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RESUMO 

 

OBJETIVO: verificar se pacientes submetidos à ATQ apresentam escores de Qualidade de 

Vida Relacionada à Saúde (QVRS) comparáveis a indivíduos assintomáticos, bem como 

verificar se aspectos funcionais estão associados aos resultados dos escores de QVRS em 

indivíduos submetido a ATQ. MATERIAS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

transversal, descritivo e analítico. Os pacientes selecionados foram divididos em dois grupos: 

o grupo ATQ e o grupo de indivíduos assintomáticos, composto por sujeitos sem queixas de 

problemas, da mesma faixa etária. O estudo constou de aplicação de formulário padronizado 

para coleta de variáveis sociodemográficas, avaliação da QVRS pelo SF-36 e de função do 

quadril através do Harris Hip Score (HHS). RESULTADOS: Foram avaliados 52 indivíduos 

assintomáticos e 51 pacientes submetidos a ATQ. Os escores de QVRS foram 

significativamente menores no grupo ATQ em todos os domínios do SF-36, particularmente 

nos domínios Capacidade Funcional, Aspectos Físicos e Dor. Quando realizada a comparação 

dos escores de QVRS de acordo com os resultados do HHS, nota-se que pacientes com HHS 

considerados bom ou excelente apresentaram menores pontuações do SF-36 nos domínios 

Aspectos Físicos, Estado Geral de Saúde, Vitalidade e Aspectos Sociais, quando comparados 

com o grupo assintomático; os escores dos domínios Capacidade Funcional, Dor, Aspectos 

Funcionais e Saúde Mental não foram significativamente diferentes nesta análise. Na análise 

multivariável a matriz de correlações demonstrou que tanto o tempo de diagnóstico até a 

cirurgia como a intensidade da dor foram os fatores que mais fortemente impactaram na 

avaliação da QVRS após ATQ. CONCLUSÃO: Pacientes submetidos a ATQ apresenta 

escores de qualidade de vida medidos pelo SF-36 inferiores a pares assintomáticos, 

especialmente nos domínios Capacidade Funcional, Aspectos Físicos e Dor. A obtenção de 

altos escores funcionais após ATQ medidos pelo HHS contribui para melhores pontuações na 

QVRS. Houve também influência negativa indireta da demora em instituir tratamento 

cirúrgico e da intensidade da dor tendo em vista que estes dois fatores estiveram associados a 

piores resultados funcionais.  

 

Palavras-Chave: Artroplastia total do Quadril. Qualidade de Vida. SF-36. HHS. Função. 
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ABSTRACT 

 

 

OBJECTIVE: to verify if patients underwent to total hip arthroplasty (THA) have the same 

health related quality of life (HRQL) as asymptomatic individuals, as well as compare 

functional aspects in such cases. MATERIAL AND METHODS: A cross sectional 

descriptive and analytical study was carried out. Patients were divided into two groups: THA 

group and asymptomatic group comprised of subjects without complaint in the hip and at the 

same age range. Social and demographic questionnaire were applied as well as HRQL SF36 

and the functional evaluation by the Harris Hip Score (HHS). RESULTS: 52 assymptomatic 

and 51 operated patients were assessed. HRQL was significant different between the two 

groups in all domains of SF36 questionnaire, particularly in the domains Functional Capacity, 

Physical Aspects and Pain. When comparing the HRQL scores with the HHS, it was noted 

that patients with HHS scores considered good or excellent presented lower SF36 scores in 

the domains Physical Aspects, General Health, Vitality and Social Aspects, in comparison 

with the asymptomatic group; scores of the domains Functional Capacity, Pain, Functional 

Aspects, and Mental Health were not different in this analysis. In the multivariate analysis, the 

correlation matrix have showed that diagnostic time to surgery and pain intensity were the 

strongest factors associated with HRQL after THA. CONCLUSIONS: Patients underwent to 

THA present scores of HRQL evaluated by SF36 inferior than asymptomatic individuals, 

particularly in the domains Functional Capacity, Physical Aspects and Pain. Better functional 

scores after THA measured by HHS were associated with better scores in the HRQL. There 

was also a indirect negative influence of the delay to perform surgery and of pain intensity, 

taking into account that those two factors were associated with worse results. 

Key words: Total Hip Arthroplasty. Quality of Life. SF36. HHS. Function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A artroplastia total do quadril (ATQ) é uma das intervenções bem-sucedidas da ortopedia(1). É 

indicada no tratamento das osteoartrites severas do quadril com importante limitação 

funcional e dor incapacitante(2). Outras opções de tratamento têm indicações restritas, como 

osteotomias e artroplastias de recapeamento. O uso de analgésicos e a restrição de carga sobre 

o quadril servem apenas como medidas coadjuvantes, até a indicação definitiva da prótese ou 

são destinadas aos pacientes que não têm condições clínicas de serem submetidos à cirurgia(3). 

Os objetivos principais da ATQ são o alívio dos sintomas álgicos e a restauração das funções 

articulares, representando para os pacientes o resgate da independência e da autoestima(4). 

 

Apesar da ATQ ser um procedimento de sucesso, alguns trabalhos demonstram grande 

variabilidade no resultado desta intervenção. Há um considerável número de pacientes que 

demonstra insatisfação com os resultados desse procedimento(5). Tal fato tem levado a 

questionamentos quanto à eficácia dos atuais protocolos de avaliação embasados em aspectos 

técnicos e tecnológicos(6). Fatores como idade mais avançada, pior função articular, maior 

intensidade de dor ou comorbidades musculoesqueléticas no pré-operatório favorecem que 

estes pacientes sejam apenas discretamente beneficiados pelo procedimento(6-8). Estas razões 

levam a crer na possibilidade de que uma artroplastia tecnicamente bem-sucedida possa não 

atingir as expectativas do paciente e não ser modificadora da Qualidade de Vida relacionada à 

saúde (QVRS) nem da função articular conforme esperado(6,9).  

 

Há bem pouco tempo, uma cirurgia de ATQ bem realizada tinha seu sucesso medido apenas 

pelas características técnicas objetivas, tais como exames de imagem, pelas taxas de 

mortalidade, morbidade, complicações e soltura dos implantes. Hoje o foco é a satisfação do 

paciente, colocando no mesmo plano aspectos técnico e clínicos, mas também enfatizando a 

repercussão na QVRS dos pacientes, levando em consideração co-morbidades associadas, 

percepção e satisfação dos sujeitos e analisando o estado geral do indivíduo(8). 

 

Estudos como o de Gould (2012)(10) já relatavam a importância de avaliar a percepção do 

paciente após uma ATQ, salientando que este procedimento tem se tornado um dos mais 

realizados de forma eletiva no Reino Unido, e que estes resultados podem ser mensurados 

com diversos instrumentos, entre eles o WOMAC e o SF-36. Salienta ainda a necessidade de 

avaliar esses pacientes em períodos mais longos, acima de 5 anos após a ATQ.(10) Avaliar a 
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QVRS dos pacientes após ATQ gera resultados que possivelmente não invalidam ou 

minimizam o eficácia do procedimento, mas pode ajudar a compreender melhor a lacuna entre 

o que é possível ser feito e o que o paciente espera ser alcançado. 

