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RESUMO 

 

 

O envelhecimento populacional apresenta-se como grande desafio para a gestão dos serviços 

de saúde. Com a maior longevidade das pessoas em âmbito mundial, espera-se também o 

aumento das doenças crônicas como a osteoporose e, consequentemente, o crescimento no 

número de fraturas por fragilidade, morbidade, mortalidade, além de impactar nos custos do 

tratamento. A International Osteoporosis Foundation (IOF), objetivando o manejo adequado 

após as fraturas primárias, desenvolveu o Fracture Liaison Service (FLS) ou Serviços de 

Coordenação de Fraturas como uma ferramenta dedicada à prevenção de refraturas. O presente 

estudo descreveu o funcionamento do serviço de prevenção de fraturas osteoporóticas em uma 

operadora de saúde brasileira que possui atuação vertical, com perfil de atendimento 

prioritariamente à população idosa. A pesquisa foi delineada com enfoque na atenção à saúde, 

mais especificamente sobre a estrutura e processos de seu FLS. O estudo foi delineado como 

estudo de caso qualitativo, que utilizou dados secundários disponibilizados pela operadora, 

análise documental, visita ao FLS e entrevistas com o gestor do serviço de coordenação de 

fraturas. Conclui-se que a operadora utiliza as diretrizes estipuladas pela International 

Osteoporosis Foundation (IOF) de forma aplicada na identificação, investigação e 

acompanhamento de seus beneficiários, alcançando o principal objetivo de um FLS, que é a 

redução no número de fraturas por fragilidade. 

 

Palavras-chave: Fraturas por Osteoporose. Prevenção Secundária. Osteoporose. Fraturas 

ósseas. Envelhecimento. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Population aging turns out to be a major challenge for the management of health services. As 

people's longevity increases worldwide, it has also been expected an increase in the number of 

chronic diseases such as osteoporosis and, consequently, a higher number of fractures due to 

fragility, morbidity, mortality, and an impact on the costs of treatment.  In pursuit of adequate 

management after primary fractures, the International Osteoporosis Foundation (IOF) has 

developed the Fracture Liaison Service, or Fracture Coordination Services, as a tool dedicated 

to preventing secondary fractures. The present study described the inner workings of the 

osteoporotic fracture prevention service in a Brazilian health operator with vertical operations, 

with a profile of care primarily for the elderly population. The research was designed to focus 

on health care, more specifically on the structure and processes of its FLS. The study was also 

intended as a qualitative case study, which used the operator's secondary database, document 

analysis, and interviews with the fracture coordination service manager. It is concluded that the 

operator uses the guidelines stipulated by the IOF in an applied way in the identification, 

investigation, and monitoring of its beneficiaries, reaching the main objective of an FLS, which 

is the reduction in the number of refractures. 

 

 

 

Keywords: Osteoporotic Fractures. Secondary Prevention. Osteoporosis. Fractures Bone. 

Aging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Envelhecer com qualidade é um grande desafio e a população brasileira tem 

envelhecido rapidamente, segundo as projeções do IBGE. Na década de 1960, o total era de 

4,1% de pessoas com mais de 60 anos. Em 2017, o Brasil já contava com mais de 30,2 

milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representava 13% da população do país. 

A perspectiva para 2025 é de que esse percentual supere 15% da população (IBGE, 2018).  

Com maior expressão no cenário populacional, os idosos têm sido tema de vários 

estudos, assim como os fatores que influenciam o envelhecimento, tecnologias que promovem 

diagnósticos, tratamentos menos invasivos e mais eficazes, além das inúmeras doenças crônicas 

que afetam e influenciam as pessoas nessa faixa etária, tais como a osteoporose e, 

consequentemente, do número de fraturas por baixo impacto. Estudos nacionais demonstram 

que de 15% a 33% das mulheres pós-menopáusicas têm osteoporose e a doença afeta cerca de 

10 milhões de pessoas acima de 65 anos (OHANA et al., 2020; ROSSET et al., 2011; 

WALTERS et al., 2017). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define osteoporose como uma doença 

metabólica óssea sistêmica, caracterizada pela diminuição da massa dos ossos e deterioração 

da microarquitetura destes, com a redução da resistência e consequente aumento da fragilidade 

deles, além da suscetibilidade à fratura. As fraturas de quadril e vértebras estão muito 

associadas à redução da densidade mineral óssea (DMO); no entanto, a incidência de todas as 

demais fraturas é numericamente maior e resulta em maiores custos para a população (WHO, 

1994; COMPSTON; MCCLUNG; LESLIE, 2019). 

  Frequentemente, a osteoporose é chamada de “doença silenciosa”, pois geralmente só 

dá sinais quando a fratura ocorre. Ela pode acometer todos os ossos do corpo; no entanto, os 

traumas mais recorrentes são na coluna, punho e quadril. Da mesma forma, essa doença é 

considerada um grande problema de saúde pública em âmbito global, sendo reconhecida como 

um fator de mortalidade devido à ocorrência das fraturas (HERNLUND et. al, 2013; KANIS et 

al., 2013). Como resultado, a doença impõe um grande ônus financeiro e social, tanto ao 

indivíduo, quanto à sociedade, elevando e afetando de maneira considerável os custos 

empregados em diagnósticos, tratamentos e processos de reabilitação, tanto no sistema público 

de saúde, quanto no privado. Essa situação gera a necessidade de reestruturação no modelo 

vigente, com foco no cuidado integrado e contínuo voltado para a promoção e manutenção da 

saúde (MENDES, 2011).  
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A pessoa que sofre de osteoporose não sente dor, mas as fraturas que a doença causa 

podem acarretar a perda de autonomia, a incapacidade e, em alguns casos, até ocasionar a morte. 

As fraturas mais frequentes são as de quadril e de coluna: 20% das pessoas que sofrem com 

traumas nessa região do corpo vão a óbito no período de até seis meses após a ocorrência da 

fratura (CAPTURE THE FRACTURE, 2012). 

A Clínica Mayo realizou um estudo, entre 2000 e 2011, nos Estados Unidos, que 

demonstrou que ocorreram 4,9 milhões de internações por fraturas osteoporóticas, 2,9 milhões 

por infarto agudo do miocárdio (IAM), 3,0 milhões por AVC e 700 mil por câncer de mama. 

As fraturas por fragilidade representaram cerca de 40% destes quatro eventos e tiveram o maior 

tempo de permanência hospitalar, além do maior custo: US$ 5,1 bilhões (para as fraturas 

osteoporóticas), enquanto para as demais doenças mencionadas, os gastos com internação 

foram consideravelmente inferiores - IAM US$ (4,3 bilhões), AVC (US$ 3 bilhões) e câncer 

de mama (US$ 0,5 bilhão) (SINGER et al., 2015). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, 10 milhões de pessoas sofrem com a 

osteoporose. A saúde suplementar possui cerca de 47 milhões de beneficiários e se 

considerarmos apenas as pessoas acima de 50 anos, 1,4 milhões de pessoas sofrem com a 

doença e aproximadamente 12% delas apresentam o risco de fraturas. Os custos dispendidos 

com o tratamento após o trauma podem chegar ao patamar de 60 mil reais. No Brasil, temos 

assim um custo anual aproximado de R$ 650 milhões (UNIDAS, 2018).   

Diante do envelhecimento populacional e do aumento no número de doenças crônicas, 

não só a gestão do cuidado continuado ganha importância, mas todo o ciclo de cuidado do 

paciente através de uma equipe multidisciplinar que acompanhará sua evolução clínica. A falta 

da continuidade e integralidade do cuidado implica em prejuízos funcionais e/ou cognitivos a 

esses pacientes, levando-os a novas internações e, consequentemente, elevando os custos para 

o sistema de saúde público e privado como um todo (LAGE, 2018). 

É nesse contexto que se insere o objeto de pesquisa deste estudo. Diante do perfil 

demográfico e epidemiológico, espera-se o crescimento do número de idosos e, 

consequentemente, de pacientes portadores de osteoporose.  

