados apresentados, rejeitamos a hipótese nula e 

aceitamos uma hipótese alternativa (H2), pois o tempo de permanência apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os períodos analisados sem incidir em diferença estatística 

na ocorrência de desfechos clínicos no período analisado. 

  

5.3 ANÁLISE DO CONJUNTO ESTRUTURADO DE AÇÕES NOS PROCESSOS 

PERIOPERATÓRIOS 

 

Além dos desfechos em cada população, também foram obtidos dados e monitorada 

a implantação de algumas práticas do conjunto estruturado de ações: aula educativa no pré-

operatório, deambulação precoce no POI e internação em UTI no POI (Tabela 7). Ressalta-

se que, antes da implantação das medidas, a aula educativa no pré-operatório não era aplicada 

para ATJ e era incipiente para ATQ, além disso, o controle da execução de todas as práticas 
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não era efetivo. Por essa razão, considerando todas o período (pré-implantação, implantação 

e pós- implantação), não temos dados informados de 471 pacientes (21,1%) para 

deambulação precoce no POI e 176 (7,9%) pacientes para internação em UTI no POI.  

 

Tabela 7 – Práticas do conjunto de ações estruturadas nos processos perioperatórios em 

pacientes submetidos a artroplastia de joelho e quadril.  

Práticas  
Artroplastia de Joelho 

n (%) 

Artroplastia de Quadril 

n (%) 

Recebeu aula no pré-operatório 265 (30,5) 495 (36,4) 

   Total de Observações ɸ 868 (100) 1359 (100) 

   

Internação em UTI no POI 221 (27,4) 681 (54,6) 

   Total de Observações ɸ 805 (100) 1246 (100) 

   

Deambulação no POI 145 (20,4) 229 (21,9) 

   Total de Observações ɸ 711 (100) 1045 (100) 

POI – Pós-Operatório Imediato 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

ɸ Foram excluídos das observações os pacientes nos quais não foi possível obter informações sobre 

a incorporação destas práticas. 

 

 O percentual de aplicação das práticas foi semelhante para os dois grupos, ATJ e 

ATQ, tanto para aula educativa no pré-operatório ( 30% em ambas populações), quanto 

para a deambulação no POI ( 20% em ambas populações). Já a internação em UTI no POI 

foi mais restrita para ATQ, enquanto aproximadamente 75% dos pacientes que realizaram 

ATJ passaram pela UTI no pós-operatório imediato. Esta mesma análise foi feita 

considerando as fases de implantação (Tabela 8).  
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Tabela 8 – Práticas do conjunto de ações estruturadas nos processos perioperatórios em 

pacientes submetidos a artroplastia de joelho e quadril, segundo a fase de implantação.  

Práticas 
Pré Implantação  

n (%) 

Implantação  

n (%) 

Pós-Implantação  

n (%) 
p-valor* 

ARTROPLASTIA DE JOELHO    

Recebeu aula no pré-operatório? 0 (0,0) 75 (29,5) 190 (38,6) 0,000 

Total de Observações ɸ 121 (100) 254 (100) 493 (100)  

     

Internação em UTI no POI 113 (93,3) 193 (77,8) 278 (63,7) 0,000 

Total de Observações ɸ 121 (100) 248 (100) 436 (100)  

     

Deambulação precoce no POI? 0 (0,0) 8 (3,2) 137 (31,6) 0,000 

Total de Observações ɸ 35 (100) 243 (100) 433 (100)  

ARTROPLASTIA DE QUADRIL    

Recebeu aula no pré-operatório? 91 (26,6) 184 (39,5) 220 (39,9) 0,000 

Total de Observações ɸ 342 (100) 466 (100) 551 (100)  

     

Internação em UTI no POI 184 (57,5) 222 (50,0) 159 (32,9) 0,000 

Total de Observações ɸ 320 (100) 444 (100) 482 (100)  

     

Deambulação precoce no POI? 0 (0,0) 44 (10,1) 185 (36,1) 0,000 

Total de Observações ɸ 97 (100) 436 (100) 512 (100)  

*Teste Qui-Quadrado de Pearson 

POI – Pós-Operatório Imediato 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

ɸ Foram excluídos das observações os pacientes nos quais as práticas não foram observadas. 