 

Nesta perspectiva, por mais que pareça evidente a relação entre ATQ e melhora de qualidade 

de vida relacionada à saúde, algumas questões ainda permanecem sem completo 

entendimento. Tais questões dizem respeito aos aspectos individuais, clínicos, psicossociais e 

de assistência que influenciam diretamente na mudança ou não dos domínios a serem 

analisador. Além disto, a comparação da qualidade de vida antes e depois do procedimento 

não necessariamente significa que o paciente pós-ATQ atinge as mesmas expectativas dos 

indivíduos similares que não sofreram com osteoartrose e que, consequentemente, não 

necessitaram passar por este procedimento. Neste sentido, é possível que estudos avaliando as 

múltiplas características envolvidas na ATQ e sua comparação com pessoas assintomáticas 

possam fornecer subsídios para melhor escolha do paciente candidato e aproximar o que 

realmente a cirurgia pode oferecer das expectativas dos pacientes. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo é verificar se pacientes submetidos à ATQ apresentam QVRS 

comparáveis a indivíduos assintomáticos, bem como verificar se aspectos funcionais estão 

associados aos resultados dos escores de QVRS em indivíduos submetido a ATQ utilizando o 

questionário genérico SF36.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Histórico 

 

3.1.1 Os Primórdios da Artroplastia do Quadril 

 

A curiosidade e o inconformismo do ser humano, parece não ter mais limites. O homem 

nunca se satisfez em viver apenas sobre a terra firme; observando as aves no céu e os peixes 

no mar sempre se perguntou: “PORQUE NÃO PODEMOS FAZER ISSO TAMBÉM?”. 

 

Enquanto o Brasil era “descoberto”, na Europa, LEONARDO DA VINCI, já fazia projetos de 

submarino e pés de pato. Na mitologia grega, o sonhador ÍCARO, “voou tão alto” que chegou 

“perto” do sol, mas o aumento da temperatura derreteu a cera que prendia as penas das suas 

asas e acabou caindo, com seu sonho, no mar. Nosso querido SANTOS DUMONT, consegue 

se elevar do chão, no primeiro vôo em 1906. As primeiras asas deltas foram construídas por 

volta de 1871 por OTTO LILIENTHAL e hoje vemos centenas delas voando pelos céus do 

mundo. 

 

Saindo da HISTORIA, voltemos para nossa ortopedia. O processo degenerativo das 

articulações é uma condição que sempre afetou o ser humano, porem o envelhecimento vem 

fazendo com que a ARTROSE, venha se mostrando cada vez mais frequente: nos ateremos 

mais precisamente à ARTROSE DOS QUADRIS. Em 1891 o alemão GLUCK iniciava a 

tentativa de fixar uma prótese de marfim ao osso usando parafusos(11). Em 1918 no Hospital 

John Hopkins, o cirurgião WILLIAN BAER preconizava o uso da bexiga de porco para 

interposição articular no tratamento da artrose de quadril. Na mesma época, ROBERT JONES 

usava folhas de ouro para recobrir a cabeça femoral danificada. Por volta da década de 30, 

SMITH PETTERSEN em Boston fez a primeira “queilectomia”, cirurgia que é usada ainda 

hoje para tratamento do impacto femuro-acetabular; usou também, moldes de vidro, bakelite, 

pyrex e vitalium (liga de ferro-cobre–molibidenio)(12). No mesmo período, na França, 

DELBET testava uma prótese de borracha (1919). Em 1927, HEY GROVES volta a testar 

implantes de marfim na Inglaterra e, em 1948, JUDET desenvolve uma prótese acrílica em 

Paris. Em 1950 THOMPSON aproveitou a ideia de JUDET e desenvolveu um modelo de 

Vitalium; na mesma época AUSTIN-MOORE E BOHLMAN desenvolveram próteses 

semelhantes, com uma pequena “janela” na haste femoral que permitia o crescimento ósseo, 
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aumentando assim a fixação do material. Em outro centro, McKee combina uma prótese de 

THOMPSON com uma cúpula fixa no acetábulo(13-15). E, em um dos mais produtivos 

episódios da medicina em 1960, na Inglaterra, Sir JOHN CHARNLEY publica seu trabalho “ 

ARTROPLASTIA DE BAIXA FRICÇÃO NO QUADRIL”. Depois de CHARNLEY, 

inúmeros modelos de próteses foram desenvolvidas obedecendo sempre aos mesmos 

princípios, com o uso do polietileno de ultra-peso molecular “cross link” e a cimentação dos 

componentes com polimetilmetacrilato, instrumentos apropriados e antibióticos profiláticos. 

Assim, finalmente chegamos na era das ARTROPLASTIAS, sempre com a intenção de que o 

implante dure o MAXIMO POSSÍVEL(16).    

 

3.1.2 A mecanobiologia da artroplastia total do quadril (ATQ) 

 

A artroplastia total do quadril é um dos procedimentos cirúrgicos na ortopedia, que vem 

apresentando surpreendente sucesso. À medida que a curva de aprendizado dos cirurgiões foi 

se sedimentando, o material a ser implantado, cada vez de melhor qualidade, vem permitindo 

que até a idade do paciente a ser implantado venha diminuindo. Atualmente já é comum 

realização de ATQ em pacientes abaixo dos 40 anos, contudo ainda os mais beneficiados são 

os mais idosos, que apresentam índices de soltura significativamente diminuídos. Trabalhos 

mais atuais já apresentam durabilidade de mais de 30 anos(17). 

 

Segundo o IBGE o numero de pessoas acima de 65 anos em 2050 será pelo menos 3 a 4 vezes 

maior do que nos dias de hoje, em decorrência do aumento da expectativa de vida, e por 

consequência o numero de ARTROPLASTIA vai crescer exponencialmente. O problema que 

existe com relação as ATQs é que a superfície de contato entre a cabeça femoral e o 

acetábulo, em termos de desgaste, mesmo com as superfícies de cerâmica, ainda não teve uma 

resolução ideal. Desta forma, conseguiu-se uma solução mecânica para o problema, mas NÃO 

uma solução BIOLÓGICA(17). A cabeça do fêmur e o acetábulo são revestidos de Cartilagem, 

que são superfícies flexíveis e lubrificadas, se contrapondo a materiais rígidos e inertes dos 

implantes. A pergunta aqui seria: será que um dia conseguiremos imitar a natureza?  

 

Vamos então analisar as opções de contato que podem ser disponibilizadas: 

 

METAL-METAL – foi descartada devido ao desgaste importante com eliminação de íons 

metálicos como por exemplo de cobalto, cromo, titânio. METAL-POLIETILENO - são as 
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mais usadas em nosso meio, desde que o polietileno seja “cross link”, ou seja, quando o 

material é submetido a irradiação com raios gama, produzindo “ligações cruzadas” entre as 

moléculas e depois recebendo aumento de temperatura para remover radicais livres. O 

polietileno, desta forma, torna-se ultra resistente, chamado de UHMWPE (Ultra Higth 

Molecular Polyethylene). Vários fatores, entretanto, ainda interferem no desgaste: coeficiente 

de atrito (tribologia), lubrificação, e carga aplicada. Portanto pode haver 3 (três) tipos de 

desgaste: O ABRASIVO - Superfícies mais duras podem causar sulcos ou ranhuras na 

superfície mais mole; O ADESIVO – O material mais mole solta partículas que se aderem ao 

material mais duro; A FADIGA - o número de movimentos leva à produção de fissuras ou 

partículas, ou mesmo delaminação, ocasionando ruptura plástica(17). 

 

A CERAMICA nos implantes para o quadril foi usada inicialmente na década de 70, com 

BOUTIN E SHIKATA que usaram cabeça de cerâmica e polietileno cross-link. Inicialmente 

foi usada a cerâmica alumina (anos 70/80) e depois a zircônia. A combinação CERAMICA–

CERAMICA tem apresentado um resultado, em termos de desgaste, bastante satisfatório 

quando comparando com as outras combinações. A despeito de em alguns casos aparecer o 

fenômeno denominado de ruído do material (squeeaking). Novos materiais estão chegando ao 

mercado, tais como o oxinium, uma liga de Niobio-zirconia, e o GRAFENO que é um 

derivado do grafite 100 vezes mais resistente do que o aço e que ainda não está disponível 

para a prática clínica diária(17). 