Para a redução do ciclo de fraturas provocadas pela osteoporose, a International 

Osteoporosis Foundation (IOF) criou uma ferramenta chamada FLS (Fracture Liaison 

Service), dedicada ao tratamento dos pacientes após a ocorrência da fratura osteoporótica, 

focado em um agravo e que sistematiza ações de solução. É uma linha de cuidado que permite 

preencher as lacunas existentes na investigação e intervenção após a ocorrência da primeira 

fratura para que as demais sejam reduzidas, pois se não houver uma intervenção imediata após 
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o primeiro trauma, certamente a primeira ocorrência não será a última (CAPTURE THE 

FRACTURE, 2012). 

A International Osteoporosis Foundation (IOF) é uma organização não governamental, 

localizada na Suíça, fundada em 1998, e desenvolveu estudos que demonstram que o FLS 

quebra o ciclo de refraturas, porque é um mecanismo muito eficaz e dedicado à identificação e 

ao tratamento de pacientes pós-fraturas osteoporóticas. Pesquisas ao redor do mundo 

demonstram que este talvez seja um dos únicos instrumentos que proporcione a mudança no 

cenário atual (CAPTURE THE FRACTURE, 2012).  

Por meio dessa linha de cuidados contínua e integrada, poderão ser preenchidas as 

lacunas nas investigações pós-fratura e a redução de futuras lesões. 

Nessa pesquisa particularmente, a realidade do FLS será estudada em uma operadora de 

saúde específica, com perfil de atendimento prioritariamente focado na população idosa, que 

implementou um serviço de coordenação de fraturas certificado com padrão ouro pela IOF.  

Dessa forma, as questões norteadoras deste estudo são as seguintes: Como ocorre o 

programa FLS em operadora de saúde com foco no público idoso, considerando que ela se 

propõe a desenvolver o seu padrão ouro? Como é realizada a linha de cuidados preventivos de 

refraturas osteoporóticas nessa operadora? 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é evidenciar indicadores de estrutura e processos 

relacionados à abordagem do FLS em uma operadora de saúde privada, que atua em integração 

vertical na cidade de São Paulo, a partir da utilização da metodologia proposta pela organização 

International Osteoporosis Foundation (IOF). 

E tem como objetivo específico: 

– Descrever a linha de cuidado de saúde do idoso em uma rede de atenção integrada em 

saúde na referida operadora e apresentar o trabalho multiprofissional, voltado especificamente 

à atuação do programa de FLS na identificação dos casos, assim como o acompanhamento e a 

prevenção dos pacientes portadores de osteoporose. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

 

3.1 O envelhecimento populacional no Brasil 

 

Segundo as projeções de Banco Mundial, a velocidade do envelhecimento da população 

brasileira será significativamente maior do que ocorreu nas sociedades mais desenvolvidas no 

século passado. Estima-se que a população idosa mais do que triplique nas próximas quatro 

décadas, sendo cerca de 65 milhões com pessoas acima de 60 anos em 2050 (VERAS et al., 

2013). 

O Brasil passa por uma nova realidade epidemiológica e demográfica e, diante desse 

novo cenário, devemos inovar o nosso modelo de atenção à saúde da população idosa, com 

ações que incentivem uma maior autonomia do idoso para que ele aproveite bem os anos de 

vida proporcionados pelo avanço da ciência. 

À medida que envelhecem, os indivíduos sofrem diversas alterações fisiológicas. Essas 

mudanças transpassam todos os sistemas do organismo, apresentando-se ora intensa, ora de 

forma leve, dependendo do estado físico e emocional do idoso (LEITE et al., 2012). Alterações 

bioquímicas, redução da defesa imunológica, alterações da marcha, déficit do sistema cognitivo 

e maior vulnerabilidade são alguns exemplos desse processo (ANDRADE et al., 2012).    

No idoso, alterações como osteoporose, diminuição do equilíbrio, redução da acuidade 

visual, doenças neurológicas, cardiovasculares e deformidades musculoesqueléticas são fatores 

que aumentam a incidência de fraturas (MUNIZ et al., 2007). 

Considerada uma condição crônica, a osteoporose é caracterizada pela redução da 

densidade mineral óssea (DMO) e deterioração microarquitetônica, levando a um aumento da 

fragilidade óssea e do risco de fraturas (WHO, 1994). Há estimativas de que 1 em cada 3 

mulheres e 1 em cada 5 homens, acima dos 50 anos de idade, têm osteoporose (KANIS et. al., 

2012). Sua prevalência aumenta com a idade, com uma grande incidência em mulheres entre 

50 a 54 anos de idade, aumentando gradualmente até 47,2% entre pessoas de 80 a 84 anos 

(HERNLUND et al., 2013). 

A figura 1 demonstra a evolução da DMO ao longo da vida de mulheres: 
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Figura 1: Apresentação esquemática do desenvolvimento da densidade mineral óssea em 

mulheres 

 
Fonte: Herlund e colaboradores (2013). 

 

Devem-se criar medidas de contenção aos ciclos de fraturas, como é proposto pelos 

programas de FLS, porque a osteoporose é um importante problema de saúde pública em âmbito 

mundial, sendo reconhecida como condição relacionada ao aumento da mortalidade em idosos 

devido às fraturas que ela causa (KANIS et al., 2013). 

O processo de envelhecimento, inevitavelmente, traz consigo a perda de massa óssea, 

mas, na pessoa com osteoporose, a perda é muito acentuada e a massa cai abaixo da resistência 

mecânica a fraturas, tornando o osso mecanicamente fraco, principalmente nos quadris, 

vértebras e antebraço. 

 

3.2 Osteoporose 

 

O conceito de osteoporose tem sido muito discutido ao longo dos últimos anos. Há 

mais de 20 anos, o Instituto Nacional de Saúde (NIC), principal agência do governo dos 

Estados Unidos, responsável pela pesquisa biomédica e de saúde pública, depois de 16 anos 

de discussões, emitiu um parecer consensual para a definição de osteoporose: distúrbio 

esquelético caracterizado por comprometimento da força óssea predispondo uma pessoa a um 

risco maior de fratura. Além disso, a força óssea foi usada na definição para refletir a 

importância tanto da DMO quanto da qualidade óssea (NIH, 2001). 

A osteoporose é uma doença crônica, progressiva e silenciosa, caracterizada pela 

perda de massa óssea, pelo enfraquecimento dos ossos e pelo crescimento do risco de fraturas 
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osteoporóticas, assim como a deterioração da microarquitetura (COMPSTON et al., 2019), 

que acomete tanto mulheres quanto os homens.  

Há fatores que contribuem para o quadro de osteoporose, como dieta pobre em cálcio 

e vitamina D, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, deficiência hormonal e 

envelhecimento da população, condições que favoreceram o aumento da incidência da doença 

em escala mundial. Aproximadamente, 33% das mulheres com mais de 50 anos sofrem de 

osteoporose pós-menopausa e, nos homens, a doença surge em idade mais avançada 

(BRASIL, 2014). 

Fratura por fragilidade é definida pela OMS como uma ruptura óssea causada por um 

trauma insuficiente para fraturar um osso normal, resultado de uma redução da resistência 

compressiva ou torsional (STOLNICKI, 2016). 

Fraturas osteoporóticas também denominadas por fragilidade, por trauma baixo ou 

mínimo, geralmente ocorrem como resultado de uma queda simples de uma pessoa que está 

em pé (CAPTURE THE FRACTURE, 2012). Após a primeira fratura, o risco de fraturas 

subsequentes aumenta, principalmente no primeiro ano (STOLNICKI, 2016). 

Estudos realizados pela IOF demonstraram que, em 2000, ocorreram 9 milhões de 

novas fraturas por fragilidade em âmbito global, sendo 1,6 milhão de quadril, 1,7 milhão no 

pulso, 0,7 milhão no úmero e 1,4 milhão de fraturas vertebrais sintomáticas (JOHNELL et  

al., 2006), o que causa uma grande pressão fiscal sobre os sistemas de saúde pública e 

suplementar, além de um grande ônus social ao portador de osteoporose que, muitas vezes, 

tem a sua capacidade funcional reduzida após a ocorrência da primeira fratura.  

