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Resumo 
 

Zukeran, M. S. Identificação da fragilidade em idosos a partir da investigação 
do risco nutricional. 2017. 60f. Dissertação (mestrado) – Programa Interunidades 
em Nutrição Humana Aplicada, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Introdução: Dentre os desfechos negativos que acometem os idosos, a síndrome da 

fragilidade é preocupante, pois tem como consequências piora da funcionalidade, 

comorbidades e antecipação da morte. Assim, sua prevenção e detecção precoces 

são essenciais para a saúde pública. A identificação desta síndrome tem sido mais 

comumente realizada por meio dos critérios de Fried et al. (2001), os quais 

necessitam de equipamentos específicos e equipe especializada. Por sua vez, o 

estado nutricional parece estar fortemente associado ao desenvolvimento da 

fragilidade. Portanto, este trabalho tem o objetivo de investigar a associação 

existente entre o risco nutricional e a identificação de fragilidade. Métodos: Foram 

estudados pacientes em ambulatório de geriatria, e foram aplicados os critérios de 

Fried et al. (2001), a Mini Avaliação Nutricional (MAN), nas suas formas reduzida e 

completa (MAN-R e MAN-C), e algumas medidas antropométricas. Os dados foram 

avaliados quanto à normalidade (teste Shapiro-Wilk); a sensibilidade e a 

especificidade da MAN em detectar a fragilidade foram medidas por meio da curva 

Receiver Operating Characteristics (ROC). Resultados: A amostra final foi composta 

por 422 (72,8%) mulheres e 158 (27,2%) homens. A prevalência de fragilidade foi de 

41,1% (n=256) e pré fragilidade de 45,0% (n=261). A MAN-R identificou 78 (13,4%) 

idosos desnutridos e 258 (44,5%) sob risco de desnutrição. O melhor ponto de corte 

para fragilidade nas mulheres foi ≤24,5 pontos (AUC=0,849; sensibilidade=79,7 e 

especificidade=78,3) para MAN-C e ≤11,0 pontos (AUC=0,795; sensibilidade=69,0 e 

especificidade=80,4) para a MAN-R. Dentre os homens, os melhores pontos de corte 

foram ≤23,0 (AUC=0,877; sensibilidade=79,2 e especificidade=88,2) para MAN-C e 

≤11 (AUC=0,821; sensibilidade=81,9 e especificidade=76,5) para MAN-R. Ambas as 

formas da MAN não apresentaram associação significativa para identificação da pré 

fragilidade. Conclusão: Foi verificada associação significativa entre a MAN e a 

presença da síndrome da fragilidade, porém não com o estado de pré-fragilidade. 

Ambas as versões, reduzida e completa, foram adequadas para identificação da 



 

fragilidade. A MAN-C demonstra correlação mais alta do que a MAN-R e indica 

pontos de corte diferentes de acordo com o gênero. 

 
Palavras-chave: mini avaliação nutricional, fragilidade, estado nutricional, idosos.



 

 
Abstract 

 

Zukeran, M. S. Identification of frailty in elderly from nutritional risk 
investigation. 2017. 60p. Dissertation (Master’s degree) – Interunit Graduate 
Program in Applied Human Nutrition, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Background: The frailty syndrome is a concern among the elderly due to some 

negative outcomes such as loss of functionality, comorbidities and anticipation of 

death. Thus, its prevention and early detection are essential for public health. Fried et 

al. (2001) criterion has been used to identify this syndrome; however, it requires 

specific equipment and specialized team. The nutritional status is strongly associated 

with the development of frailty. Therefore, this study aims to investigate the 

association between nutritional risk and the identification of frailty. Methods: We 

studied patients in a geriatrics outpatient clinic, in which Fried criterion, the Mini-

Nutritional Assessment (MNA), on both short form (MNA-SF) and long form (MNA-

LF), and anthropometric measurements were applied. The data were analyzed 

according to normality (Shapiro-Wilk test), and MNA's ability to detect frailty was 

measured by Receiver Operating Characteristics (ROC) curves. Results: The final 

sample was composed by 422 (72.9%) women and 158 (27.2%) men. The 

prevalence of frailty was 41.1% (n=256) and pre-frailty was 45.0% (n=261). The 

MAN-SF identified 78 (13.4%) malnourished and 258 (44.5%) at risk of malnutrition. 

The best cut-off point to frailty in women was ≤24.5 points (AUC=0.849; 

sensitivity=79.7 and specificity=78.3) for MAN-LF and ≤11 points (AUC=0.795; 

sensitivity=69.0 and specificity=80.4) for MAN-SF. Among the men, the best cut-off 

point were ≤23.0 (AUC=0.877; sensitivity=79.2 and specificity=88.2) for MAN-LF and 

≤11 points (AUC=0.821; sensitivity=81.9 and specificity=76.5) for MAN-SF. Both 

MNA forms did not present significant association to detect pre-frailty. Conclusion: 

MNA forms presented significant association to detect frailty, although neither is 

suitable to detect pre-frailty. MNA-LF shows a higher correlation than MNA-SF e 

indicates different cut-off points according to gender. 