 

Considerando toda a evolução e inovação ocorrida na história da ATQ, continua sendo 

interessante notar que ainda não ocorreu a solução biológica: aquela que propiciaria a 

imitação perfeita da realidade. Acreditamos que dentro de alguns anos, depois de muitas 

pesquisas, poderemos entender alguns “mistérios” da natureza, que com certeza serão 

esclarecidos, porém outros dificilmente serão desvendados suficientemente. Assim, por 

enquanto, podemos dizer que na ATQ continuamos como na lenda de ÍCARO: voando alto, 

mas ainda decepcionados com nossos resultados. 

 

3.2 ATQ e qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) 

 

O termo qualidade de vida quem primeiro usou foi PIGOU em 1920, sendo que ao longo dos 

anos, foi-se percebendo que a qualidade de vida implica numa situação multifatorial: a 

SAUDE (aspectos físicos e emocional), a ECONOMIA, a POLITICA, e o MEIO SOCIAL 
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adequado para cada indivíduo em questão(8). Na verdade, somente em 1948 a OMS definiu 

regras para a análise da QUALIDADE DE VIDA. Porem existe uma grande dificuldade de 

avaliar os conceitos de valores dos indivíduos, quando se tenta comparar o que ele tem 

efetivamente, com aquilo que ele gostaria de ter(18).  

 

No caso das ATQs, pacientes com artrose severa na articulação, com dor e incapacidade, 

quando operados, diminuem sua dor de maneira considerável. Rotineiramente o paciente 

recebe orientações para o que pode ou não fazer na subsequência dos dias de pós-operatório. 

Não é raro que uma pequena dor residual permaneça, mas para quem praticamente estava sem 

conseguir andar, o resultado da cirurgia é bastante razoável, entretanto, no seu íntimo, o 

paciente desejaria fazer tudo exatamente como antes de adoecer. Isto pode, portanto, gerar 

uma dissonância entre o que é possível ao cirurgião e o que é esperado que ocorra na 

perspectiva do paciente. Assim, a qualidade de vida que se alcança (por melhor que seja) pode 

não se coadunar com aquela que se almeja(19). 

 

A preocupação com a QUALIDADE DE VIDA foi crescente até que foi criada a 

INTERNACIONAL SOCIETY FOR QUALITY OF LIFE RESEARCH por volta dos anos 

90. No BRASIL em 1994 (Lipp & Rocha), publicaram o INVENTARIO DE QUALIDADE 

DE VIDA. Nos sites de busca, existem milhares de trabalhos sobre QUALIDADE DE VIDA, 

e por ser uma avaliação complexa, existem algumas adversidades e contraposições, entre as 

propostas. Como é necessário o uso de critérios objetivos e subjetivos, fica imediatamente 

entendido que sempre teremos algumas divergências, quando, por exemplo um paciente das 

classes mais pobres (A) é submetido a uma ATQ, e outro das classes mais ricas (B) realiza o 

mesmo procedimento. Pode ser notado que o indivíduo A vai fazer o possível para ficar 

“afastado de suas atividades pelo INSS”, enquanto o indivíduo B, um executivo, fará o 

possível para retornar para suas atividades o quanto antes. Portanto as grandes variantes de 

circunstancias de vida, tais como: condição financeira, meio ambiente, perspectiva de vida, 

saúde física e mental, condição social, tornam a avaliação da QUALIDADE DE VIDA um 

fato extremamente complexo(20). 

 

Segundo Calman (21), QVRS pode ser definida assim: “É a diferença entre expectativas do 

paciente e as realizações dessas expectativas. Quanto menor for essa diferença, maior será a 

QVRS”. Essa diferença é então chamada de a LACUNA DE CALMAN. Foram 

desenvolvidos centenas de métodos de avaliação de QVRS, mas somente em 1999 que 
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Cicconelli, Ferraz, Santos, Meinão e Quaresma, traduziram e validaram para a língua 

portuguesa o MEDICAL OUTCOME STUDY, 36-ITEM SHORT-FORM HEALTH 

SURVEY (MOS SF-36), que já era um dos instrumentos mais utilizados mundialmente para 

avaliação de QVRS e que passou a ser disponível também no Brasil (foi desenvolvido nos 

EUA em 1980).  

 

No DIRECTORY OF INSTRUMENTS TO MESURE QUALITY OF LIFE AND 

CORRELATE AREA, existem em torno de quase 1000 instrumentos de avaliação de QV e 

QVRS, para todas as áreas (divididas em denominações que vão de Z1 a Z9), sendo que a 

maioria absoluta dos instrumentos são para avaliação da QV da população considerada 

normal. O SF-36 é formado por 36 itens que podem avaliar 8 conceitos de saúde: Os escores 

variam de 0 a 100 e naturalmente os escores altos revelam melhor QVRS. Capacidade 

funcional (10 itens) - limitações para desenvolver determinadas atividades, como vestir-se ou 

banhar-se, locomover-se, subir escadas, ajoelhar-se, levantar-se ou carregar pesos e realizar 

atividades moderadas ou intensas. Aspectos físicos (4 itens) -problemas com o trabalho ou 

com outras atividades do dia-a-dia, resultantes de características físicas. Dor (2 itens) - 

intensidade da dor e os seus efeitos no trabalho normal, que inclui os trabalhos remunerados e 

os trabalhos domésticos. Estado geral de saúde (5 itens) - avaliação da saúde pessoal, que 

inclui saúde atual, perspectivas futuras sobre a saúde e resistência em tornar-se doente. 

Vitalidade (4 itens) — sensação de energia e vitalidade, em contraposição ao cansaço e 

exaustão. Aspectos sociais (2 itens) - interferência com as atividades sociais por problemas 

físicos ou emocionais da doença ou do tratamento. Aspectos emocionais (3 itens) - 

problemas com o trabalho ou com demais atividades do dia a dia, resultantes de problemas 

emocionais. Saúde Mental (5 itens) - saúde mental geral, inclusive depressão, ansiedade, 

distúrbio de comportamento e bem-estar geral. Também inclui uma Questão de avaliação 

comparativa e sobre a percepção do paciente em relação ao apoio (condição) familiar, a 

pratica do seu estado geral de saúde atual e ou de pelo menos um ano atrás.  Para este 

item, não há pontuação. Apesar do SF-36 ter uma abrangência bastante ampla, para as 

avaliações, carece de itens tais como sexo, funções cognitivas e qualidade do sono(22). 

 

Existem também os instrumentos mais específicos, criados para determinadas patologias, o 

que proporciona a avaliação de melhora ou piora do aspecto especifico em estudo, no caso a 

ATQ. Esses instrumentos, logicamente, tendem a uma descrição mais compreensiva dos 

problemas gerados por uma doença em particular, bem como as vantagens e desvantagens no 
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caso de um tratamento determinado. No caso do quadril alguns instrumentos já são 

consagrados pela literatura. O WOMAC (THE WESTERN ONTARIO AND McMASTER 

UNIVERSITIES OSTEOARTRITIS INDEX) é especifico para avaliar pacientes com 

osteoartrose de quadril e joelho(23). O HARRIS HIP SCORE (HHS) é um instrumento 

especifico para o quadril, com itens relacionados a: Dor - (44 pontos) – ausência de dor, até 

dor incapacitante. Função (47 pontos) -  avalia a marcha com claudicação e uso necessário de 

suporte (muleta, bengala, andador). Atividades - (14 pontos) - uso de equipamentos para 

calçar sapatos e meias, bem como a capacidade de usar transporte público. Ausência de 

Deformidade (4 pontos) – rigidez, amplitude de movimentos, valgo, varo, desvios posturais. 

No quadril, esse instrumento é sempre usado associado a outros de caráter mais abrangente 

como forma de complementação do entendimento sobre a doença em questão (24). 

 

No panorama atual da ortopedia, diversos trabalhos têm buscado demonstrar a associação 

entre ATQ e melhora na qualidade de vida, ou mesmo nos fatores que possam influenciar essa 

QV, entre eles a função do quadril. Os pacientes com Osteoartrite do quadril sofrem grande 

piora do estado físico, principalmente em relação a dor em consequência da degeneração 

articular progressiva, que culmina em considerável alteração da QV. Desta forma, a 

capacidade da ATQ em devolver função e QVRS do paciente tem sido objeto de muitos 

trabalhos(25). 