Tabela 1: Número Estimado de fraturas (em milhares) por região mundial 

 

Fonte: Capture the Fracture, 2012   
 

Em escala mundial, as fraturas osteoporóticas representaram 0,83% da carga global de 

doenças não transmissíveis, sendo 1,75% da carga global na Europa (AZIZIYEH et al., 2018). 
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Os anos de vidas perdidos ajustados por incapacidade (Disability Adjusted Life Years – DALYs) 

foram de 5,8 milhões, dos quais 51% foram decorrentes de fraturas que ocorreram na Europa e 

nas Américas. Na Europa, as fraturas osteoporóticas foram responsáveis por mais DALYs 

perdidos do que cânceres comuns, com exceção do câncer de pulmão (AZIZIYEH et al., 2018). 

Qualquer fratura por fragilidade é um indicador para se iniciar uma avaliação na qual 

será medida a densidade mineral óssea com avaliação do risco de fraturas e imediato início do 

tratamento, a menos que haja alguma contraindicação formal (STOLNICKI, 2016). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, 10 milhões de brasileiros são afetados pela 

osteoporose. Em 2017, o SUS gastou, aproximadamente, 130 milhões de reais com tratamentos 

de pacientes que sofreram fraturas de quadril (STOLNICKI e TEIXEIRA, 2020). 

O diagnóstico precoce é importante porque um osso quebrado aumenta o risco de 

novas fraturas, que podem acarretar a incapacidade e redução de independência do indivíduo. 

Uma em cada quatro mulheres que têm uma fratura da coluna vertebral provavelmente irá 

fraturar novamente dentro de um ano. Após a ocorrência de uma fratura de quadril, cerca de 

um quarto das pessoas morrem ou nunca mais andam (CAPTURE THE FRACTURE, 2012). 

 

3.3 Prevenção Secundária de Fraturas 

 

Em setembro de 2015, a ONU estabeleceu um conjunto de iniciativas para a redução 

da pobreza e criou metas para o desenvolvimento sustentável a ser alcançado até 2030, 

visando proporcionar uma vida mais saudável às pessoas de todas as idades. 

A população mundial está envelhecendo na medida em que a expectativa de vida em 

âmbito global está aumentando. Devido ao novo cenário que estamos vivendo, o período 

entre 2020-2030 foi denominado a década do envelhecimento (WHO, 2015). 

Recentemente, a OMS publicou um boletim que indicou que 

 
[...] as metas de desenvolvimento sustentável (SDGs) e a Década da Saúde 
Envelhecimento 2020-2030 oferecem uma oportunidade favorável para 
aumentar atenção e ação global sobre a saúde musculoesquelético. Para 
alcançar a agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável e para 
promover e manter a saúde ao longo do curso de vida, um renovado e 
sustentado foco no aperfeiçoamento da saúde musculoesquelético é necessário 
em níveis nacionais e globais. 
 

Estudos demonstram que os pacientes que sofrem uma primeira fratura possuem um 

maior risco de uma segunda fratura, no período de um a dois anos após o primeiro trauma, se 

sua osteoporose permanecer sem tratamento (NAKAYAMA et al., 2015). Ao analisar as 
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fraturas no quadril, verificou-se que quase a metade dos pacientes teve histórico anterior de 

uma fratura por fragilidade. Entre os indivíduos que sofreram a fratura de quadril, a taxa de 

mortalidade é de, em média, 24% em 12 meses, 85% dos sobreviventes precisam de ajuda para 

caminhar e 20% destes dependem de cuidados médicos permanentes (NAKAYAMA et al., 

2015). 

Um estudo epidemiológico da osteoporose, realizado na Austrália, em Nova Gales do 

Sul (NSW), no ano de 2007, constatou que das 4.005 pessoas com 60 anos ou mais de idade, 

31% dos entrevistados tiveram uma fratura inicial e 11% sofreram uma nova fratura no período 

de dois anos (NOLAN et al., 2020). Em Queensland, outro Estado australiano, foi realizado em 

2015 um estudo com 14.887 pessoas de 50 anos no qual também se constatou que 14,3% destas 

tiveram uma fratura subsequente no período de dois anos (NOLAN et al., 2020). 

Fraturas secundárias ocorrem rapidamente após o primeiro trauma. As lesões 

subsequentes são um grande risco, especialmente no primeiro ano. Pacientes que sofreram 

fratura de fêmur formam o grupo de risco para fraturas futuras e devem ser priorizados para 

avaliação e início do tratamento, com objetivo de evitar novas fraturas por fragilidade. 

(STOLNICKI; OLIVEIRA, 2016). 

As refraturas são um grave problema de saúde pública, e o estudo realizado pelo 

Hospital John Hunter, na Austrália, demonstrou a importância do FLS, pois as análises 

realizadas comprovaram que houve redução de 40% nas fraturas por fragilidade nos serviços 

de saúde que contavam com um FLS (NAKAYAMA, et. al., 2015). A metodologia utilizada 

nos Serviços de Coordenação de fraturas é uma das principais formas de quebrar o ciclo de 

fraturas.  

 

3.4 O impacto das fraturas nos sistemas público e privado de saúde 

 

As fraturas osteoporóticas impactam a saúde pública, e sua incidência é cada vez maior 

em decorrência do envelhecimento da população (STOLNICKI, TEIXEIRA, 2020). 

Em uma perspectiva clínica, pode ser estabelecida como fratura o que acontece como o 

desfecho de um trauma pequeno, como uma queda da própria altura ou por trauma não 

assinalado. Entre as fraturas por fragilidade mais comuns estão incluídas vértebras, fêmur 

proximal (quadril), rádio distal e úmero proximal (STOLNICKI; OLIVEIRA, 2016). 

Uma fratura pode impedir que a pessoa realize tarefas corriqueiras, como abaixar-se, 

amarrar os sapatos ou tomar um banho. E, uma vez que se tenha uma fratura na coluna, é comum 

que possa ocorrer outra fratura (DORE et al., 2013). 
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As quedas têm real importância na gênese da fratura osteoporótica. Mais de 90% das 

fraturas de quadril ocorrem em consequência de quedas. Cerca de 30% dos idosos costumam 

cair, ao menos uma vez ao ano, em média. Dessas quedas, 5% acabam em fratura. Informações 

de organizações para idosos e de hospitais indicam que de 10% a 25% das quedas se 

transformam em fraturas, laceração ou outras que podem ocasionar em hospitalização 

(MORAES et al., 2014). 

Fraturas osteoporóticas geralmente estão ligadas às quedas, em especial na população 

idosa. Os fatores mais relevantes para esse evento são a perda do equilíbrio, modificações 

visuais, carências cognitivas, decadência funcional e uso de medicamentos psicoativos e anti-

hipertensivos. Um histórico de duas quedas ou mais nos últimos seis meses pode permitir 

relacionar o idoso a problemas relacionados à osteoporose, que requer cuidados preventivos 

particulares (SINGER et al., 2015). 

As fraturas do fêmur proximal têm potencial de repercussão grave para os pacientes 

idosos, com maior morbidade e mortalidade, maior ocorrência de dados de inaptidão no pós-

operatório e despesas crescentes para a família, bem como para o sistema de saúde, ainda com 

desfechos pobres no tratamento. São reputadas, atualmente, como uma das mais elevadas 

dificuldades de saúde pública no mundo (EISMAN et al., 2012). 

O período entre o trauma e a cirurgia no Brasil ultrapassa 24 horas, o que é capaz de 

ocasionar agravamento dos resultados clínicos e de melhoria de vida, além de elevar os custos 

em um sistema de saúde em crescimento (STOLNICKI; OLIVEIRA, 2016). 

As orientações em outros países estipulam 24 horas como prazo desejável entre o trauma 

e a cirurgia, exceto em casos em que a situação do paciente exija um pouco mais de tempo para 

evolução clínica. Alguns médicos levam a dimensão do tempo ideal como um autocontrole da 

qualidade da execução em questão (EISMAN et al., 2012). 