  

Keywords: mini-nutritional assessment, frailty, nutritional status, elderly 
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1 Introdução 

 

 O aumento da população idosa mundial impulsiona a preocupação 

com o estado de saúde desta faixa etária, além de impactar nas relações 

econômicas e investimentos públicos. Embora o aumento da expectativa de 

vida seja uma conquista, a manutenção da qualidade de vida e saúde é um 

grande desafio para políticas públicas, e aumenta a importância em entender 

como envelhecer de forma ativa e bem sucedida (Cramm et al., 2014; Fattori 

et al., 2014; Shafto et al., 2014). 

 Entre os riscos à saúde que acometem os idosos, a síndrome da 

fragilidade tem sido bastante estudada. Essa síndrome é considerada um 

estado clínico que, embora reversível, aumenta a vulnerabilidade, resultando 

na redução da funcionalidade; portanto, a síndrome está relacionada com a 

resiliência para lidar com estressores internos ou externos O idoso frágil 

utiliza mais serviços de saúde, tem um maior tempo de internação, e tem um 

risco aumentado de mortalidade (Fried et al., 2001; Ramsay et al., 2015).   

O termo fragilidade tem sido estudado desde a                                                                                   

década de 1980. Atualmente, embora a fragilidade não esteja 

obrigatoriamente relacionada a prejuízo ou dependência em realizar as 

atividades essenciais ao autocuidado, esta síndrome comprovadamente 

aumenta o risco destas condições e também de morbidade, mortalidade, 

desenvolvimento de doenças crônicas, quedas e risco cardiovascular. 

Portanto, tem sido descrita como uma síndrome multifatorial capaz de 

prejudicar a funcionalidade de idosos após um agravo clínico (Fried et al., 

2001; Fried et al., 2004; Lourenço, 2008; Alcala et al., 2010; Duarte et al., 

2013; Cramm et al., 2014; Ramsay et al., 2015).  

Apesar da difícil distinção entre fragilidade e incapacidade, é sabido 

que suas etiologias, conceitos, métodos de avaliação e prevalências são 

distintas. Fried et al. (2001) demonstraram que somente 27% dos pacientes 

com prejuízo nas atividades de vida diária apresentavam diagnóstico de 

fragilidade, indicando que, embora a fragilidade possa ser iniciada com 
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alteração motora com posterior prejuízo às atividades, há também outros 

caminhos que podem levar ao desenvolvimento de incapacidades. 

Embora seja de grande importância, não há consenso definitivo entre 

os autores sobre como identificar a fragilidade. As pesquisas atuais buscam 

uma descrição por meio de sintomas clínicos e marcadores biológicos para 

os mesmos (Alcala et al., 2010; Gobbens e Van Assen, 2014).   

O estado nutricional pode ser considerado uma forma de identificação 

do risco de fragilidade. Isso porque alterações na composição corporal como 

a perda de peso, sarcopenia ou excesso de adiposidade, ou ainda a redução 

da ingestão alimentar, podem reduzir a resiliência a estressores (Martinez-

Reig et al., 2014). Desta forma, pode-se inferir que alterações no estado 

nutricional (desnutrição e obesidade) estão relacionadas à desregulação 

neuroendócrina e à alteração do sistema imunológico; essas manifestações 

são similares às descritas na síndrome da fragilidade (Perissinotto et al., 

2002; Moretto et al., 2014). Fried et al. (2001) utilizou os dados do Third 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) e encontrou 

uma associação positiva entre fragilidade e desvios nutricionais como 

desnutrição e obesidade. 

Portanto, a avaliação do estado nutricional de um indivíduo é capaz 

de fornecer dados potencialmente indicadores do risco de desenvolver 

síndrome da fragilidade (Smit et al., 2013). Existem diversas ferramentas 

multidimensionais estruturadas para rastreio do risco nutricional no indivíduo 

adulto, em idosos o instrumento mais utilizado é a Mini Avaliação 

Nutricional® (MAN) (Martinez-Reig et al., 2014). 
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1.1 Justificativa 

 

As ferramentas atuais para identificação da síndrome da fragilidade 

demandam tempo e equipamentos específicos, dificultando seu uso no 

contexto clínico. A identificação do risco nutricional, por meio de ferramentas 

de rastreio, em idosos, pode ser uma alternativa para identificação da 

síndrome de fragilidade de forma mais prática. Além, disto, devido às 

diferenças no processo de envelhecimento entre homens e mulheres é 

importante o uso de uma ferramenta que permita esta distinção. Isso 

permitiria uma melhor operacionalização nos serviços de saúde.
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar a associação existente entre a identificação da síndrome da 

fragilidade e o risco nutricional avaliado pela Mini Avaliação Nutricional, a 

MAN, na perspectiva de se adaptar, uma ferramenta de rastreio. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar a presença da síndrome da fragilidade e estado nutricional 

em idosos atendidos em serviço especializado ao atendimento geriátrico. 