 

Entre os fatores que poderiam interferir na QVRS vários tem sido estudados, incluindo a 

idade do paciente que poderia ser uma variável que viesse a piorar os resultados da QV após 

ATQ. A maioria dos estudos salienta para os diversos fatores individuais que podem 

comprometer o resultado de uma ATQ, principalmente quando sua avaliação está relacionada 

a melhora da QV dos pacientes(26). O estudo de Peter et al (2015) relata que apesar de ser um 

procedimento de muito sucesso para pacientes com osteoartrite, a ATQ pode ser muito 

influenciada por co-morbidades. A presença de tais co-morbidades nestes pacientes é 

altamente prevalente e interferem na função física e consequentemente na QVRS destes 

indivíduos.(27) 

 

Demonstrando mais uma vez a importante relação entre QVRS e ATQ, sobretudo a percepção 

do paciente sobre sua saúde após o procedimento, o trabalho de ROLFSON et al (2016) 

evidencia que a avaliação dos resultados das próteses de quadris, no seguimento destes 

pacientes, tem que dar ênfase a dois aspectos: os questionários de avaliação para essas 
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situações, entre eles o genérico SF-36; segundo a grande quantidade de fatores que interferem 

nesses resultados, como dor lombar, função e satisfação emocional. Concluindo, que para um 

bom acompanhamento destes pacientes é necessário monitoramento da dor, função e estado 

geral de saúde, de forma continua, tanto antes como depois da cirurgia de substituição 

articular.(28) 
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico utilizando dois grupos de indivíduos. 

Os pacientes já submetidos a ATQ foram recrutados no ambulatório de quadril de 

atendimento ao SUS do Serviço de Ortopedia do Hospital Santa Izabel, localizado na cidade 

de Salvador, Bahia. O grupo de indivíduos assintomáticos foi recrutado entre os que 

frequentavam um grupo de encontro para idosos, em Vitória da Conquista, Bahia. 

 

A seleção foi realizada por amostragem não probabilística do tipo sequencial entre aqueles 

que preencheram os critérios de inclusão do estudo. A coleta de dados aconteceu entre março 

de 2014 e novembro de 2017, sendo realizada por uma equipe de quatro avaliadores treinados 

para a aplicação padronizada nos instrumentos utilizados no estudo. Após a seleção dos 

participantes, todos foram esclarecidos dos objetivos de estudo e convidados a participar; 

aqueles que concordaram em sua participação ingressaram na pesquisa após assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

O estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Santa Izabel 

(HSI) sob parecer Nº 505.790. Foi facultado a todos os pacientes o direito de cessar sua 

participação a qualquer momento que desejassem sem haver quaisquer restrições ao 

tratamento ou juízo de valor. 

 

Os sujeitos foram divididos em dois grupos: o grupo ATQ, composto por pacientes portadores 

de osteoartrite de quadril que foram submetidos a ATQ, com tempo de evolução pós-

operatória igual ou superior a 6 meses, e idade mínima de 40 anos. O grupo de indivíduos 

assintomáticos, composto por sujeitos sem queixas de problemas em quadris, joelhos ou 

tornozelos, de faixa etária semelhante. Não foram incluídos indivíduos com OA contralateral 

dolorosa, pacientes com doenças sistêmicas, neuropatias centrais ou periféricas 

comprometedoras do quadril, doença crônica sistêmica em fase ativa ou agudizada capaz de 

interferir na QVRS e com dificuldades visual, e de entendimento ou comunicação que os 

impedissem de responder adequadamente aos métodos de avaliação.  

 

O estudo constou de aplicação de formulário padronizado para coleta de variáveis 

sociodemográficas, dentre as quais estavam sexo, idade, peso, altura, cor da pele (auto 

referido, de acordo com o IBGE), presença de companheiro, ocupação, escolaridade, tempo 
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de espera até a cirurgia, diagnóstico médico e tempo de cirurgia. Para o grupo Assintomático, 

foi realizada ainda avaliação clínica das articulações do quadril, joelho e tornozelo, baseada 

na ausência de dor, limitação funcional, sinais inflamatórios e dificuldade para a marcha. 

 

No caso do Grupo ATQ, a avaliação da função do quadril foi realizada através do Harris Hip 

Score (HHS) que é um instrumento de avaliação específico idealizado para o estado funcional 

da articulação coxofemoral. É uma escala objetiva mundialmente utilizada que possui 

comprovada reprodutibilidade(7); avalia dor, função, deformidade e amplitude de movimentos, 

sendo que dor e função têm um maior peso numa pontuação que vai de 0-100(7). 

 

A avaliação da QVRS foi realizada nos dois grupos por meio da versão traduzida e 

culturalmente adaptada do questionário genérico SF-36(18).  Formado por 36 itens, englobados 

em oito escalas ou componentes com conceitos não específicos para uma determinada idade, 

doença ou grupo de tratamento, permite comparações entre diferentes patologias e entre 

diferentes tratamentos. As escalas são divididas em: capacidade funcional (10 itens), aspectos 

físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos 

sociais (2 itens), saúde mental (5 itens) e uma questão de avaliação comparativa entre as 

condições de saúde atual e as de um ano atrás. A avaliação dos resultados é feita mediante a 

atribuição de escores para cada questão, os quais são transformados numa escala de zero a 

100, onde zero corresponde a “pior estado de saúde” e 100 a “melhor estado de saúde”. Não 

há pontos de corte e cada dimensão é avaliada separadamente(18). 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram tabulados no SPSS, versão 21.0, apresentados na forma de estatística 

descritiva, utilizando-se tabelas de distribuição por frequência para variáveis categóricas, ou 

em média e desvio padrão para variáveis contínuas. Para efeito de análise de hipóteses, o 

estudo avaliou como desfechos primários a qualidade de vida dos indivíduos, sendo que a 

associação entre variáveis dependentes e variáveis independentes foi efetuada pelo teste do 

qui-quadrado no caso de variáveis categóricas ou pelo teste t no caso de variáveis contínuas. 

Foi realizado uma análise multivariável através do teste de ANOVA entres todas as variáveis 

sócio demográficas e os domínios do SF-36, adotando-se inicialmente um P de significância 

de 0,10 para seleção das variáveis sob influência da qualidade de vida, em seguida utilizou-se 

o P de 0,05. Para as análises univariáveis todos os testes estatísticos adotaram 0,05 como 

medida de significância. 
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6 RESULTADOS 

 

Foram avaliados 52 indivíduos assintomáticos e 51 pacientes submetidos a artroplastia total 

do quadril. O grupo assintomático foi cerca de quatro anos mais velho e aproximadamente 

7Kg menos pesados, sendo que nos dois grupos predominaram o sexo feminino e indivíduos 

pardos (Ver Tabela 1A). No total, a grande maioria tinha concluído o ensino fundamental (o 

grupo artroplastia tinha maior grau de instrução), não tinham ocupação de trabalho, eram 

católicos, predominando os viúvos no grupo assintomático contra os casados no grupo 

artroplastia (Ver Tabela 1B) 

 

     Tabela 1a - Características gerais dos dois grupos 

Características Assintomáticos 
X (dp) ou n (%) 

Artroplastia 
X (dp) ou n (%) 

P 

N 
Idade 
Peso 
Altura 
Sexo 
     Masculino 
     Feminino 
Tempo para cirurgia 
     Até um ano 
     De um a 5 anos 
     De 5 a 10 anos 
     Mais de 10 anos 
Cor da pele 
     Branco 
     Negro 
     Pardo 
     Índio 
Tempo da Cirurgia 

52 
66,46 (9,05) 
59,82 (10,64) 
1,57 (0,09) 
 