 

3.4.1 Custos 

 

A elevação do número de idosos na sociedade ocasiona o aumento das preponderâncias 

de doenças crônico-degenerativas. O modelo assistencial em curso, com foco na hospitalização, 

estimula que o atendimento inicial seja no hospital ou em serviços de emergência, nas 

formações mais elevadas destas doenças e agravos, há um aumento dos custos e redução das 

oportunidades de um prognóstico considerável (BARROS; RITTI-DIAS, 2016). 

A dimensão de idosos hospitalizados no Sistema Único de Saúde (SUS) devido às 

refraturas assoma a 1%. Os custos médicos relativos ao tratamento da fratura do quadril em 
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idosos têm sido investigados desde o ano de 2010, no Brasil, e diferem de modo relevante, 

especialmente devido às dissemelhanças em regulamentos de contribuição ou levantamento 

usadas, desde R$ 1.700,00 até R$24.000,00 (MORAES et al., 2014). 

Os custos totais com refraturas foram de cerca de 2% dos custos do SUS para pacientes 

com 60 anos ou mais. A maior parte das internações teve duração de um a sete dias, 50,1% 

aconteceram em hospitais beneficentes, e 42,7% ocorreram fora da cidade do paciente. Os 

gastos diretos com os médicos da intervenção cirúrgica na fratura do quadril do enfermo idoso 

foram de R$ 5.132,31 (MORAES et al., 2014). 

Os gastos relacionados ao tratamento das cirurgias de fratura de quadril no idoso no 

Brasil mostram distintas estruturas de coleta e diferenciações de perspectiva de entendimento 

utilizadas. A proporção de hospitalização de pessoas na terceira idade com diagnóstico inicial 

de fratura de fêmur foi pequena em comparação a outros países (STOLNICKI; OLIVEIRA, 

2016). 

 

3.4.2 Qualidade de vida 

 

O cuidado cirúrgico tem sido um componente essencial da assistência à saúde em todo 

o mundo há mais de um século. Embora os procedimentos cirúrgicos tenham como objetivo 

salvar vidas, as práticas inseguras podem causar danos substanciais. Dada a onipresença da 

cirurgia, isso tem implicações significativas (SINGER et al., 2015). 

Avaliar a mudança na qualidade de vida após a cirurgia é importante para a tomada de 

decisão do paciente e para a avaliação da saúde, especialmente à medida que a saúde se torna 

mais orientada para a métrica. Para a maioria dos pacientes cirúrgicos, é realmente simples. 

Para outros, a cura rápida requer diligência e esforço em cuidar da incisão e do corpo como um 

todo após o procedimento (MORAES et al., 2014). 

A intervenção farmacológica e cirúrgica adequada inclui tratamento com medicamentos 

anti-inflamatórios e aplicação de antibióticos; estratégias para aumento ósseo que deve ser feita 

de acordo com um entendimento abrangente das propriedades biomecânicas ósseas além do 

estado de remodelação dos ossos osteoporóticos, que é necessário para a criação de ambientes 

biológicos e mecânicos adequados para a união e remodelação óssea (BONAFEDE; 

ESPINDLE, 2013). 

A qualidade de vida pode melhorar significativamente após vários procedimentos 

cirúrgicos mais ou menos extensos em pacientes com fraturas osteoporóticas. Medidas de 
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qualidade de vida são utilizadas cada vez mais para avaliar o resultado dos cuidados cirúrgicos 

(DORE et al., 2013). 

De modo geral, a qualidade de vida dos pacientes com fratura de quadril após um 

procedimento cirúrgico melhora do primeiro ao sexto mês.  Mobilidade é a condição mais 

afetada, e passa de 98,5% para 74,3% no sexto mês. O mesmo pode ser observado no 

autocuidado, de 56,6% a 95,6%; nas atividades diárias, de 61% a 95,6%; na dor, de 52,9% para 

89,7%, e na ansiedade e depressão, de 40,4% para 58,1% (SINGER et al., 2015). 

A recuperação da cirurgia não deve ser complicada, mas poderá levar algum tempo para 

a reabilitação completa e, em alguns casos, o paciente poderá ter sua mobilidade e autonomia 

reduzidas, sendo necessária a ajuda de familiares ou profissionais da saúde para que ele execute 

suas atividades. Para melhorar o atual estado insatisfatório do tratamento de fraturas 

osteoporóticas, deve-se, primeiro, obter uma compreensão aprofundada do mecanismo de 

consolidação de fraturas em pacientes idosos com osteoporose. 

 

3.5 Fracture Liaison Service  

 

A administração das fraturas por fragilidade requer muito mais que somente a 

estabilização cirúrgica das fraturas; faz-se necessária uma atuação ativa na causa básica da 

fratura: a osteoporose. A maioria dos centros de saúde falha em oferecer um plano sequencial 

de avaliação e tratamento para esse estado de saúde, o que pode acarretar consequências, 

inclusive, econômicas no futuro (MILLER; LAKE; EMORY, 2015). 

O FLS é um programa de apoio a fraturas criado pela IOF e Sociedade Americana de 

Pesquisa Óssea Mineral, se propõe a ser uma ferramenta eficaz dedicada ao tratamento de 

pacientes após a ocorrência de uma fratura por fragilidade. Desde a década de 1980, sabe-se 

que metade dos pacientes com fraturas de quadril já havia sofrido algum trauma de baixo 

impacto no passado (CAPTURE THE FRACTURE, 2012), e esses indivíduos são facilmente 

identificáveis em uma parcela bem menor da população, como demonstra a Figura 2 abaixo. 
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Figura 2:  Risco de fratura e facilidade de rastreio 

 

  

Fonte: Adaptado de Capture the Fracture (2012). 

 

Considerando, portanto, as lacunas existentes para a prevenção secundária de fraturas, 

surgiram inúmeras diretrizes e revisões sistemáticas recomendando o uso do FLS como forma 

efetiva de prevenção a fraturas secundárias. 

O FLS consiste em uma estratégia sistematizada para captura automática de pacientes 

com fratura por fragilidade, sendo adaptado à realidade de cada serviço de saúde. Tendo em 

vista a demanda e recursos disponíveis, integra a equipe multidisciplinar e assegura que os 

pacientes com fratura por fragilidade sejam captados de maneira sistematizada provenientes, 

geralmente, dos ambulatórios, radiologia, enfermaria da ortopedia e serviços de emergência e 

recebam avaliação de osteoporose e risco de quedas, prescrição de tratamento sempre que 

indicado, informações relevantes sobre nutrição, prevenção de quedas e exercícios físicos, e o 

compartilhamento dessas informações com o sistema de atenção primária é fundamental 

(MCLELLAN et al., 2003). 
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Figura 3: Estrutura Operacional de um serviço de FLS 

 
Fonte: Adaptado de Akesson e colaboradores (2013). 

 

Em 2013, Ganda e colaboradores publicaram a classificação para modelos de FLS, em 

que o serviço é classificado de acordo com o tipo e a intensidade da assistência provisionada; 

assim, temos os seguintes modelos: 

- O Tipo A (3i) é definido como um serviço que identifica, investiga a osteoporose e 

inicia o tratamento quando apropriado; 

- Os serviços de tipo B (2i) identificam e investigam os pacientes, mas depois remetem 

o início do tratamento para o sistema primário de saúde; 

- Os serviços de tipo C (1i) identificam os pacientes e alertam ao sistema primário o risco 

ao sistema primário. No entanto, não realizam qualquer avaliação ou tratamento dos pacientes; 

- Os serviços de tipo D (Zero i) identificam os pacientes e apenas irão educá-los, mas não 

participam mais na comunicação dos seus resultados a outros interessados no cuidado desse 

indivíduo. 

O programa da operadora de saúde americana Kaiser Permanente é o maior em 

prevenção de fraturas por fragilidade do mundo, conduzido por ortopedistas. O programa 

iniciou-se apenas com as fraturas de quadril e, na medida em que sua efetividade foi 

comprovada, mais recursos foram investidos para atuar nas prevenções secundárias e também 

nas primárias. Em 2009, sete anos após a implantação do Programa Integrado em onze centros 

da Carolina do Sul, houve a redução de mais de 40% nas fraturas de quadril. Este programa é 

classificado como um serviço do tipo A, e tem se mostrado bem-sucedido (WALTERS S et al., 

2017). 