 

Conforme observado na fase pré-implantação as práticas inexistiam no grupo ATJ 

e aconteciam de maneira incipiente para ATQ. Com a reestruturação dos processos e a 

implantação das ações, as práticas foram sendo ampliadas, apresentando diferenças 

estatisticamente significantes (p<0,0000) em ambos os grupos cirúrgicos, embora, boa parte 

dos pacientes não tenha sido contemplada. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A implementação do conjunto estruturado de ações nos processos perioperatórios 

do hospital propiciou a redução estatisticamente significante do tempo de permanência para 

os procedimentos de ATJ e de ATQ primárias sem impactar no aumento dos desfechos 

relacionados às complicações estudadas: infecção de sítio cirúrgico, readmissão (30 e 90 

dias), reoperação em 90 dias e óbito hospitalar. Ou seja, as práticas adotadas para abreviar a 

recuperação intra-hospitalar e propiciar a alta mais precoce foram efetivas e seguras para a 

população e hospital estudados. 

Esses resultados corroboram outros estudos que mostraram redução no tempo de 

permanência após a adoção de várias práticas de melhorias nos processos perioperatórios que 

visam acelerar o processo de internação e alta do paciente. Essas práticas incluem aspectos 

clínicos e organizacionais com o objetivo de reduzir a morbidade, reduzir o tempo de 

recuperação, melhorar a função articular na alta e, consequentemente, reduzir o tempo de 

permanência e aumentar a satisfação do paciente.  (LARSEN et al., 2009; HUSTED, 2012; 

KÖKSAL et al, 2015; YANG et al., 2016; LONDON et al., 2016). 

 

6.1 TEMPO DE PERMANÊNCIA E COMPLICAÇÕES 

 

São diversos os fatores que interferem no tempo de permanência para as 

artroplastias. O volume de procedimentos realizados pelo cirurgião e serviço, o tempo de 

cirurgia, características prévias dos pacientes, a reabilitação e a padronização dos processos 

perioperatórios têm grande impacto (JUDGE et al. 2006, MITSUYASU et al. 2006, BOZIC 

et al. 2010, HUSTED et al. 2010, PATERSON et al. 2010, STYRON et al. 2011, PAMILO 

et al. 2013, LYMAN et al., 2015). 

Em estudo retrospectivo com cerca de 10 mil artroplastias (ATJ e ATQ) para avaliar 

a prevalência das causas relacionadas à demora na alta, as principais foram: presença de 

drenos, retardo na mobilização do paciente, condições prévias de saúde e condições 

adquiridas na internação (LYMAN et al., 2015). Inneh (2015) mostrou que idade acima de 

64 anos, tempo de cirurgia, escore de risco cirúrgico da Sociedade Americana de 

Anestesiologia (ASA) maior ou igual a 2 e comorbidades foram os principais fatores de risco 

para prolongamento da internação em ATJ e ATQ. Além disso, aspectos sociodemográficos 

também influenciam no tempo de permanência, ou seja, pacientes com baixo status 

socioeconômico e pertencentes a minorias étnicas contribuem sinergicamente com a idade, 
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comorbidades e fatores intra-hospitalares para a elevação do tempo de permanência. 

Mostrando que são diversos os aspectos a serem considerados no tratamento do paciente, 

bem como do ponto de vista de alocação de recursos (INNEH, 2015; INNEH et al., 2015). 

Segundo Otero et al. (2016), estudo que analisou 27.130 pacientes submetidos a 

ATQ e 27.447 para ATJ, quando o paciente em pós-operatório fica mais de 3 dias internado 

há aumento na ocorrência de complicações clínicas e readmissão em 30 dias (11,02% para 

ATQ e 11,1% para ATJ). Entretanto, para ATQ, quando a alta é no mesmo dia da cirurgia, 

há aumento nas complicações em 30 dias, diferentemente da ATJ que não apresenta diferença 

(OTERO et al., 2016). 