9 (17,31) 
43 (82,69) 
 
- 
- 
- 
- 
 
7 (13,46) 
12 (23,07) 
33 (63,46) 
0 (0,00) 
- 

51 
62,06 (12,59) 
67,97 (19,05) 
1,59 (0,09) 
 
14 (27,45) 
37 (72,55) 
 
2 (4,00) 
19 (38,00) 
14 (28,00) 
15 (30,00) 
 
4 (8,00) 
12 (24,00) 
31 (62,00) 
3 (6,00) 
2,76 (1,45) 

 
0,044 
0,009 
0,266 
0,217 
 
 
- 
 
 
 
 
0,279 
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    Tabela 1b - Características gerais dos dois grupos 

Características Assintomáticos 
X (dp) ou n (%) 

Artroplastia 
X (dp) ou n (%) 

P 

Grau de instrução 
     Analfabeto 
     Fundamental 
     Médio 
     Superior 
Ocupação 
     Ativo 
     Sem atividade 
Estado civil 
     Solteiro 
     Casado 
     Divorciado 
     Viúvo 
Religião 
     Sem religião 
     Evangélico 
     Católico 
     Espiritualista 

 
0 (0) 
48 (92,31) 
4 (7,69) 
0 (0) 
 
11 (21,15) 
41 (78,84) 
 
6 (11,54) 
22 (42,31) 
1 (1,92) 
23 (44,23) 
 
0 (0) 
19 (36,54) 
32 (61,54) 
1 (1,92) 

 
2 (4,00) 
31 (62,00) 
16 (32,00) 
1 (2,00) 
 
4 (7,84) 
47 (92,15) 
 
20 (39,22) 
22 (43,14) 
2 (3,92) 
7 (13,72) 
 
1 (1,96) 
10 (19,22) 
38 (74,51) 
2 (3,92) 

0,003 
 
 
 
 
0,056 
 
 
0,001 
 
 
 
 
0,201 

 

 

A qualidade de vida apresentou diferença significante entre os dois grupos em todos os 

domínios do SF36. Aspectos físicos, Dor e Capacidade Funcional foram, em ordem crescente, 

os domínios com menores escores no grupo artroplastia (Ver Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Comparação da qualidade de vida entre os dois grupos 

Domínios SF36 
N=103 

Assintomáticos 
N=52 

Artroplastia 
N=51 

P 

Capacidade Funcional 
Aspectos Físicos 
Dor 
Estado Geral de Saúde 
Vitalidade 
Aspectos sociais 
Aspectos emocionais 
Saúde Mental 

79,61 (29,28) 
74,03 (37,36) 
77,42 (23,99) 
78,51 (19,68) 
88,36 (16,01) 
92,32 (17,52) 
85,27 (31,24) 
82,46 (20,25) 

46,44 (34,43) 
31,47 (36,36) 
46,10 (32,60) 
54,06 (21,42) 
60,68 (21,58) 
56,86 (39,19) 
56,06 (45,91) 
66,88 (22,84) 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
0,001 
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Quando realizada a comparação dos escores de qualidade de vida de acordo com os resultados 

do HHS, nota-se que pacientes com HHS considerados bom ou excelente apresentaram 

diferença significante nas pontuações do SF36 apenas nos domínios Aspectos Físicos, Estado 

Geral de Saúde, Vitalidade e Aspectos Sociais, quando comparados com o grupo 

assintomático. Mesmo assim, ainda obtiveram escores maiores do que o grupo com HHS 

considerados ruim ou moderado que, ao contrário, continuaram apresentando escores menores 

em todos os domínios do SF36, especialmente e nesta ordem nos Aspectos Físicos, Dor e 

Capacidade Funcional (Ver Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Comparação da qualidade de vida com relação ao escore funcional HHS 

Domínios SF36 Assintomáticos Artroplastia 
 HHS<80 

Artroplastia 
 HHS>80 

N 
Capacidade Funcional 
Aspectos Físicos 
Dor 
Estado Geral de Saúde 
Vitalidade 
Aspectos sociais 
Aspectos emocionais 
Saúde Mental 

52 
79,61 (29,28) 
74,03 (37,36) 
77,42 (23,99) 
78,51 (19,68) 
88,36 (16,01) 
92,32 (17,52) 
85,27 (31,24) 
82,46 (20,25) 

33 (67,3%) 
33,44 (29,73)*1 
24,48 (33,39)*1 
33,06 (23,44)*1 
48,82 (21,77)*1 
57,58 (20,02)*1 
47,41 (38,73)*1 
49,42 (47,65)*1 
62,31 (23,83)*1 

16 (32,6%) 
70,96 (30,12) 
44,64 (40,64)*2 
70,39 (34,75) 
66,64 (14,86)*3 
64,28 (22,85)*1 
73,35 (34,86)*4 
66,68 (41,36) 
74,85 (18,78) 

*1p<0,0001 *2p=0,013 *3p=0,040 *4p=0,006 

 

Análise multivariável da qualidade de vida para as variáveis das tabelas 1A e 1B. 

 

Foram realizadas análise multivariáveis para todos os fatores independentes que apresentaram 

associação com p inferior a 0,10. Estas análises consideraram como variáveis dependentes 

todos os domínios do questionário SF36. No caso das variáveis da tabela 1A, houve 

associação independente entre idade e os domínios Dor (beta -0,402; p 0,012), Vitalidade 

(beta -0,372; p 0,021), Limitação por aspectos sociais (beta –,389; p 0,014), Aspectos 

Emocionais (Beta -0,371; p 0,021), Saúde Mental (beta -0,372; p 0,016).  No caso da tabela 

2B, houve associação independente com duas variáveis: estado civil e o domínio Limitação 

por aspectos físicos (beta 0,336; p 0,048) e ocupação com o domínio Vitalidade (beta 0,376; p 

0,020).  
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Análises de correlação e multivariável 

 

A matriz de correlação e análise multivariável dos possíveis fatores associados ao HHS 

demonstrou haver correlação significante com idade, estado civil, tempo de espera (tempo até 

a cirurgia), tempo de dor e intensidade da dor. Quando a análise é corrigida para identificação 

variáveis de confundimento, nota-se que associação independente ocorreu HHS Função e 

idade, e também com intensidade da dor e HHS Total e HHS Dor.    

 

Foi realizada também matriz de correlação entre todas as variáveis presentes nas tabelas 1A, 

1B e 4 tendo como fatores dependentes a intensidade da dor e o tempo de espera até a 

cirurgia. Neste caso observou-se que as duas variáveis dependentes tinham influência 

significantes tanto na pontuação do HHS Total com nos domínios Função e Dor. De forma 

indireta, portanto, tanto o tempo de diagnóstico até a cirurgia como a intensidade da dor foram 

os fatores que mais fortemente impactaram na avaliação da qualidade de vida após artroplastia 

total do quadril (Figura 1)  

 

Tabela 4 - Correlações e análise multivariável de fatores associados ao escore funcional HHS 

Variáveis HHS Total HHS Dor HHS Função HHS  

Mobilidade 

HHS 

Deformidade 

Média (desvio-padrão) 

 

Correlações 

     Idade 

     Ocupação 

     Estado Civil 

     Tempo de espera 

     Tempo de dor 

     Intensidade da dor 

     Tempo de cirurgia  

Multivarável 

     Modelo final 

     Estado Civil 

     Tempo de espera 

     Tempo de dor 

     Intensidade da dor 

     Tempo até cirurgia  

     Idade 

69,98 (22,67) 

 

 

-0,030 (0,839) 

0,046 (0,752) 

-0,316 (0,027) 

-0,354 (0,013) 

-0,263 (0,068) 

-0,525 (0,001) 

-0,136 (0,528) 

 

0,605 

 

 

 

-0,362 (0,043) 

 

 

 

 

 

-0,311 (0,028) 

 

 

0,567 (<0,001) 

 

 