No Brasil, existem aproximadamente 35 programas de FLS, sendo quatro deles 

classificados como “Padrão Ouro” pelo Capture de Fracture da IOF (International Osteoporosis 
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Foundation): PrevRefrat (RJ), Revita (RO), Sancta Maggiore Hospital (SP) e Hospital da Cruz 

Vermelha (PR). Não existe um programa oficial do Ministério da Saúde para a prevenção de 

fraturas secundárias; no entanto, esforços individuais estão em andamento para a criação e 

manutenção de FLS locais, sendo a maioria públicos.  

O PrevRefrat (Programa de Prevenção a Refraturas do Centro de Reumatologia e 

Ortopedia de Botafogo), instituição privada localizada no Rio de Janeiro, tem difundido a 

necessidade da prevenção secundária de fraturas e auxiliado na implantação de novos serviços 

no Brasil. É um dos programas classificados como padrão ouro. No programa PrevRefrat, a 

primeira consulta se realiza com uma rápida entrevista para verificar se o caso do paciente se 

enquadra ao programa. O próximo passo é o cadastramento no programa, coleta do histórico 

médico, hábitos de vida e fratura ocorrida. Logo após são realizados exames radiográficos da 

fratura e da coluna dorsal e lombar em perfil e densitometria óssea. São solicitados exames 

laboratoriais (dosagem de cálcio sérico e urinário, creatinina, 25OH vitamina D e PTH – 

eventualmente outros exames são solicitados, conforme a necessidade – e é agendada uma nova 

consulta (em média quatro semanas depois) para avaliação dos exames (STOLNICKI; 

OLIVEIRA, 2016). 

 
Figura 4: Resumo dos Critérios de Boas Práticas em um FLS 

 
Fonte: Adaptado de Capture the Fracture (2012). 



 

29 

Reduzir o risco de fraturas futuras é o principal objetivo de qualquer FLS. No entanto, os 

centros que empregam os serviços mais intensivos (tipo A ou B), que assumem a 

responsabilidade pela investigação e tratamento, possuem melhores resultados do que os 

serviços menos intensivos (WALTERS S et al., 2017). 

Os FLS trazem benefícios para os pacientes e serviços de saúde, e os melhores resultados 

são apresentados por aqueles que se responsabilizam por todo o processo, desde a identificação 

do paciente após uma fratura por fragilidade incidente até a investigação e o tratamento da 

osteoporose, e o acompanhamento a longo prazo para garantir a adesão. Os centros que não 

possuem um programa FLS, atualmente, devem tomar as medidas necessárias para a sua 

implementação, uma vez que os potenciais benefícios só poderão aumentar ao longo do tempo 

devido ao rápido envelhecimento populacional (WALTERS S et al., 2017). 
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa com enfoque na atenção à saúde, mais especificamente sobre 

a estrutura e o processo adotados por uma operadora privada de saúde brasileira para a 

prevenção de fraturas por fragilidade. É pressuposto desta pesquisa que a utilização de linhas 

de cuidados específica para o problema reduz agravos à saúde e, consequentemente, os custos 

relacionados a eles.  

É importante destacar que o mapeamento do processo e da estrutura permite a criação 

de indicadores de resultado que embasam a gestão nas tomadas de decisão e contribui para o 

planejamento, trazendo melhorias nas ações que qualifiquem o atendimento e ampliem o acesso 

dos usuários aos serviços de saúde. 

A abordagem utilizada foi a qualitativa, na perspectiva do estudo de caso que 

proporciona a elaboração de construtos a partir da análise de dados. Foi conduzido de forma 

exploratória e descritiva a partir de banco de dados secundário disponibilizado pela operadora 

de saúde. Contou ainda com um informante-chave que foi utilizado para o esclarecimento dos 

dados levantados e a sua relação com o FLS estudado na operadora de saúde. 

O estudo do tipo qualitativo busca entender a realidade a partir da análise de dados de 

fontes distintas: entrevista, observação e documentos (CRESWELL, 2010). Nessa pesquisa, as 

fontes de dados foram os documentos disponibilizados pela operadora e entrevistas com a 

gestora do serviço de coordenação de fraturas por fragilidade na empresa Prevent Senior.  

A metodologia do estudo de caso foi escolhida por contemplar desde as técnicas de 

coleta até a análise final do relatório. Estudos de caso consideram, além do contexto situacional, 

o histórico da realidade do objeto do estudo e de sua individualidade e particularidade. Ele 

possibilita a compreensão de relações estruturais e de processo ao permitir um exame detalhado 

das relações e das experiências e, principalmente, por evidenciar o rumo de um processo em 

andamento e a maneira de interpretá-lo, concedendo a possibilidade do exercício comparativo 

entre espaços distintos (MINAYO, 2013). 

O estudo de caso, segundo Yin (2005), é uma investigação prática aplicada 

 
[...] a um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
definidos e pretende-se analisar uma situação tecnicamente única em que 
haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como 
resultado, baseia-se em várias fontes de evidência, além do prévio 
estabelecimento de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos 
dados (YIN, 2005). 



 

31 

O “caso”, neste estudo, é definido como a operadora de saúde e o “fenômeno” estudado 

é a abordagem do FLS na prevenção de fraturas por fragilidade relacionadas a osteoporose. 

O delineamento descritivo foi utilizado, porque atende à perspectiva do estudo em 

demonstrar o contexto de determinada realidade (nessa pesquisa delimitada pela realidade da 

operadora de saúde estudada) e por buscar entender as relações entre os construtos envolvidos 

no fenômeno em questão. 

 

4.1 Estrutura e Processo 

 

O delineamento metodológico deste estudo é baseado no estudo de Processo e Estrutura 

das obras de Donabedian, considerando a sua importância na descrição e organização de 

serviços hospitalares e focados na assistência ao paciente. 

Para Donabedian (1988), os indicadores de qualidade capazes de avaliar os serviços de 

saúde se agrupam em três categorias: Estrutura, Processo e Resultado: 
 

1-  Estrutura: abrange os recursos humanos (quantidade dos profissionais), 
o recurso da estrutura organizacional (profissionais da saúde), físicos 
(instalações, equipamentos e o investimento da estrutura) e financeiros 
(mecanismos de financiamento de investimento nas estruturas físicas e na 
capacitação dos profissionais). 
2- Processo: refere-se às atividades que constituem a atenção à saúde e 
envolve a interação entre os profissionais da saúde e a população assistida. 
3- Resultado: está relacionado às mudanças, no estado de saúde da 
população, promovidos em decorrência pelos cuidados recebidos.  

 

Foram considerados para avaliação os pressupostos de Donabedian (1988a) sobre 

indicadores de estrutura e processo, relacionados ao campo de estudo que é o Serviço de 

Coordenação de Fraturas por Fragilidade, em uma operadora de saúde brasileira com foco no 

público idoso. 

Conforme a definição adotada por Donabedian (1984:6-7), “a qualidade da atenção 

médica consiste na aplicação da ciência e da tecnologia médica de uma maneira que renda o 

máximo de benefícios para a saúde sem aumentar com isto seus riscos”. Para o autor, o conceito 

a seguir é fundamental para os valores, a ética e as tradições da saúde: “no mínimo não lesar, 

geralmente fazer algum bem e, idealmente, realizar o maior benefício que seja possível alcançar 

em qualquer situação dada” (PORTELA, 2018). 
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Indicadores de qualidade nos serviços de saúde permitem avaliar a partir de critérios e 

instrumentos, que mensurem a assistência que foi gerada à população de um local, por meio de 

procedimentos específicos de uma rede de serviços. Espera-se que os serviços sejam 

estruturados e com processos definidos e organizados, como, por exemplo, a quantidade de 

profissionais de saúde aptos para atender à comunidade local; a disponibilidade e as condições 

de armazenamento de medicamentos necessários para atender à comunidade; a quantidade ou 

percentual de prescrições, consultas ou diagnósticos realizados em um serviço de saúde; a taxa 

de internação e/ou de infecção hospitalar em um hospital; e a existência de um sistema de 

referência e contrarreferência de pacientes dentro de uma rede de serviços de saúde 

(PORTELA, 2018). 