Realizar uma análise de acurácia diagnóstica da MAN em identificar a 

pré-fragilidade e fragilidade de acordo com sexo. 
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3 Revisão de literatura 

 

 Diferentes grupos, ao redor do mundo, têm estudado a Síndrome da 

fragilidade, e esta tem sido difundida como uma síndrome clínica associada ao 

declínio das reservas de energia, desregulação neuroendócrina, comprometimento 

da função imune, e diminuição da resistência a estressores (Neri et al., 2013). Nesta 

situação, há dificuldade em se manter a homeostase do organismo, principalmente 

após um evento que desestabilize o organismo e que portanto, provoque eventos 

adversos (Fried et al., 2004). 

 

3.1 Propostas existentes para identificação da Síndrome da Fragilidade 
 

Na literatura, diversos autores estabeleceram propostas diferentes para a 

identificação da fragilidade. Numa tentativa de organizar as diferentes abordagens 

para essa síndrome, Vergara et al. (2016) propuseram a divisão destas em três 

categorias: instrumentos baseados em regras (por exemplo, Fenótipo da fragilidade, 

Tilburg Frailty Indicator), instrumentos baseados em história clínica e conhecimento 

do histórico médico (por exemplo, Clinical Frail Scale, Gerontopôle Frailty Screening 

Tool) e biomarcadores para fragilidade (por exemplo, diferentes citocinas 

inflamatórias). Rockwood et al., (2005) apresentam uma das propostas mais 

utilizadas na literatura, o Clinical Frail Scale onde a fragilidade pode ser identificada 

por meio de dependência para execução de atividades de vida diária e 

comprometimento cognitivo. Esta escala foi desenvolvida no estudo coorte 

prospectivo Canadian Study of Health and Aging (CSHA) na qual são preenchidos 2 

instrumentos: primeiro o Clinical Frail Scale que possui 7 classificações para a 

fragilidade do idoso e posteriormente uma escala de graduação da fragilidade 

composta por um check-list de 70 itens que incluem sintomas (ex: tristeza), exames 

laboratoriais alterados, presença de doenças e incapacidades. Realiza-se um 

cálculo em que se divide o número de varáveis presentes pelo número total de 

variáveis (70), o resultado (número obtido) representa o índice de fragilidade. 

Outra forma de rastreio de fragilidade muito utilizada é a desenvolvida por 

Fried et al. (2001). Essa proposta foi desenvolvida a partir de um estudo 

epidemiológico, o Cardiovascular Health Study (CHS) no período de 1989 a 1993, 

com idosos com 65 anos ou mais. Foram investigados fatores associados à 
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hospitalização, comorbidades, quedas e mortalidade em idosos. A partir dessas 

informações, os autores apresentaram a fragilidade como um algoritmo (Fried et al., 

2001).  

 A proposta de Fried et al. (2001) faz rastreamento do fenótipo  a partir de 5 

componentes (Quadro 1). Os autores classificaram como frágeis os idosos que 

apresentaram 3 ou mais critérios do fenótipo apresentado, como pré-frágeis os 

idosos com 1 ou 2 critérios e como robustos os idosos que não apresentaram 

nenhum dos critérios mencionados. 

 

Quadro 1 – Critérios de Fried, et al. (2001) para o fenótipo de fragilidade. 

Perda de peso 
Perda de peso não intencional ≥4,5kg ou ≥5% do peso no 

último ano. 

Fraqueza 

Força de preensão palmar equivalente aos 20% mais fracos 

da população estudada, ajustada para sexo e Índice de 

Massa Corpórea (IMC). 

Fadiga ou 

exaustão 

Indicado através de auto relato ao responder 2 questões do 

questionário Center for Epidemiological Studies-Depression 

(CES-D): 

 Sentiu que teve que fazer esforço para dar conta das suas 

tarefas habituais? 

 Não conseguiu levar adiante as suas coisas? 

Redução da 

velocidade de 

marcha 

Velocidade de marcha equivalente aos 20% mais devagar da 

população estudada, ajustada para sexo e altura. 

Baixo nível de 

atividade física 

Escore de quilocalorias despendido durante uma semana 

equivalente ao menor quintil da população estudada, ajustada 

para sexo. 

Fonte: Fried, et al. (2001). Traduzido 
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Os critérios descritos acima foram baseados na hipótese do ciclo vicioso da 

fragilidade (Figura 1) (Fried et al., 2001). Neste cenário a fragilidade está relacionada 

às alterações do envelhecimento que são interligadas, principalmente a sarcopenia 

(redução da Captação Máxima de Oxigênio (VO2 máximo), da força e da tolerância 

aos exercícios e do gasto energético), desregulação neuroendócrina (alteração dos 

hormônios de crescimento, estrogênio e testosterona causado pelo aumento do 

tônus simpático e desregulação do cortisol) e disfunção imunológica (diminuição nos 

níveis de interleucina 2, imunoglobulinas A e G, resposta mitogênica, aumento na 

quantidade de células da memória imunológica e interleucinas 1B e 6) (Fried et al., 

2003). 

 

Fonte: Fried et al. (2001). Traduzido. 

 

Figura 1 – Ciclo da fragilidade  

  

O ciclo proposto por Fried et al. (2001) evidencia a importância do estado 

nutricional no desenvolvimento da fragilidade, por demonstrar a importância do 

balanço nutricional, perda muscular, desnutrição crônica no desenvolvimento da 

sarcopenia na presença de fragilidade. 