0,648 

 

 

 

-0,414 (0,016) 

 

 

 

-0,328 (0,020) 

 

 

-0,421 (0,003) 

 

-0,408 (0,014) 

 

 

0,578 

 

 

 

 

 

-0,332 (0,033) 

  

 

 

 

 

 

 

-0,321 (0,024) 
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Figura 1 - Representação esquemática da correlação indireta do tempo de espera e dor com a 

qualidade de vida relacionada à saúde. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Nossos achados evidenciaram que de maneira geral pacientes submetidos a artroplastia total 

do quadril não atingem pontuações na qualidade de vida iguais a indivíduos com quadris 

assintomáticos e de idade similar. Utilizando-se o questionário SF36, os menores escores 

foram observados nos domínios Capacidade Funcional, Aspectos Físicos e Dor. Houve, 

entretanto, uma associação com o resultado funcional da ATQ. Pacientes com escores 

considerados como bons ou excelentes pelo HHS apresentaram níveis iguais de qualidade de 

vida nos domínios Capacidade Funcional, Dor, Aspectos Emocionais, e Saúde Mental; ainda 

assim, a ATQ não foi capaz de atingir o mesmo patamar nos domínios Aspectos Físicos, 

Estado Geral de Saúde, Vitalidade e Aspectos Sociais. O grupo com pontuação de HHS 

menor que 80, continuou com escores de qualidade de vida significativamente inferior ao 

grupo assintomático em todos os domínios.   

 

Alguns pontos da nossa metodologia necessitam ser discutidos inicialmente. Nosso estudo 

comparou a população que realizou ATQ na cidade de Salvador com uma população de 

pacientes assintomáticos originários de grupo de terceira idade na cidade de Vitória da 

Conquista. Ressaltamos que embora a cirurgia tenha sido realizada em Salvador, grande parte 

dos pacientes são originários do interior do Estado da Bahia, não representando uma amostra 

específica da capital. A cidade de Conquista, por sua vez, apresenta programa avançado de 

assistência ao idoso, incluindo um Centro de Convivência do Idoso (CCI) público, tem 

características simultaneamente de interior, mas também é considerada uma região 

metropolitana no sudoeste da Bahia. Além disto, é a terceira maior cidade da Bahia com uma 

população de aproximadamente 350 mil habitantes, sendo 10% destes idosos acima de 65 

anos, apresentando IDH (0,678 versus 0,759) e PIB per capta (16.800 versus 19.810) 

semelhantes a Salvador(29).  

 

A escolha do SF 36 e do HHS como instrumentos de pesquisa está amplamente respaldada na 

literatura ortopédica por serem os mais utilizados para esta finalidade(30-32). Além disto, o 

SF36 é um questionário genérico, sendo o mais adequado para comparação com pessoas 

assintomáticas; a alternativa mais utilizada é o questionário WOMAC, contudo este 

instrumento é específico para osteoartrite(31,32). Como na maioria dos estudos, consideramos 

que O HHS é o instrumento mais apropriado por avaliar função articular e impacto nas 
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atividades de vida diária; tivemos, entretanto, o cuidado de seguir a recomendação de que 

seus resultados só sejam avaliados após seis meses da cirurgia, quando se considera haver 

passado a fase reabilitativa pós-operatória(30,33). A alternativa de utilização do questionário 

funcional de Charnley novamente restringiria os resultados da pesquisa à avaliação da dor, 

mobilidade e marcha, não sendo suficiente para avaliar a repercussão da limitação do quadril 

nas atividades de vida diária dos pacientes(34).   

 

Os escores de QVRS em nosso estudo são bastante similares a outros estudos da literatura 

nacional e estrangeira(33,35-37). Nossos resultados não põem em cheque a efetividade da ATQ 

tendo em vista que a literatura sobre o tema confirma que este procedimento é capaz de 

melhorar significativamente a QVRS de pacientes com osteoartrite de quadril. Ao contrário, 

buscamos encontrar fatores que são determinantes para que uma prótese de quadril não atingir 

o nível de excelência de um quadril assintomático. Desta forma, nossos resultados poderão 

contribuir para melhorar o índice de sucesso deste procedimento.  

 

Os resultados da qualidade de vida relacionada à saúde em estudos que usam o SF36 

evidenciaram escores melhores na maior parte ou em todos os domínios quando os pacientes 

operados são comparados nos momentos pré e pós-operatórios(33). Os melhores incrementos 

ocorreram nos domínios Capacidade Funcional, Limitação Física e Dor. Os resultados de uma 

metanálise com 10 estudos, entretanto, demonstaram melhoras significativas nos domínios 

Capacidade Funcional, Limitação Física, Dor; Aspectos Emocionais e Aspectos Sociais; os 

domínios Estado Geral de Saúde, Vitalidade e Saúde Mental não foram alterados pela ATQ.  

 

A satisfação com os resultados da artroplastia também foi avaliado em oito estudos, 

encontrando taxa de 84 a 97% dos pacientes satisfeitos, sendo que mais de 90% se submeteria 

novamente ao procedimento(33,38). Esta satisfação estava especialmente relacionada com o 

alívio da dor e com a melhora obtida na função física(39). A despeitos destes bons resultados 

na QVRS e também na satisfação dos pacientes, todos os domínios do SF36 declinam 

progressivamente de 2 a 10 anos após o procedimento(33). Estudos a longo prazo 

demonstraram, por exemplo, que cerca de 33% dos pacientes precisavam utilizar auxiliares da 

marcha após cerca de 3,6 anos da cirurgia(33,39) e também que um percentual de 12,1% dos 

pacientes continuava referindo dor moderada ou contínua no quadril operado(38). Também 

quando comparado a uma população de referência, a ATQ confere escores de QVRS similares 

ou melhores na maioria ou em todos os domínios. Estes resultados atingem um máximo em 
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três anos e após este tempo os resultados são mistos, demonstrando melhora sustentada e, em 

sua maior parte, também declínio para piores escores de QVRS em relação à população de 

referência(40).  

 

Em nosso estudo apesar de termos alcançado pontuações máximas em muitos pacientes (100), 

a média do HHS Total foi de 69,98 pontos. Foi considerado como ponto de corte 80 pontos, 

sendo que os indivíduos com valores acima teriam uma função pós ATQ considerada 

boa/excelente e indivíduos abaixo desse valor, função moderado/insuficiente. Essa média 

global de pontuação difere do estudo brasileiro de Mortati (2013)(24) que encontrou média de 

93 pontos no HHS; neste estudo 91,4% dos pacientes apresentaram scores excelentes ou bons. 

Também difere do trabalho de Kim (2017)(41) que obteve média de 95,9 pontos quando 

analisado ATQ bilateral simultânea e 90,7 pontos em ATQ bilateral em dois tempos 

cirúrgicos. Na maioria destes estudos o escore funcional HHS foi medido até seis meses após 

a cirurgia. 