 Por outro lado, o estudo de Sutton et al. (2016), que incluiu 31.044 pacientes com 

ATJ e 19.909 com ATQ, comparou a ocorrência de complicações maiores (morte, eventos 

tromboembólicos, pneumonia, infecção e reoperação)  e readmissão em 30 dias entre os 

pacientes que tiveram alta com 3-4 dias e aqueles com alta precoce entre 0-2 dias. O grupo 

de pacientes com alta precoce não apresentou aumento de complicações maiores ou 

readmissão para ATJ, enquanto, para ATQ a alta precoce foi um preditor independente para 

prevenção de complicações maiores sem impacto na readmissão (SUTTON et al., 2016).  

No presente estudo, o tempo de permanência reduziu para a ordem de 3 dias em 

ambas as populações, sem impacto nas taxas de complicações. Não tivemos dados nem 

análise capazes de identificar as causas para o não impacto nas taxas de complicações. 

Entretanto, na comparação com a literatura em populações com características semelhantes 

de idade e sexo (SUTTON et al., 2016; OTERO et al., 2016), tais taxas são comparáveis ou 

até mais baixas. Talvez, melhorias em processos clínicos e organizacionais com impacto 

ainda maior na redução do tempo de permanência poderiam diminuir também as 

complicações. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO E PRÁTICAS ESTUDADAS 

 

Por ser um banco de dados retrospectivo, variáveis importantes que pudessem 

explicar os achados não foram monitoradas. A caraterização da população foi feita por meio 

da idade e do sexo e, quanto às ações implantadas, foram incluídos dados da presença de aula 

no pré-operatório (educação do paciente), deambulação precoce no pós-operatório imediato 

(POI); e internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também no POI. 
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6.2.1 Idade e sexo 
 

No estudo de Kurtz et al., (2011), que avaliou e epidemiologia de ATJ em 18 países 

cuja população total supera 755 milhões de pessoas, 69,5% dos pacientes submetidos a esse 

procedimento tinham idade maior que 65 anos e o sexo feminino foi mais prevalente, 

variando entre 56-72%. Outro estudo que analisou 6,4 milhões de admissões de ATJ e 2,8 

milhões de ATQ nos EUA entre 2002 e 2013, encontrou  perfil semelhante: para ATJ, 58,1% 

da população possuía idade maior ou igual a 65 anos e houve predominância do sexo 

feminino (63,2%) e, para ATQ, 55,8% da população tinham idade maior ou igual a 65 anos 

e 54,6% eram do sexo feminino (MOLLOY et al, 2017).  

Verifica-se na literatura que idade avançada e sexo feminino, além de fatores 

relacionados com co-morbidades, estão relacionados com maior tempo de permanência e 

piores desfechos em ATJ e ATQ (RHEE et al., 2018). 

No presente estudo, idade e sexo foram as únicas variáveis passíveis de análise para 

caracterização demográfica da população. Na população analisada, tanto de ATJ quanto 

ATQ, idade e sexo não variaram de forma significativa entre as três fases. Na população de 

ATJ mais de 60% possuíam entre 61-80 anos e a proporção de mulheres foi de 74,4%, 

correspondendo ao perfil populacional dos estudos supracitados (KURTZ et al., 2011; 

MOLLOY et al, 2017; RHEE et al., 2018). Para ATQ, nota-se que a população é cerca de 10 

anos mais jovem, sendo que a maioria está entre 41-60 anos (60%) e a proporção de mulheres 

foi de 51,4%, esta população comparada aos outros estudos é mais jovem e quanto ao sexo 

quase não se observa predominância de mulheres, diferenciando-o dos demais (KURTZ et 

al., 2011; MOLLOY et al, 2017; RHEE et al., 2018).  