Embora o critério de fragilidade proposto por Fried et al. (2001) seja utilizado 

amplamente, é importante ressaltar a necessidade de equipe altamente treinada e 

de ferramentas específicas, o que dificulta a sua aplicabilidade na atenção primária à 

saúde (Nunes et al., 2015). 
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3.2 Síndrome da fragilidade: prevalência e fatores associados 
 

Devido ao impacto da fragilidade na saúde da comunidade idosa, torna-se 

necessário conhecer sua prevalência e seus fatores associados. Essas 

investigações são fundamentais para a estruturação de programas de identificação, 

prevenção e tratamento dessa síndrome, assim como para instrumentalizar 

profissionais nos serviços de saúde. 

Alguns estudos investigando fatores associados à fragilidade merecem ser 

citados. Na Espanha foi realizado o Estudo FRADEA (Fragilidade e dependência em 

Albacete) com objetivo de verificar a prevalência de fragilidade em idosos (idade ≥70 

anos) institucionalizados e que vivem na comunidade, para comparação com outros 

países. Para tal, foram utilizados os critérios de fragilidade propostos por Fried et al. 

(2001). Como resultados, foram identificados pré-fragilidade em 48,8% dos 993 

idosos e fragilidade em 16,3%, sendo que a perda de peso foi o critério que mais 

explicou a fragilidade nesta população (94,2% do total de idosos) (Abizanda et al., 

2011). O estudo Women’s Health and Aging Study II (WHAS II), conduzido nos 

Estados Unidos da América, identificou em 76% da população estudada, a 

fragilidade; nessa investigação, os critérios que mais explicaram a fragilidade foram 

fraqueza, redução da velocidade de marcha e inatividade física (Xue, 2011). No 

Brasil, a Rede FIBRA (Rede de Estudos sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros) 

identificou fragilidade em 9,17% dos casos e pré fragilidade em 51,58%, sem 

identificar associação entre fragilidade e gênero na amostra composta por seis 

cidades brasileiras  (Campinas, Belém, Parnaíba, Poços de Caldas, distrito de 

Ermelino Matarazzo em São Paulo e Ivotí) (Moretto et al., 2012). Na cidade de 

Campinas (SP), foi identificada a exaustão como indicador mais frequente de 

fragilidade (17,13%) e a perda de peso como a ocorrência com menor frequência 

(15,87%) (Costa e Neri, 2011). 

Diferentes estudos encontraram diversos preditores de fragilidade, e estes 

nem sempre são comuns aos estudos. Por exemplo, Alcalá, et al. (2010) encontrou 

a baixa escolaridade em pesquisa realizada na Espanha. Por sua vez, o estudo 

irlandês conduzido por Ballard et al. (2013) não identificou variáveis sociais, mas 

sim, risco nutricional, risco de quedas, risco de dependência e comprometimento 

cognitivo em idosos nas faixas etárias de 65 a 84 anos. 
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Em pesquisa realizada em João Pessoa no Brasil, foi encontrada prevalência 

de 39,2% de fragilidade. Esta diferença na prevalência possivelmente está 

relacionada ao critério de fragilidade utilizado, Edmond Frail Scale, o qual considera 

função cognitiva, nutrição, humor, continência, uso de medicamentos e desempenho 

funcional. Neste estudo, as variáveis sociais significativamente relacionadas à 

fragilidade foram escolaridade, renda do idoso e renda familiar (Duarte et al., 2013).  

Duarte, et al. (2013) evidencia que os estudos relacionados à incidência, 

prevalência e fatores associados a fragilidade ainda são escassos, sendo necessário 

avaliar estes aspectos da população para melhor assistência à saúde prestada, 

especialmente em mulheres idosas que vivem na comunidade. Dentre os artigos 

citados foi possível identificar a relação dos fatores mais prevalentes em cada 

estudo com o risco nutricional, uma vez que as variáveis sócio econômicas 

interferem diretamente na aquisição de alimentos e segurança alimentar. Nos 

demais estudos que verificaram os critérios de fragilidade mais frequentes na 

população também é possível relacionar a presença destes ao estado nutricional 

alterado.  

 

3.3 Relações do estado nutricional com o envelhecimento e com o 

desenvolvimento da síndrome da fragilidade 

 

Dentre as diversas mudanças fisiológicas que ocorrem durante o 

envelhecimento, a mudança da composição corporal parece estar diretamente ligada 

ao desenvolvimento da síndrome da fragilidade (Cabreara e Jacob Filho, 2001; 

Perissinotto et al., 2002). O processo de mudança da composição corporal ocorre de 

forma distinta entre homens e mulheres. Entretanto, poucos estudos publicados 

comparam as mudanças corporais entre os sexos. Em estudo realizado na Itália, 

verificou-se que ao envelhecer, as mulheres apresentaram maior redução de sua 

estatura e menor redução do peso, em comparação com homens. Associado a isto, 

a circunferência de cintura (CC) das mulheres aumentou ao envelhecerem enquanto 

a dos homens foi reduzida (Perissinotto et al., 2002). Estudos brasileiros com idosos 

também demonstram a diferença entre a composição corporal entre os sexos 

evidenciando a maior prevalência de obesidade no sexo feminino (Cabreara e Jacob 

Filho, 2001; Sampaio e Figueiredo, 2005; Reuen et al., 2008; Alvarenga et al., 2010). 
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  Além da antropometria, há outras formas de avaliação do estado nutricional 

como exames bioquímicos, físicos, avaliação da ingestão alimentar, densitometria 

óssea e instrumentos de rastreio nutricional, como a MAN em suas formas completa 

e reduzida (Martinez-Reig et al., 2014). 