Os indicadores de estrutura e processos serão apresentados por meio de tabela, 

demonstrando o atendimento dos requisitos propostos pela IOF para os serviços de FLS, no 

período de janeiro a dezembro/2018 e descritos em texto. Não serão utilizados dados 

individuais. Foi realizada visita ao Serviço de Coordenação de Fraturas e foram realizadas 

algumas entrevistas com a gestora do Grupo da Osteoporose da operadora estudada para maior 

compreensão dos processos realizados no tratamento dos beneficiários. Os dados aqui 

apresentados foram disponibilizados pela empresa estudada.  

 

4.2 Características gerais da operadora de saúde estudada 

 

A operadora de saúde Prevent Senior foi fundada em 1997, no bairro da Mooca, zona 

leste do munícipio de São Paulo, pelos irmãos Eduardo e Fernando Carrilo que permanecem 

como proprietários até o momento. Primeiramente, desenvolveram o serviço de ambulâncias e, 

posteriormente, evoluíram para o atendimento médico (HERZLINGER et al., 2020).  

Desde o início de suas atividades, a empresa focou seu trabalho em beneficiários de 

idades mais avançadas. De acordo com a sala de situação da ANS até março de 2021 contava 

com 509.927 beneficiários, sendo 77,2% idosos em comparação com 14,3% de idosos no setor 

(ANS, 2021). Atualmente, dispõe de 45 unidades na rede própria de atendimento, sendo 13 

hospitais (PREVENT SENIOR, 2020). 

Grande parte do atendimento assistencial prestado aos seus beneficiários é realizada em 

sua rede própria, sendo a outra parte realizada em serviços credenciados, no qual a Prevent 

Senior utiliza a estrutura hospitalar do credenciado, no entanto, a gestão é realizada pelos seus 

próprios profissionais (RIBEIRO, 2020). 
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Em novembro de 2019, através da parceria com redes credenciadas, em especial com os 

hospitais da Amil, a empresa iniciou a oferta de planos de saúde para atendimento exclusivo 

em rede credenciada na cidade do Rio de Janeiro (EXAME, 2019).   

A empresa diferencia-se dos demais planos de saúde, pois seu objetivo é atingir as 

pessoas na faixa etária acima de 49 anos, com mensalidade média de R$ 800,00 reais. A grande 

maioria de seus contratos são individuais, com apenas 4,5% de contratos de planos coletivos. 

Enquanto os grandes planos de saúde do focam principalmente em planos empresarias e 

coletivos, cujas regras de reajustes são mais flexíveis (ANS, 2021; VELLUDO; ABREU; REIS, 

2018).  

Conforme dados de balanços públicos, o faturamento da Operadora foi de 1 bilhão de 

reais em 2014 e 3,5 bilhões em 2019 e seu lucro no mesmo período subiu de 56 milhões de 

reais para 410 milhões (EXAME, 2019).  

A Prevent Senior se propõe a trabalhar na prevenção de doenças e agravos, onde cada 

beneficiário possui um médico tutor especialista conforme a necessidade do paciente. A 

Operadora concentra grande parte de seus atendimentos na rede própria para a gestão das 

informações de seus usuários em seu sistema, com objetivo de otimizar e integrar diagnósticos 

e tratamento, além de ser uma maneira de controlar seus gastos assistenciais (VELLUDO; 

ABREU; REIS, 2018).    

Além das ações de saúde voltadas para a assistência, a Prevent Senior investe em 

espaços voltados para atividades físicas, lazer, oficinas e terapia ocupacional (PREVENT 

SENIOR, 2020).  

 

4.3 Métodos de coleta de dados   

 

Para o desenvolvimento desse estudo de caso qualitativo com enfoque no FLS da 

operadora de saúde Prevent Senior, foram utilizadas a análise documental, visita e entrevistas 

em profundidade com informante-chave da operadora. 

Os documentos utilizados foram os protocolos e relatórios de resultados da estratégia 

FLS na operadora. 

A entrevista com a informante-chave foi utilizada para a validação do entendimento dos 

dados coletados pela análise documental e para a identificação da estrutura e do processo 

envolvido no FLS. 
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4.4 Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê De Conformidade Ética Em Pesquisas Envolvendo 

Seres Humanos (CEPH) da Fundação Getúlio Vargas sob número 137/2020 e pelo Comitê de 

Ética em Pesquisas da Prevent Senior sob o parecer número 4.556.280. (APÊNDICES 1 e 2).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A descrição dos resultados nesta seção busca responder ao objetivo geral deste estudo 

que foi demonstrar indicadores de estrutura e processos relacionados à abordagem do FLS na 

Prevent Senior, o qual atua em integração vertical, na cidade de São Paulo, a partir da utilização 

da metodologia proposta pela organização International Osteoporosis Foundation (IOF). 

O manejo das fraturas por fragilidade requer muito mais que somente a estabilização 

cirúrgica das fraturas. É necessária uma atuação ativa na causa básica da fratura: a osteoporose. 

A maioria dos grandes centros de saúde falha em ofertar um plano sequenciado de avaliação e 

tratamento para esse estado de saúde, o que pode gerar consequências, inclusive, econômicas 

no futuro (MILLER; LAKE; EMORY, 2015). 

Esse é pressuposto básico da Prevent Senior em várias linhas de cuidado, como a de 

prevenção de fraturas por osteoporose. Entender a estrutura e o processo utilizados pela Prevent 

Senior ajuda no entendimento da gestão dessa linha de cuidado preventiva de fraturas. 

A Prevent Senior iniciou seu serviço de coordenação de fraturas na Unidade Sancta 

Maggiore Mooca, no ano de 2015. E, após algumas mudanças operacionais, durante o ano de 

2018 o processo de captação dos pacientes com fratura ocorria de três formas: 

 

1-  Direto do hospital (fraturas agudas após tratamento cirúrgico ou conservador); 

 

2- Fraturas prévias: encaminhado pela equipe ambulatorial; 

 

3- Fratura vertebral (incidental): Foi quando a equipe da osteoporose iniciou um 

trabalho com a equipe da radiologia, e todas as vezes em que esse profissional emitia 

um laudo radiográfico, independente do motivo pelo qual o paciente tivesse 

realizado o exame (por exemplo, o paciente realizava um RX de tórax para um pré-

operatório), em qualquer que fosse o evento, o radiologista inseria essa informação 

em uma planilha e esse beneficiário era convidado a participar do grupo da 

osteoporose. 
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A Figura 5 demonstra a estrutura definida para essa linha de cuidado na Prevent Senior. 

 

Figura 5: Estrutura de atendimento na prevenção de fraturas osteoporóticas na Prevent 

Senior 
                      

 
Fonte: Elaboração da autora, 2021. 

 

A estrutura de um serviço de saúde, segundo Donabedian (1988) deve contemplar 

minimamente as unidades envolvidas e os recursos humanos inseridos nelas. 

Na linha de cuidados da Prevent Senior, a abordagem de fraturas por osteoporose conta 

com quatro unidades estruturais bem formatadas: o Pronto Socorro hospitalar, o Ambulatório, 

o serviço de Radiologia e o Grupo de Osteoporose. Independente da porta de entrada, urgência, 

consulta eletiva ou achado radiológico inesperado, o destino na estrutura é o Grupo de 

Osteoporose onde a conduta clínica é determinada. 

Em cada unidade da estrutura ficam equipes distintas. No Pronto Socorro, a equipe não 

é exclusiva dessa linha de cuidado, mas é orientada a direcionar os casos com indicação para o 

programa de osteoporose. No ambulatório, a equipe já possui maior interação com a linha de 

cuidado, por contar com especialidades relacionadas ao atendimento ao idoso. Na radiologia, 
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os profissionais também não são específicos do programa, mas são orientados a indicar os 

achados clínicos inesperados de fraturas por osteoporose para o programa. 