 

6.2.2 Práticas estudadas do conjunto estruturado de ações nos processos 

perioperatórios 

 

A preparação no pré-operatório do paciente que será submetido a ATJ ou ATQ, do 

ponto de vista físico e mental, interfere positivamente na sua experiência e engajamento 

durante o tratamento (WALTERS et al., 2016). No presente estudo, a aula pré-operatória com 

orientações e educação do paciente e familiar ministrada por fisioterapeuta e enfermagem foi 

a prática adotada.  Para ATJ e ATQ, aproximadamente 40% dos pacientes participaram das 

aulas após a implementação das ações.  
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A literatura sobre educação dos pacientes e impacto em desfechos para ATJ e ATQ 

é muito escassa e com grande variação na metodologia e conteúdo aplicados para a educação 

dos pacientes. Consequentemente, os estudos são conflitantes em mostrar que essa prática é 

capaz de reduzir o tempo de permanência. Entretanto, todos concordam que há redução na 

ansiedade e dor (GIRAUDET-LE QUINTREC et al., 2003; YOON et al., 2010; PANTELI 

et al., 2014). Assim, mais estudos são necessários para determinar quais métodos 

educacionais são mais efetivos. 

A reabilitação intra-hospitalar é importante para a adequada recuperação dos 

pacientes submetidos a ATJ e ATQ. Compreende orientações pré-operatórias, exercícios para 

treino de marcha e orientações de exercícios após a alta para evitar complicações (MUNIN 

et al., 1998; FREBURGUER, 2000). A imobilidade do paciente no pós-operatório é 

relacionada a perda muscular, redução da saturação de oxigênio, maior tempo de 

permanência e episódios de tromboembolismo venoso (TEV). Embora esse estudo não tenha 

coletado dados da ocorrência de TEV, o estudo Pearse (2007) aponta que o risco de TEV em 

pacientes mobilizados nas primeiras 24h após a cirurgia é significativamente menor, 

sugerindo a observação da mobilização precoce como medida de prevenção da ocorrência 

deste evento.  

Smith (2012) avaliou o impacto da reabilitação precoce nas primeiras 4 horas no 

tempo de permanência hospitalar, após a cirurgia em pacientes submetidos a ATJ e ATQ. 

Houve sucesso na aplicação dessa prática no POI em 42,9% e 49,3%, respectivamente, para 

ATJ e ATQ. Os principais fatores que impediram a reabilitação precoce foram: problemas 

sensitivo-motores, náuseas, vertigem e controle insuficiente da dor. Aqueles que receberam 

treino de marcha em até 4h apresentaram menos dor na alta e menor tempo de permanência, 

mostrando ser seguro e efetivo em pacientes submetidos a ATJ e ATQ. 

Em outro estudo com inclusão de mais de 2 mil pacientes para ATJ e ATQ, a 

realização de treino de marcha nas primeiras 8 hs após a cirurgia foi de 89% com menor taxa 

de readmissão em 30 dias (3,1% contra 7,6%, p<0,004) quando comparado à população com 

início tardio dessa prática (WARWICK et al., 2019). 

Embora no período pré-implantação das medidas já houvesse o serviço de 

fisioterapia, a prática de deambulação ou treino de marcha no POI era quase inexistente. No 

grupo ATJ passou para 3,2% e 27,8% e no grupo ATQ passou para 9,4% e 35,6% nas fases 

de implantação e pós implantação, respectivamente. A integração multidisciplinar na 
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abordagem desses pacientes, melhor controle da dor e a aceitação dos cirurgiões 

possibilitaram a introdução dessa prática nas primeiras 24h após a cirurgia. 

Quanto à indicação de internação em UTI no POI de ATJ e ATQ sempre ficou a 

critério do cirurgião e do anestesista. A organização de uma unidade de internação 

especializada em ortopedia gerou maior confiança dos médicos e equipe multidisciplinar para 

cuidar desses pacientes em POI. Assim, nesse estudo, a internação em UTI no POI, entre a 

primeira e a terceira fase, apresentou redução significativa de 26,5% em ATJ e de 18,8% em 

ATQ. A unidade de internação é mais propicia para o início precoce da mobilização do 

paciente fora do leito que, como citado anteriormente, é um fator determinante para a 

recuperação mais rápida e com menos complicações. 