A MAN compreende 18 questões, que podem ser agrupadas em 4 domínios: 

antropometria (IMC, circunferência de panturrilha (CP), circunferência de braço (CB) 

e perda de peso), avaliação global (estilo de vida, medicação, mobilidade e sinais de 

depressão e demência), avaliação dietética curta (número de refeições, consumo de 

alimentos e líquidos e independência para se alimentar) e avaliação subjetiva (auto 

percepção de estado nutricional e estado de saúde). O tempo de aplicação do 

questionário é de cerca de 15 minutos e cada questão apresenta uma pontuação, e 

o escore total do questionário varia de 0 a 30 pontos. De acordo com o valor obtido, 

o idoso é classificado como desnutrido (valor igual ou menor a 17 pontos), sob risco 

de desnutrição (valor entre 17 a 23.5 pontos) e sem risco de desnutrição (valor igual 

ou maior a 24 pontos) (Guigoz, 2006). 

A validação da MAN foi realizada por meio de 2 critérios principais: estado 

clínico (avalição do estado nutricional conduzida por 2 médicos treinados em 

nutrição) e avaliação nutricional abrangente (antropometria, marcadores bioquímicos 

e consumo alimentar) (Guigoz, 2006). Todavia, a tradução da MAN para o 

português, no Brasil, foi validada em estudo transversal com pacientes 

institucionalizados na cidade do Rio de Janeiro em que seus resultados foram 

associados a medidas antropométricas e estimativa de percentual de gordura por 

meio de bioimpedância elétrica (Machado et al., 2015). 

A MAN foi redesenhada para proporcionar que suas questões fossem 

agrupadas em duas etapas. A primeira etapa (tempo de aplicação de 5 minutos), 

denominada triagem, compreende as 6 questões fortemente relacionadas ao risco 

nutricional, e redireciona para aplicação da segunda etapa nos casos de idosos com 

risco de desnutrição (tempo de aplicação de 10 minutos). A aplicação das duas 

etapas apresenta uma pontuação igual à MAN original e é denominada Mini 

Avaliação Nutricional Completa (MAN-C) (Guigoz, 2006). 

A versão resumida da MAN (MAN-R) compreende as questões da etapa de 

triagem da MAN sendo validada sua aplicabilidade para identificar o risco nutricional. 

MAN-R apresentam as classificações: desnutrido (0 a 7 pontos), sob risco nutricional 

(8 a 11 pontos) e sem risco nutricional (valor igual ou maior a 12 pontos). A MAN-R 
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pode ser aplicada como parte de uma Avaliação Geriátrica Ampla em idosos da 

comunidade, mas os autores indicam que nos casos de pacientes institucionalizados 

a versão completa pode ser mais eficaz (Guigoz, 2006). 

A vantagem em se utilizar a MAN para determinar o risco de estado 

nutricional alterado é que esta foi validada para uso em comunidade, 

institucionalização e hospitalização, sendo facilmente aplicada nas situações 

descritas por profissionais treinados. Esta ferramenta de rastreio foi desenvolvida 

com objetivo de identificar precocemente idosos que se beneficiariam de intervenção 

nutricional. Devido a transição epidemiológica, a identificação de obesidade e risco 

de obesidade são importantes para intervenção nutricional precoce contudo, a MAN 

identifica somente os idosos desnutridos ou em risco de desnutrição (Guigoz, 2006).  

O aumento de sobrepeso e obesidade na população idosa mundial tem sido 

pouco estudado. O sobrepeso não é um fator de risco para mortalidade, na verdade, 

está associado à menor mortalidade em todas as faixas etárias. Deve-se considerar 

que a manutenção de peso seja o mais indicado para idosos, portanto, não é 

indicado aumento ou redução de peso se o mesmo está estável há muito tempo. Por 

outro lado, a obesidade em idosos pode estar associada à má nutrição, em que, 

apesar do peso excessivo há deficiência em nutrientes devido ao consumo alimentar 

inadequado de alimentos de alta densidade calórica e baixo valor nutricional (Kostka 

e Bogus, 2015; Rizzi et al., 2016; Starr et al., 2016). 

A má nutrição é considerada uma alteração estrutural e funcional da 

composição corporal. Embora seja mais associado à desnutrição, é relacionada à 

perda de peso (desnutrição) e ganho de peso (sobrepeso e obesidade). Tornando 

possível que a obesidade e o risco de desnutrição ocorram simultaneamente, uma 

vez que pacientes obesos com perda involuntária de peso e/ou redução maior do 

que 10% do consumo calórico aumenta o risco de má nutrição (Rizzi et al., 2016). 