 

Outros autores, tanto nacionais como estrangeiros, têm sido mais modestos nos seus 

resultados.  Mariconda 2011(38) refere que em pacientes menores de 75 anos o HHS foi de 

75,5 pontos e naqueles maiores de 75 anos foi de 68,8 com média global de 74,8. Rampazo-

Lacativa 2015(42) relataram que apenas 46,6% dos pacientes submetidos a ATQ tiveram 

função (HHS) boa ou excelente, sendo que destes, ainda 55,6% apresentavam dor no quadril 

operado. Nossos achados corroboram com a associação entre os resultados do HHS e a QVRS 

na ATQ encontrada em outros trabalhos. O estudo de Mariconda, 2011(38), por exemplo, 

demonstrou haver associação e correlação significantes entre o HHS e os domínios físicos do 

SF36; na análise multivariável, a função do quadril explicava cerca de 50% da variação do 

domínio físico do SF36. Os resultados do HHS neste estudo foram considerados 

determinantes na satisfação do paciente. Em outro estudo, realizado por Rampazo, 2010(43), a 

função do quadril foi identificada como a variável que influenciou o maior número de 

dimensões da QVRS do SF36. Todos estes resultados (incluindo o do nosso estudo) 

demonstram que ainda que os pacientes tenham se submetido a cirurgia para melhorar sua 

funcionalidade, os problemas físicos continuam sendo os que mais impactam em sua 

qualidade de vida, justificando amplamente o fato da artroplastia não atingir os mesmos 

escores de pacientes sem sintomas físicos (assintomáticos). 
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Nossos achados se assemelham mais aos do estudo de Van de Wees (2017)(44) que obteve 

pontuação média no HHS de 49,7 no pré-operatório e de 86,7 pontos quando a avaliação foi 

feita após 12 meses da ATQ primária. É possível que a obtenção de escores mais baixos se 

deva ao fator tempo da cirurgia. Deve-se ressaltar que nossa avaliação foi em média 

aproximadamente três anos após a realização da ATQ, sendo que 44% dos pacientes tinham 

mais de cinco anos do procedimento. Estudos como o de Gould (2012)(10), com seguimento de 

12 a 16 anos após ATQ, indicou haver uma piora na função e na dor no quadril quando 

comparado com pares saudáveis. Este fato também é abordado no estudo de Bengtsson 

(2017)(45) que analisou pacientes com tempo médio de cirurgia de 6 anos, determinando que 

os ganhos de função e dor até 1 ano de cirurgia são consideráveis, mas concluiu haver 

declínio com o passar do tempo, podendo ainda este fato estar associado ao envelhecimento 

do indivíduo e não propriamente à ATQ. 

 

Dowsey (2014)(20) analisou 835 ATQ, e obteve as seguintes pontuações médias: 17,1 pré 

ATQ e 34,2 pós ATQ no HHS função; deve-se salientar que seu estudo abordou aspectos 

socioeconômicos e também associando melhor função pré-operatória com melhores 

resultados pós ATQ. É importante ressaltar que estudos como os de Mortati (2013)(24) também 

analisaram correlações entre o SF-36 e o HHS, verificando que houve uma correlação 

significativa do HHS pré e pós ATQ com o domínio capacidade funcional do SF-36. 

Avaliando ainda correlação de função na ATQ, a revisão sistemática de Buirs (2016)(46), traz 

o HHS como importante ferramenta de avaliação de função pré-operatória e ainda associa 

uma boa capacidade física no pré-operatório com resultados funcionais satisfatórios no pós-

operatório de ATQ. 

   

Um aspecto importante na amostra do presente trabalho é que 55,7% dos pacientes 

aguardaram mais que cinco anos até a realização da ATQ e que 59,5% tinha escore de dor 

maior que 5 pontos na EVA (média de 5,14 e desvio-padrão de 3,52). Estas duas variáveis 

exerceram influência negativa indireta na qualidade de vida por terem se correlacionado 

significativa e negativamente com o HHS (Figura 1). Isto pode ser uma característica peculiar 

de países com sistemas de saúde que dificultam medidas terapêuticas mais precoces e, 

portanto, mais efetivas. Países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde a espera para 

realização da ATQ é longa, podem ter resultados na qualidade de vida e funcionais da ATQ 

inferiores ao esperado devido a estes fatores. 
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Diferente dos achados em nosso estudo, outros trabalhos mostram tempo de espera muito 

inferior. Conner-Spady (2008)(47) traz como média de espera para a realização da ATQ apenas 

8 meses. Snider (2005)(48) comparou as perspectivas e o tempo de espera pela cirurgia de 

ATQ entre populações rurais e urbanas no Canadá, encontrando médias de tempo de espera de 

cerca de 8 meses para a população rural e 9 meses para os pacientes urbanos, sem diferença 

significativa. 

 

Mais preocupante ainda é que o tempo de espera pode sobrepor outros fatores modificadores 

da QV nestes pacientes. Ostendorf (2004)(49)salienta que tempo prolongado na espera da 

cirurgia pode aumentar dor e dificuldades na capacidade física. No referido estudo, os 

pacientes tinham média de idade similar ao nosso (68,4 anos), mas tempo médio de espera de 

6 meses, variando de 3 semanas a 18 meses(34). Este autor evidenciou deterioração da saúde 

dos pacientes no período de espera, averiguados com o WOMAC e o SF-36; foi notado 

também melhora no pós-operatório com 3 meses e 1 ano de ATQ não apenas nos domínios 

físicos do WOMAC e SF-36, mas também nos aspectos emocionais e sociais. Além disto, as 

análises multivariáveis demonstraram que o tempo de espera era o único modificador da 

deterioração dos escores da qualidade de vida. Por fim, Ostendorf (2004)(49) confirmou que 

pacientes com função pré-operatória mais alta apresentaram significativamente menos dor e 

melhor função comparado com aqueles pacientes com função pré-operatória menor. 

 

Outro estudo que traz resultados semelhantes é o de Fielden (2005)(50) com 122 pacientes e 

média de idade de 66 anos, como tempo médio de espera pela ATQ de cerca de 5 meses, 

variando de 1 a 17 meses. Utilizando o WOMAC foi demonstrado que enquanto esperavam 

pelo procedimento houve diminuição na capacidade funcional e ausência de melhora da dor, 

indicando piora no estado de saúde. A capacidade funcional destes pacientes piorou desde a 

indicação até a cirurgia, havendo melhora da dor em conjunto com a capacidade funcional 

após a cirurgia.  Este fato demonstra que deve haver forte influência do estado de saúde inicial 

nos resultados da cirurgia, levando à conclusão que pacientes com estado de saúde pior tem 

uma melhora relativamente maior, entretanto não atingem os níveis de qualidade de vida pós-

operatório daqueles com melhor estado de saúde pré-operatório. 

 

Estes dados da literatura apontam para o fato de que os pacientes avaliados em momento 

tardio após ATQ ou que tiveram tempo de espera muito grande entre o diagnóstico e a 
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realização da cirurgia podem realmente apresentar escores funcionais piores nas avaliações do 

HHS. A pior função pré-operatória é uma característica da doença avançada que leva a 

degeneração dos quadris, perda de massa muscular e rigidez de partes moles periarticulares 

com diminuição da ADM(34,35). Assim, o elevado tempo de espera, secundário a fatores 

socioeconômicos e intrínsecos do sistema de saúde, associado a avaliação em momento tardio 

após a ATQ poderiam justificar os escores de HHS obtidos no presente estudo que foram 

menores quando comparados aos previamente publicados.   

 

O estado civil dos indivíduos demonstrou ser marcador independente do domínio Aspectos 

Físicos, sendo que os que não tinham companheira(o) sentiam-se mais limitados. A ausência 

de ocupação formal também foi marcador independente da percepção de menor Vitalidade 

por parte dos indivíduos. No que diz respeito ao escore funcional, a idade teve correlação 

positiva independente com o domínio Função do HHS e a intensidade da dor teve correlação 

positiva com a pontuação total do HHS. 

 

Nosso estudo apresenta um percentual de 43,14% de indivíduos pós ATQ casados e 92,15% 

inativos (sem ocupação), estes dados entram em discordância com estudos como o de 

Lenguerrand (2016)(19) que, apesar de não correlacionar características sociodemograficas 

com a ATQ, apresentou um percentual de 73,8% de indivíduos com companheiro e 56,3% de 

indivíduos inativos, entre aposentados ou desempregados. Esses dados não foram associados 

a melhor estado funcional antes ou depois da ATQ. 