A Figura 6 demonstra o Processo para essa linha de cuidado: 

 

Figura 6: Processo de atuação na prevenção de fraturas osteoporóticas na Prevent Senior 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2021. 

 

A operadora possui diversos programas voltados para a linha de cuidados continuados, 

e, para que não haja a falta de interesse do paciente em participar de mais um, o gerontólogo 

entra em contato com o paciente e o convida para realizar uma consulta com o grupo da 

osteoporose. Desse modo, esse profissional, nesse contato, solicita os exames necessários para 

avaliação médica inicial.  
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Esse beneficiário, na primeira consulta, é atendido por um geriatra ou reumatologista. 

Para otimização e maior eficácia no atendimento ao paciente osteoporótico, no mesmo 

dia o paciente passa por duas consultas: 

 

- Gerontologia: que realiza a avaliação da alimentação, ingestão de cálcio, 

número de queda, e aplicação de testes funcionais como velocidade de marcha, força de 

tensão palmar e equilíbrio.  

 

- Equipe médica que visa a(ao): 

1- Análise de fatores de risco para osteoporose e fratura; 

2- Adesão dos pacientes ao tratamento;  

3- Número de quedas; 

4- Número de fraturas prévias, data e local do osso; 

5- Tratamentos utilizados previamente, com critérios de falha ou efeito 

colateral; 

6- Investigação de causas secundárias: hemograma, glicemia, função 

tireoidiana, renal e hepática, perfil de cálcio e outros, conforme necessidade clínica; 

7- Avaliação de densitometria óssea e radiografia da coluna torácica e 

lombar; 

8- Tratamento novo recomendado: Prescrição de cálcio, Vitamina D e droga 

específica (todas baseadas em protocolo previamente estabelecido).  

 

Após o atendimento, o paciente recebe um número de telefone para contato através da 

plataforma “WhatsApp” para se comunicar com a equipe. A operadora sempre possuiu o desejo 

de realizar teleconsulta com seus pacientes; no entanto, como era vedado pelo CFM, no período 

de 2018 a comunicação entre a equipe da osteoporose e o paciente se dava através da plataforma 

“WhatsApp”, pois, se o paciente tivesse alguma fratura ou intolerância à medicação prescrita, 

ele fazia contato com o grupo da osteoporose para que fosse reavaliada a conduta de seu 

tratamento, e esse contato com o beneficiário é um fator de suma importância para o sucesso 

do FLS, pois auxilia na redução dos números de fraturas, acarretando um ganho social e 

financeiro tanto aos pacientes, familiares, sociedade e sistemas de saúde.  

Após seis meses, o paciente é orientado a agendar uma consulta com o gerontólogo para 

verificar a adesão ao tratamento. Para os beneficiários que possuem aderência ao tratamento o 

retorno médico é realizado a cada dois anos.  
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A partir desse período, o paciente é orientado a fazer um exame de densitometria óssea 

novamente, conforme protocolo definido pelo grupo da osteoporose. O padrão de retorno 

ocorrerá da seguinte forma: 

 

1- Pacientes com osteoporose sem fraturas retornavam à consulta médica a 

cada 2 anos.  

2- Pacientes com osteoporose severa, o retorno era realizado no período de 

6 meses a 1 ano.  

3- Todos os pacientes fraturados tinham um retorno com o gerontólogo a 

cada 6 meses; no entanto, cerca de 30 a 40% desses pacientes (grupo da 

osteoporose) retornavam num período médio de 2 meses ou mantinham contato por 

WhatsApp. 

 

A Prevent Senior, por ser um sistema de saúde totalmente verticalizado e com a total 

integração dos prontuários eletrônicos de seus beneficiários, apresenta uma grande vantagem 

por possuir informações integradas. Desta forma, os exames dos pacientes são recebidos 

automaticamente e entregues via sistema para o médico assistente.  No período de um ano até 

o atendimento, no entanto, o beneficiário recebe em média seis ligações nesse período e realiza 

exames de densidade óssea, dosagem de vitamina D, hormônios tireoidianos e é orientado sobre 

quais condutas a serem seguidas em seu tratamento. 

Para monitoramento dos pacientes portadores da osteoporose, o grupo da osteoporose 

utiliza a ferramenta Forms do Google, que é preenchida no final de cada consulta. 

A gestora do grupo da osteoporose, Dra. Alana Meneses Santos Guerra, acompanhava 

o processo de captação de novas fraturas e refraturas, o que garante uma grande assertividade 

do FLS da operadora. 

Na ocorrência de uma nova fratura, uma consulta de retorno é marcada para ser realizada 

novamente a investigação de novas fraturas e aderência do paciente à medicação. 

O acompanhamento dos casos de refratura é baseado no cruzamento sistemático dos 

dados das matrículas cadastradas na FLS e idas ao Ponto Socorro ortopédico, além do 

questionamento ativamente durante os retornos realizados no ambulatório. 

A Prevent Senior conseguiu a aderência das equipes médicas para o encaminhamento 

dos pacientes pós-fratura por fragilidade, para o grupo da osteoporose, porque é um grupo 

verticalizado no qual a gestão é totalmente integrada e há uma comunicação com as equipes 
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assistenciais para encaminhamento das pessoas que sofreram fraturas para o grupo da 

osteoporose.  

Em 2019, houve um ganho operacional em seu FLS, pois o ambulatório da osteoporose 

passou a estar localizado fisicamente no mesmo prédio do trauma cirúrgico e não cirúrgico, e 

os pacientes passavam sincronicamente com ortopedista e grupo da osteoporose, otimizando a 

captação dos pacientes osteoporóticos. 

Os pacientes com fratura ingressavam diretamente para o ambulatório da osteoporose, 

para facilitar o processo, pois o paciente com fratura tem muitas coisas com que se preocupar 

e, nesse momento, ela não era prioridade, então isto seria verificado em um segundo momento. 

Com a sinalização do paciente pós-fratura, a operadora vislumbrou a oportunidade de 

convidar esse paciente a entrar no grupo da osteoporose, com o intuito de inseri-lo no programa, 

para otimizar o seu tratamento, e para a empresa diminuir seus gastos financeiros e a redução 

do número de novas fraturas nesse paciente, que é o principal objetivo do FLS. 

Uma das principais preocupações é a sustentabilidade do programa FLS devido à sua 

grande demanda. No período de 2015 a 2018, a operadora já contava com aproximadamente 

20.000 pacientes acompanhados pelo grupo da osteoporose. 

Na operadora, um fator de sucesso do seu FLS é que o grupo da osteoporose é formado 

por geriatras especializados em osteoporose, então os demais profissionais da empresa foram 

treinados para encaminhar os pacientes com a doença para esse grupo de profissionais. 

Como melhorias para o futuro, a partir de 2021 projeta-se que os ortopedistas tratem os 

pacientes osteoporóticos, pois, na Prevent Senior, o principal acesso desse público é através 

desse profissional. A empresa formatou um programa que contará com um plantão de dúvidas 

para discussão dos casos de osteoporose que será realizado através do acesso a um portal 

próprio, indicado no protocolo do tratamento.  

Através da habilitação para captação dos pacientes com fraturas por fragilidade pelas 

equipes ortopédicas, a empresa vislumbra um maior alcance e acompanhamento desses 

beneficiários, pois a habilitação desse profissional para tratamento e acompanhamento desses 

indivíduos trará uma maior capilaridade ao programa de Coordenação de Fraturas. 

Abaixo, no quadro 1, são apresentados os indicadores de processo e de estrutura do FLS 

PREVENT SENIOR: 
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Quadro 1: Indicadores de estrutura  – FLS Prevent Senior 

Padrão Melhores Práticas - FLS Indicador 

Identificação do Paciente 100%  

Profissionais de Saúde 2 gerontólogos 2 médicos no período de 
10 horas diariamente 

Identificação de Fraturas Vertebrais (FV) 100% dos atendidos por raio X  

Diretrizes de avaliação nacional 100% de conformidade  

Administração a Longo Prazo Constante por consulta, telefone ou 
WhatsApp  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Quadro 2: Indicadores de processo – FLS Prevent Senior 

Padrão Melhores Práticas - FLS Indicador 

Avaliação de Pacientes 90% 

Momento de Avaliação Pós-Fratura Até 4 semanas 

Causas Secundárias da Osteoporose 100%  dos pacientes são avaliados  

Serviços de Prevenção de Quedas Ampliação  

Avaliação Multidisciplinar 100% dos pacientes são atendidos  

Iniciação de Medicação 90%  

Revisão de Medicação 90%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

A IOF, em 2012, lançou um documento intitulado Capture a Frature (Capture the 

Fracture) no qual constam diretrizes com o objetivo de fornecer orientação para instituições no 

processo de implementação de um FLS e permitir a avaliação dos serviços utilizando medidas 

de resultados predeterminadas.  