Questões presentes na MAN como a redução do consumo alimentar, perda 

involuntária de peso e doenças agudas expõem o paciente ao risco de má nutrição,  

portanto a MAN consegue avaliar o risco para desnutrição independente da 

presença de sobrepeso ou obesidade (Brabcova et al., 2016). 

Com relação a medidas antropométricas, em pesquisa de Moretto et al. 

(2012) da Rede FIBRA, não houve associação entre fragilidade e obesidade 

avaliada por meio do IMC. Entretanto, o IMC foi significativamente menor nos frágeis 

do que nos não frágeis. Por outro lado, a fragilidade foi associada à CC e à relação 
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cintura-quadril, medidas que indicam aumento da adiposidade visceral. Estes 

resultados reforçam a associação dos dois extremos do estado nutricional (baixo 

peso e obesidade) à síndrome da fragilidade. É importante ainda destacar que 

muitas vezes em que ambas as condições se sobrepõem, por exemplo, pode ocorrer 

obesidade com baixa massa muscular (obesidade sarcopênica), o que pode estar 

associado a comprometimentos para realização das atividades diárias, e também à 

inflamação e à resistência insulínica (Moretto et al., 2012). Devido ao processo de 

mudança da composição corporal ocorrer de forma distinta entre homens e 

mulheres, conforme descrito anteriormente, uma vez que mulheres tentem a 

apresentar maior IMC e CC, enquanto homens apresentam redução de CC, esta 

distinção entre sexos assume importância na proposta de identificação de 

fragilidade. 

Estudos anteriores identificaram associação positiva entre escores da MAN e 

atividades de vida diária em idosos da comunidade (Cereda et al., 2008) e 

institucionalizados (Abellan Van Kan e Vellas, 2011; Martinez-Reig et al., 2014). 

Além disto, a MAN também é identificada como um bom preditor de perda funcional 

e fragilidade em idosos institucionalizados (Cereda et al., 2008; Abellan Van Kan e 

Vellas, 2011; Dent et al., 2012; Bollwein et al., 2013). 

Pode-se considerar a hipótese da MAN estar associada à fragilidade, pois, 

conforme demonstrado acima, alterações no estado nutricional se ligam diretamente 

ao desenvolvimento da fragilidade. Faz-se necessário investigar se a MAN é capaz 

de identificar a presença de fragilidade independente das mudanças de composição 

corporal diferente dentre os sexos, características do processo de envelhecimento. 
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4 Métodos 
 

4.1 Casuística 

 

Esta pesquisa tem caráter retrospectivo e transversal. Foi realizada a 

partir do banco de dados do Projeto “Idoso Frágil”. Esse projeto é uma 

parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Israelita Albert Einstein, por 

meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema 

Único de Saúde (PROADI-SUS). Foi iniciado em 2011 e é vigente até a 

presente data. Faz parte dessa parceria a realização de avaliações, 

intervenções clínicas e projetos de pesquisa. As ações locais implantadas 

pelo Projeto Idoso Frágil são acordadas entre o Hospital Israelita Albert 

Einstein, o Ministério da Saúde do Brasil e a Secretaria de Saúde do 

Município de São Paulo. Portanto, estas três instituições determinaram que 

as Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas na região Sudeste do 

Município de São Paulo (compreendidas nas Supervisões de Saúde Vila 

Mariana e Jabaquara, Ipiranga, Penha, Vila Prudente e Sapopemba e Mooca 

e Aricanduva) encaminhem pacientes idosos (idade igual ou superior a 60 

anos) de ambos os sexos, caso haja suspeita de alteração cognitiva ou 

síndrome de fragilidade, para avaliação na Unidade Vila Mariana do Hospital 

Israelita Albert Einstein, local em que as ações assistenciais e de pesquisa 

do projeto acontecem. 

No Projeto Idoso Frágil, os idosos encaminhados são submetidos à 

Avaliação Geriátrica Ampla, na qual há coleta de informações clínicas, 

avaliações da capacidade funcional, rastreio para síndrome da fragilidade, 

alteração cognitiva, sintomas depressivos, estado nutricional, perda auditiva 

e disfagia. Nos casos dos pacientes com rastreio positivo para alteração 

cognitiva, é realizada uma avaliação complementar investigando a possível 

presença de demência; para tal, são realizados exames laboratoriais, de 

neuroimagem e avaliação neuropsicólógica. Em caso e confirmação do 

diagnóstico de demência, há liberação de relatório com sugestões de 

acompanhamento clínico para o médico de referencia da UBS, e os 
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familiares do idoso são encaminhados para grupo de orientação ao familiar. 

Os pacientes com pré-fragilidade e fragilidade, sem alteração cognitiva, são 

encaminhados para acompanhamento em protocolo de atividade física em 

grupo, por período supervisionado de 4 meses e período não supervisionado 

de exercícios por 8 meses; o objetivo é a melhora de desempenho físico. 

Nos casos em que após a Avaliação Geriátrica Ampla não são identificados 

alteração cognitiva e fragilidade, há emissão de relatório para as UBS com 

sugestões de acompanhamento do paciente idoso na atenção primária a 

saúde. 

