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RESUMO

O objetivo do estudo foi avaliar a taxa de complicações da artroplastia total do joelho em pacientes octogenários e tentar identificar fatores 
preditivos. Métodos: Foi realizado um estudo observacional transversal envolvendo 140 pacientes, divididos em dois grupos (70 pacientes 
octogenários e 70 pacientes com idade abaixo de 80 anos), submetidos a artroplastia total do joelho cimentada no período de janeiro de 2014 a 
agosto de 2016. O prontuário desses pacientes foi analisado buscando a presença de complicações do procedimento cirúrgico ocorridas no prazo 
de um ano após a cirurgia. Em relação aos fatores de risco foram avaliados idade, sexo, raça, American Society of Anesthesiologists, Indice de 
Massa Corpórea, tabagismo, hipertensão arterial e diabetes mellitus na tentativa de identificar os fatores de complicação pós-operatória. O 
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da nossa instituição (CAAE: 79996217.9.0000.5273). A pesquisa foi desenvolvida 
conforme preconiza o Conselho Nacional de Saúde para Pesquisa em Seres Humanos. Os dados foram tabulados em planilha Microsoft Excell® 
para análise. A estatística descritiva caracterizou a população estudada pelas frequências, proporções, além de valores mínimo, máximo, médias, 
desvios padrão, mediana e coeficiente de variação (CV) para a variável Idade. A variabilidade da distribuição da Idade foi classificada segundo a 
convenção: variabilidade baixa se CV < 0,20; moderada se 0,20 ≤ CV < 0,40 e alta se CV ≥ 0,40. Na análise inferencial, duas proporções 
complementares foram comparadas pelo Teste Binomial. Para investigar a associação significativa entre duas variáveis qualitativas, foi usado o 
Teste qui-quadrado ou, quando o teste qui-quadrado se mostrou inconclusivo e a situação foi adequada (tabelas 2x2), o Teste Exato de Fisher. A 
medida usada para expressar o risco foi a Razão de Chances ou Odds Ratio (OR), a qual avaliou a relação entre a chance de um indivíduo de um 
grupo apresentar o desfecho de complicação, comparada à chance do indivíduo do grupo complementar apresentar o desfecho de complicação. 
A significância da OR foi avaliada pelo intervalo de confiança da OR, que não pode conter o valor 1, o que significaria indivíduos de ambos os 
grupos terem a mesma chance de apresentar o desfecho. A hipótese de normalidade da distribuição da idade foi verificada pelo Teste de 
Kolmogorov-Smirnov (KS) e pelo Teste de Shapiro-Wilk (SW). A distribuição foi considerada normal se ambos os testes não rejeitaram a hipótese 
nula de normalidade. As Idades dos pacientes de dois grupos independentes foram comparadas pelo teste de Mann-Whitney, uma vez que para 
ambos os grupos a hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada.Toda a análise estatística foi feita através do Software Statistical Package 
for the Social Sciences ®(SPSS), versão 20.0 e os gráficos foram construídos no programa Microsoft Excel 2007®. Todas as discussões acerca dos 
testes foram realizadas considerando nível de significância máximo de 5,0%. Resultados: No grupo de pacientes com menos de 80 anos, a 
incidência de complicação foi de 7,1%. No grupo de octogenários a incidência de complicações foi significativamente maior, igual a 34,3%.  A 
razão de chances para complicações é igual a 6,8 com intervalo de confiança ao nível de 95% igual a (2,4;19,1). Como o intervalo de confiança da 
razão de chances não contém o valor 1, a idade maior ou igual a 80 constitui assim um fator de risco aumentado para a incidência de 
complicações pós artroplastia total de joelho. Conclusão: Nosso estudo observou que a ocorrência de complicação está significativamente 
associada à faixa etária, sendo a sua incidência significativamente maior no grupo dos octogenários.
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