O programa possui 13 domínios-chave, a saber: identificação do paciente, avaliação do 

paciente, tempo de avaliação pós-fratura, identificação de fraturas de fragilidade vertebral, 

aderência a diretrizes locais/regionais/nacionais, avaliação da causa secundária da osteoporose, 

acesso a serviços de prevenção de quedas, avaliação de risco de saúde e estilo de vida, início 

do tratamento, revisão do tratamento, comunicação entre cuidados primários e secundários, 

plano de gerenciamento a longo prazo (12 meses) e todas as fraturas de fragilidade devem ser 

registradas em um banco de dados (WALTERS S. et al, 2017). 
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A Prevent Senior é classificada com padrão ouro no programa Capture a Fracture, pois 

cumpre as diretrizes estipuladas pela IOF na identificação, acompanhamento e no tratamento 

de seus beneficiários (quadro 1). 

 

1- Identificação 

A Prevent Senior, em seu FLS, criou um processo sistematizado para identificação de 

seus pacientes osteoporóticos, através da captura de 100% dos indivíduos que apresentaram 

fraturas por fragilidade e passaram por algum serviço do sistema, sejam eles no pronto socorro, 

serviço de radiologia ou equipes assistenciais. Esses beneficiários, após sua identificação no 

sistema, eram direcionados ao Grupo da Osteoporose. 

 

2- Investigação  

Reduzir o risco de fraturas futuras é o principal objetivo de qualquer FLS e a 

investigação adequada é fundamental para o sucesso do tratamento e da prevenção secundária 

da fratura. 

Na operadora estudada, logo após a identificação do paciente, este é encaminhado para 

o grupo da osteoporose, sendo que em um mesmo dia é realizada uma avaliação por um 

gerontólogo para investigação inicial e aplicação de testes funcionais. Após essa etapa inicial, 

o beneficiário é encaminhado para uma equipe médica para avaliação médica com o objetivo 

de investigar as causas da fragilidade óssea, além do preenchimento do questionário de 

admissão e inclusão no banco de dados do grupo da Osteoporose.   

 

3- Tratamento 

O tratamento dos pacientes portadores de fraturas por fragilidade na operadora estudada 

resultou na redução em 17% no número de fraturas de quadril após o primeiro ano de sua 

implantação, o que demonstra a efetividade de um Serviço de Prevenção de Fraturas. 

Após a avaliação do paciente pelo grupo da osteoporose, segundo a classificação em 

alto risco ou muito alto risco, o indivíduo é direcionado ao tratamento nos serviços: 

- Educação dos pacientes e seus familiares; 

- Reabilitação e fisioterapia; 

- Atividade física controlada; 

- Orientação nutricional; 

- Instituição do tratamento farmacológico com droga para tratamento da osteoporose.  
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4- Monitoramento 

O monitoramento é essencial para averiguar a eficácia e garantir uma adequada adesão 

ao tratamento. No acompanhamento, o ponto principal é a avaliação do paciente, de seus 

exames, do tratamento iniciado e também para avaliar a aderência do beneficiário ao tratamento. 

Na Prevent Senior, a avaliação do paciente pós-fratura ocorre no máximo em quatro semanas 

após o evento, conforme recomendam as diretrizes da IOF. 

Os beneficiários da Prevent Senior possuem um médico tutor que mantém contato com 

os pacientes pelo aplicativo WhatsApp, sendo que o grupo da osteoporose também faz uso dessa 

ferramenta para manter o contato ativo com os indivíduos acompanhados pelo grupo e, no 

período de um ano, estes recebem uma média de seis ligações, para verificação da sua aderência 

ao tratamento. 

Com base na literatura, e em resultados de inúmeros serviços de todo o mundo, incluindo 

os brasileiros, considera-se que a melhor forma de evitar fraturas secundárias são os serviços 

de FLS. No estudo realizado na Prevent Senior, podemos verificar que a implantação do serviço 

contribuiu para a redução dos seus índices de fraturas e, consequentemente, dos custos das 

fraturas por fragilidade subsequentes. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou as características e a dinâmica de um sistema de saúde 

verticalizado, voltado para usuários com idade maior de 49 anos, que inclui o Serviço de 

Coordenação de Fraturas Osteoporóticas em sua rede assistencial como estratégia de prevenção 

de fraturas por fragilidade e racionalização de recursos. Em seu modelo de atenção, o emprego 

de protocolos, os fluxos de identificação dos pacientes que possuem osteoporose, pela 

padronização de processos para identificação e acompanhamento desses beneficiários, 

conforme princípios básicos dos FLS preconizados pela IOF, com a oferta de ações de 

promoção de saúde e prevenção de fraturas, são mecanismos utilizados para obtenção de 

resultados favoráveis à sustentabilidade do sistema.   

O estudo verificou que o Serviço de Coordenação de Fraturas da Prevent Senior atua de 

forma assertiva para a avaliação e caracterização das fraturas osteoporóticas, o que 

proporcionou a redução de 17% no índice de fraturas de quadril após a implantação do seu FLS 

na Unidade Sancta Maggiore Hospital – Unidade Mooca na cidade de São Paulo, indicando que 

o programa apresenta efetividade com relação à redução do número de refraturas, após uma 

fratura osteoporótica prévia. 

Verificou-se que o processo de envelhecimento expõe aos sistemas de saúde público e 

privado a necessidade constante de mudanças, pois um dos maiores desafios para a sociedade 

é o de envelhecer com saúde. 

Os profissionais de saúde possuem alguns desafios como a identificação dos fatores de 

risco para a osteoporose, a educação dos pacientes e a intervenção ao longo de toda a vida.  

Assim, os resultados indicam que a implantação de um FLS fornece resultados 

significativos para o delineamento de ações específicas em saúde voltadas para prevenção e não 

reincidência de fratura devido à osteoporose no idoso e para a manutenção da qualidade de vida 

dessa população acometida pela doença. 
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7 LIMITES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS  

 

 

Este estudo apresenta o limite da abordagem apenas da gestora do serviço de 

coordenação de fraturas e análise de banco de dados secundários da operadora, e teria 

apresentado cenário mais amplo com a participação dos demais profissionais ligados 

diretamente à assistência dos portadores de osteoporose. 

A comparação do modelo estudado com o praticado por outros serviços de coordenação 

de fraturas poderia dar uma visão mais consistente do FLS em outros serviços de saúde.   

Diante do tempo reduzido para a realização da pesquisa, não foi possível vivenciar os 

fluxos relatados na Unidade Sancta Maggiore Mooca no processo de investigação, indicação e 

acompanhamento dos pacientes osteoporóticos junto ao grupo assistencial da osteoporose da 

operadora.  

O FLS, para ser visto em sua totalidade nos sistemas de saúde pública e suplementar, 

deve ser avaliado também em estudos que abordem outros tipos de serviços de saúde, que muito 

poderão contribuir para informações sistematizadas dessa ferramenta ainda pouco difundida na 

atenção à saúde no Brasil, para redução do ciclo de fraturas por fragilidade.  

Como novos estudos, sugere-se a continuidade dessa pesquisa com os profissionais de 

saúde, gestores que atuam nos serviços de saúde público e privado, para maior difusão do FLS, 

que é uma das poucas ferramentas para quebra do ciclo de fraturas. 

A aplicação do delineamento dessa pesquisa em outros tipos de serviços de saúde poderá 

contribuir para a construção de estudos comparativos com a operadora estudada. 
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