A presente pesquisa utilizou informações coletadas em prontuário de 

todos os pacientes que participaram da Avaliação Geriátrica Ampla no 

período de novembro de 2011 a fevereiro de 2015. Foram utilizadas as 

informações clínicas, rastreio de risco nutricional, antropometria e rastreio 

cognitivo. Foram excluídos da pesquisa somente os participantes que não 

autorizaram o uso de seus dados no estudo. 

 

4.2 Aspectos éticos 

 

Os dados do presente estudo são secundários à pesquisa “Efeitos de 

um programa de treinamento físico nos indicadores de saúde de idosos 

frágeis e pré-frágeis”; que teve o objetivo de investigar o efeito do 

treinamento físico na saúde de idosos com síndrome de fragilidade e pré-

fragilidade, assim como analisar as características clínicas e funcionais dos 

idosos encaminhados para o Projeto Idoso Frágil. A Pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein sob o 

número CAAE: 52653015.7.0000.0071, parecer 1.465.051 (Anexo 1). O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado por todos os 

participantes inclusos nesta pesquisa (Anexo 2). Apesar da autorização do 

comitê de ética para a exclusão do termo de consentimento por esta 

pesquisa ser uma análise de dados de prontuário, o termo de consentimento 

foi assinado por solicitação da equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Saúde da Cidade de São Paulo. 



23 

 

 

4.3 Avaliações 

 
4.3.1 Informações clínicas 

  

 Diagnósticos existentes e número de medicações de uso contínuo: 

estas informações clínicas foram obtidas por meio de autorrelato do idoso 

e/ou acompanhante durante a avaliação. 

 

4.3.2 Critérios para identificação de fragilidade 

 

A síndrome da fragilidade foi identificada por meio dos cinco critérios 

descritos por Fried et al. (2001). Conforme descrito por esses autores, a 

presença de 3 ou mais critérios identifica o idoso como frágil, 1 ou 2 critérios 

como pré frágil e nenhum critério como robusto. Os critérios estão descritos 

a seguir: 

a) Perda de peso não intencional no último ano: avaliada pelo 

questionamento de perda de peso de forma não intencional nos últimos 12 

meses. Em caso de resposta positiva, perguntavam-se quantos quilos. 

Foram considerados positivos para fragilidade aqueles que relataram perda 

superior a 4,5kg ou 5% do peso corporal (Fried et al., 2001). 

b) Fadiga: aferida por dois itens de autorrelato extraídos do questionário 

CES-D (Quadro 1), que apresenta quatro possibilidades de resposta para 

cada um: sempre, na maioria das vezes, poucas vezes e nunca ou 

raramente. Foram considerados positivos para fragilidade aqueles que 

responderam sempre ou na maioria das vezes para uma ou ambas questões 

(Fried et al., 2001). 

c) Força de preensão manual: medida com dinamômetro hidráulico 

colocado na mão dominante de cada idoso, em três tentativas, respeitando 

um minuto de intervalo entre elas. Foram considerados positivos para 

fragilidade aqueles cuja média das três medidas esteve entre os 20% 
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menores valores da distribuição (Quadro 2), ajustado por gênero e IMC  

(Fried et al., 2001). 

 

Quadro 2 – Pontos de corte para força de preensão manual. 

Gênero 
Masculino 

IMC (kg/m2) Ponto de 
corte 
(kg) 

Gênero 
Feminino 

IMC (kg/m2) Ponto de 
corte 
(kg) 

0<IMC≤24 <29,0 0≤IMC≤23 <17,0 

24,1≤IMC≤26 <30,0 23,1≤IMC≤26 <17,3 

26,1≤IMC≤28 <30,0 26,1≤IMC≤29 <18,0 

IMC>28 <32,0 IMC>29 <21,0 
Fonte: Adaptado de Fried, et al. (2001).  
 

d) Velocidade da marcha: indicada pelo tempo médio em segundos (s) que 

cada idoso levava para percorrer por três vezes, em passo usual, no plano, 

uma distância de 4,6m. O teste foi repetido três vezes e foram considerados 

positivos para fragilidade os idosos cuja média das três medidas esteve 

entre os 20% maiores valores da distribuição do tempo em segundos que os 

idosos da amostra necessitaram para realizar a tarefa de marcha (Quadro 

3). As médias foram ajustadas pela mediana da altura para homens e para 

mulheres (Fried et al., 2001). 

 

Quadro 3 – Pontos de corte para velocidade de marcha. 

Gênero 
Masculino 

Altura (cm) Ponto de 
corte (s) 

Gênero 
Feminino 

Altura (cm) Ponto de 
corte (s) 

 0<altura≤173 ≤7  0<altura≤159 ≤7 

altura>173 ≤6 altura>159 ≤6 
Fonte: Adaptado de Fried, et al. (2001). 

 
e) Medida de atividade física (adaptação da versão original): avaliada a 

partir da aplicação do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), 

versão curta. O baixo nível de atividade física foi considerado como critério 

presente se paciente realizou menos do que 150 minutos de atividade física 

por semana (Anexo 3) (Matsudo et al., 2001; Knuth et al., 2010). 