 

De acordo com Gordon (2014)(26), apesar da idade ser um fator de confusão nas avaliações 

relacionadas a saúde, não há consenso no seu impacto na qualidade de vida de pacientes 

submetidos a ATQ. Alguns trabalhos têm demonstrado decréscimo na QVRS após ATQ com 

a idade, entretanto outros tem demonstrado pouco ou nenhum efeito(26). Buirs (2016)(46) em 

uma revisão sistemática relacionando função e idade após ATQ, encontrou forte associação 

negativa entre aumento da idade e função a curto e longo prazo após ATQ em 5 dos 15 

estudos analisados; resultados considerados consistentes quando os artigos eram classificados 

como de alta e moderada evidência. No nosso estudo, uma vez que a média de idade para a 

cirurgia foi de 69 anos, poderia ser justificado que a cirurgia é realizada muito tarde para 

poder maximizar a QVRS dos pacientes. Contudo, o declínio na QVRS também poderia ser 

justificado pela própria deterioração que a idade produz na qualidade de vida e não pela 

condição do quadril propriamente. 
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Na contramão dos trabalhos já citados, Aalund (2017)(51), em seu estudo de coorte, com 

avaliação da ATQ no pré operatório, com 3 e 12 meses de pós operatório, diferente de suas 

expectativas, evidenciou que pacientes mais velhos possuem escores de QVRS maiores do 

que pacientes mais jovens. Concluindo que a idade pode aumentar os escores de QVRS após a 

ATQ, e que valores elevados nos escores de QVRS antes da ATQ limitam a melhoria desta 

variável após a cirurgia.  

 

No que se refere a dor e QVRS, Erlenwein (2017)(52) relatou melhora significante na QVRS 

seis meses após ATQ principalmente em domínios como Saúde Mental e Aspectos Físicos, 

independente do grau de dor antes da cirurgia. Porém os pacientes com intensidade de dor 

persistentemente maior, apresentaram mais limitações nas atividades de vida diária e saúde 

mental. Não houve influência da intensidade da dor nos scores de QVRS e nem diferença 

estatística quando avaliados pacientes com dor leve ou severa. Este fato questiona a 

relevância clínica do relato de dor como um indicador de função após ATQ. Concluindo que 

algum grau de dor no pós-operatório de ATQ é comum, contudo limitação funcional com dor 

moderada ou severa é raro. 

 

A análise multivariável das características independentes entre os dois grupos revelou que a 

idade pode ter atuado como fator modificador dos resultados em alguns domínios do SF36. 

Isto significa que pacientes mais velhos tendem a referir menor dor, vitalidade, limitação por 

aspectos sociais, limitação por aspectos emocionais e saúde mental. Deve-se ressaltar que o 

grupo artroplastia é aproximadamente cinco anos mais novo que o grupo assintomático. Desta 

forma, a influência da idade seria ainda mais negativa na qualidade de vida se os dois grupos 

fossem rigorosamente pareados por esta variável, excetuando-se os domínios vitalidade e 

saúde mental que podem ter sofrido leve aumento de maneira artificial.  

 

O presente trabalho apresenta como limitação o fator de ser um estudo transversal cujos 

grupos em estudo são independentes. O grupo comparação retirado de outra cidade ao invés 

de um grupo controle da mesma população também levanta possibilidade de interferência de 

indicadores sócio-culturais e econômicos distintas. A diferença de idade entre os dois grupos 

também pode ter exercido influência (embora para o lado da precaução) nos escores de 

qualidade de vida. Finalmente, o tamanho amostral foi calculado apenas para o desfecho 

principal, portanto associações secundárias ainda necessitam de confirmação em estudos 

posteriores.  



37 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Pacientes submetidos a ATQ apresentam qualidade de vida medidos pelo SF36 inferiores a 

pares assintomáticos, especialmente em relação à Capacidade Funcional, Aspectos Físicos e 

Dor; entretanto, observou-se ainda influência considerável do nível funcional nestes 

resultados (pacientes com função pós ATQ considerada boa ou excelente pelo HHS 

apresentam qualidade de vida inferiores apenas na Capacidade Funcional, Dor, Aspectos 

Emocionais e Saúde Mental). Houve também influência negativa indireta da demora em 

instituir tratamento cirúrgico e da intensidade da dor tendo em vista que estes dois fatores 

estiveram associados a piores resultados funcionais.   
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Secundário para 

Grupo Controle 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (A) Sr(a) .........................................................................................  está sendo  convidado a participar da nossa 

pesquisa intitulada Qualidade de Vida e Capacidade Funcional em Portadores de Osteoartrite do Joelho em 

Idosos. 

 O (A) Senhor(a) foi selecionado(a) para participar deste estudo porque aparentemente não apresenta 

sinais de ser portador de osteoartrite nem de joelho, nem de quadril e nem do pé e tornozelo. Por este motivo, o 

objetivo de sua participação é comparar sua qualidade de vida com pessoas que apresentam artrose de joelho em 

tratamento no Hospital Santa Izabel.  

   Esta pesquisa está sendo realizada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tem como 

objetivo avaliar a qualidade de vida e capacidade funcional dos pacientes com osteoartrite de joelho. Os 

resultados obtidos serão utilizados em publicações científicas. 

 A sua participação será efetivada com a resposta a três (3) questionários (dois para qualidade de vida e 

um para capacidade funcional). As perguntas são relacionadas às atividades diárias, comportamento da dor, 

rigidez e capacidade de realizar determinadas atividades do cotidiano. Será realizado com a presença de um 

fisioterapeuta. Você não será submetido a nenhum procedimento ou teste que lhe cause dor ou desconforto 

físico. 

Esta pesquisa não tem como finalidade o lucro, portanto sua participação não será remunerada (você 

não receberá nenhum dinheiro), assim como, não trará nenhum benefício financeiro aos pesquisadores.  A 

pesquisa levará a um benefício direto que é a própria avaliação da qualidade de vida e capacidade funcional. A 

sua motivação para buscar alternativas para minimizar as limitações funcionais é o principal benefício indireto. 

Sua participação é voluntária, (você não é obrigado a participar), então esteja completamente à vontade se não 

quiser fazer parte da pesquisa. A sua relação com o grupo de atenção à terceira idade não sofrerá nenhuma 

alteração se você não quiser participar desta pesquisa. E se a qualquer momento resolver desistir seus dados 

serão imediatamente retirados da pesquisa. Os dados informados por você são totalmente sigilosos, ou seja, 

ficarão em posse dos pesquisadores e de forma alguma serão expostos a lhe trazer qualquer constrangimento. 

Sua identidade será preservada quando estes dados forem publicados e em nenhum momento será informado seu 

nome em qualquer parte desta pesquisa.  

 O Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o e-mail do pesquisador responsável, e demais membros da 

equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já 

agradecemos!  

 
 

_____________________________               _______________________________  
Prof. Marcos Almeida A. Matos                               Marcos Jader Souza Vieira.  
Escola Bahiana de Med.e Saúde Pública             Escola Bahiana de Med.e Saúde Pública  
e-mail:  marcos.almeida@hotmail.com               E-mail: marcosvieira.pos@bahiana.edu.br 
Tels: (71) 8719 0793                                           Tel. (73) 98867 1503 
 
 
Comitê de Ética em Pesquisa HSI-SCMBa EMSP 
Av. DOM JOÃO VI, 275, Brotas, Salvador – Ba 
CEP: 40.290.000  E-mail: cep@bahiana.edu.br 
Fone: (71) 3276 8225  
 
Salvador , ____ de _______________ de 20___.  
  
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 
participar do estudo, sabendo que poderei desistir a qualquer momento da minha participação, sem 
sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

 
 

____________________________________________ 
 Assinatura do Participante ou Responsável ou Impressão Digital 



47 

 

ANEXOS 

 

Anexo A – Artigo “Qualidade de vida após artroplastia total do quadril utilizando o SF-

36” 

Submetido na Revista Acta Ortopédica Brasileira 
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Anexo B – Artigo “Quality of life and associated factors in Latin American patients 

undergoing total hip arthroplasty 

Submetido à Revista International Orthopaedics 
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Anexo C – Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo D – Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida – SF - 36 
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Anexo E – Harris HIP Score 

 