As análises de implantação de programas de aceleração da alta em ATJ e ATQ 

mostraram que fatores organizacionais interferem no sucesso desses programas.  Esses 

fatores incluem treinamentos regulares da equipe multidisciplinar; coordenação e 

uniformização do cuidado; internação de pacientes com ATJ e ATQ na mesma enfermaria 

com equipe e recursos especializados; concentração de cirurgias nos mesmos dias; logística 

e fluxos padronizados do centro cirúrgico; aumento de volume dos procedimentos e; 

engajamento dos cirurgiões na construção e execução de protocolos multidisciplinares 

institucionais ao contrário de práticas baseadas em experiências individuais (HUSTED, 

2012). 

 

6.3 TEMPO DE PERMANÊNCIA E CUSTOS HOSPITALARES 

 

Embora a correlação com custos e a análise de eficiência de pacotes de remuneração 

atualmente praticados no hospital não foram objetivos do presente estudo, a redução do 

tempo de permanência em artroplastias relaciona-se com o uso racional dos recursos e, 

consequentemente, com a redução ou atenuação na elevação dos custos hospitalares, trazendo 

substancial benefício econômico (LOVALD et al., 2014; MOLLOY et al, 2017). 

O tempo de permanência é considerado uma métrica de avaliação de qualidade em 

artroplastias. Com a elevação dos custos relacionados a esses procedimentos, modelos de 

pagamento por pacotes, eventualmente, com algum compartilhamento de riscos em relação 

a desfechos, estão sendo aplicados em vários países (SIDDIQI et al., 2017; RONDON et al., 

2019). Desta forma, otimizar os desfechos e maximizar a eficiência torna-se uma estratégia 

necessária para os serviços onde são realizadas as artroplastias (WALTERS et al., 2016). 
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Esses modelos de pagamento por pacotes que incluem desfechos intra e/ou pós-

hospitalares devem, eventualmente, ser ajustados para aqueles pacientes com risco elevado 

para permanência prolongada e maiores taxas de complicações (KURTZ et al., 2007; 

COURTNEY et al., 2017). 
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo tem algumas limitações que devem ser consideradas. Trata-se de um 

estudo retrospectivo com análise de um banco de dados que não foi elaborado para fins de 

pesquisa. Variáveis importantes para a melhor caracterização da população (comorbidades, 

risco pré-operatório e grau evolutivo da doença que levou à destruição articular, por 

exemplo), controle da indicação da cirurgia, mensuração de todas as práticas implantadas e 

outras relacionadas ao procedimento e à internação que, eventualmente, poderiam explicar 

melhor os achados não estão disponíveis. 

Em relação à implantação das ações em parceria com a consultoria externa, não foi 

possível detectar o marco exato de cada ação. A divisão das fases foi baseada em entrevistas 

com profissionais que vivenciaram os processos na época. O conjunto de ações foi 

interpretado como um todo, ou seja, sobre aspectos clínicos e organizacionais, não sendo 

possível individualizar como cada ação poderia impactar a redução do tempo de permanência 

e desfechos. 

Entretanto, ressalta-se que o presente estudo utilizou uma coorte representativa de 

pacientes que realizaram ATJ e ATQ, fruto do volume desses atendimentos decorrentes da 

alta procura pelo serviço no hospital estudado, consequentemente, esta particularidade é útil 

para análises que possam propiciar à organização e às equipes médicas, melhoria contínua 

em seus processos e desfechos. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Em conclusão, as ações nos processos perioperatórios implantadas no hospital 

estudado, que levaram em consideração os aspectos clínicos e organizacionais, impactaram 

na redução do tempo de permanência para os procedimentos de ATJ e de ATQ de forma 

segura e efetiva, ou seja, sem aumento das taxas de complicações.  

Essa análise foi de grande relevância para o hospital, expondo seus resultados de 

forma transparente e destacando seu potencial em relação à especialidade de ortopedia.  Abre 

novas perspectivas para avançar na implantação de novas práticas perioperatórias ou ajustes 

nas já implantadas para a obtenção de resultados ainda melhores. 

Novos estudos e a introdução de metodologias capazes de avaliar desfechos na 

perspectiva do paciente, juntamente com análises econômicas, de todo o ciclo de tratamento 

clínico ou cirúrgico são necessários para interpretação mais ampla acerca da osteoartrite nas 

suas várias fases evolutivas, buscando agregar valor ao paciente e ao sistema de saúde.  
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