 

4.3.3 Antropometria 
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O peso e a estatura foram avaliados por balança com estadiômetro 

acoplado (marca Toledo), e a partir destas medidas foi calculado o IMC. 

IMC = peso (kg) / estatura2 (m) 

As circunferências de cintura e panturrilha foram medidas com fita 

métrica inelástica. A circunferência de cintura foi medida a parir do ponto 

médio entre a última costela e a crista ilíaca e a circunferência de panturrilha 

foi medida na maior circunferência da panturrilha esquerda dos participantes 

(Lohman et al., 1988). 

4.3.4 Avaliação risco nutricional 

 

MAN: foi aplicada por meio de autorrelato de paciente e/ou 

acompanhante. A ferramenta inclui algumas medidas antropométricas (peso, 

altura, circunferência do braço e da panturrilha), que foram realizadas 

conforme os métodos e critérios descritos anteriormente (Rubenstein et al., 

2001; Guigoz, 2006; Vellas et al., 2006). A MAN foi aplicada em suas 

formas: MAN-R e MAN-C, e a partir de seu escore o estado nutricional do 

participante foi classificado como: sem risco nutricional, sob risco nutricional 

ou desnutrido (Anexos 4 e 5). 

4.3.5 Rastreio cognitivo 

 

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) foi utilizado para o rastreio 

de alteração cognitiva. Aplicado por meio de autorrelato, seu escore, 

dependente da escolaridade do paciente, possibilita a identificação de 

prejuízo cognitivo, independente de perda funcional (Folstein et al., 1975; 

Brucki et al., 2003) (Anexo 6). 

 

4.3.6 Análise e tratamento dos dados 
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 As variáveis contínuas foram analisadas quanto a normalidade por 

meio do teste Shapiro-Wilk, e, constatada a normalidade, foram 

apresentadas em forma de média e desvio padrão. A presença de fragilidade 

foi analisada como variável categórica dependente (robusto, pré frágil ou 

frágil), e as demais variáveis (número de diagnósticos, número de 

medicações, antropométricas, MAN e idade) foram consideradas variáveis 

independentes. As associações entre as variáveis contínuas foram 

investigadas por meio de teste ANOVA seguido pelo teste LSD como pos-

hoc. A variável MEEM foi apresentada com sua média, mediana e valores 

mínimo e máximo, sua associação com a fragilidade foi testada por meio de 

teste Kruskall-Wallis, a classificação do MEEM, à partir da escolaridade dos 

indivíduos, em relação à fragilidade foi analisada por teste qui-quadrado. 

         A medida da acurácia da MAN-R e MAN-C em identificar fragilidade foi 

identificada por curvas Receiver Operating Characteristics (ROC) e seus 

parâmetros (sensibilidade, especificidade e Área Sob a Curva (AUC), com 

intervalo de confiança de 95% (95%CI)). A medida de AUC varia entre 0 e 1, 

sendo considerado aceitáveis valores entre 0,7 e 0,8 e valores excelentes 

entre 0,8 e 0,9 e excepcionais os valores acima de 0,9. O máximo Youden 

Index (sensibilidade + especificidade -1) foi computado para determinar o 

ponto de corte mais preciso de ambas as formas da MAN na detecção de 

pré fragilidade e fragilidade (Machado et al., 2015). 

As análises estatísticas foram realizadas com os softwares Statística 

(DELL, versão 13) e MedCalc (versão16.8.4) com índice de significância 

0,05. 
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5 Resultados  

 

 A amostra inicial possuía 589 indivíduos. Destes, 09 foram excluídos 

por não autorizarem uso de seus dados em pesquisa. Portanto, a amostra 

final foi composta por 580 pacientes, sendo estes 422 (72,8%) mulheres e 

158 (27,2%) homens. Os indivíduos do sexo masculino eram mais velhos 

(79,2±7,4 anos) do que as mulheres (77,1 ±8.0 anos). 

A prevalência de fragilidade foi de 41,1% (n=256) e pré fragilidade foi 

de 45,0% (n=261). A MAN-R identificou 13,4% (n=78) idosos desnutridos, 

42,1% (n=244) sob risco de desnutrição e 44,5% (n=258) sem risco 

nutricional. Em relação aos critérios de fragilidade presentes, o mais 

prevalente foi à inatividade física (64,8%), seguido por força de preensão 

palmar reduzida (63,4%), exaustão (39,6%), velocidade de marcha (38,3%) 

e o menor prevalente foi a perda de peso (21,1%). 

A Tabela 1 apresenta as características dos sujeitos de acordo com 

sexo. As mulheres frágeis eram mais velhas e com menor escore da MAN 

em relação às pré frágeis e robustas, por sua vez, as pré frágeis eram mais 

velhas e com menor escore da MAN em relação às robustas. Já os homens 

frágeis eram mais velhos e com menor escore na MAN em relação aos pré 

frágeis e robustos. Os homens frágeis também apresentaram IMC menor do 

que os homens pré frágeis. Não houve diferença estatística entre a 

fragilidade em relação ao número de diagnósticos presentes e quantidade de 

medicamentos utilizados, em ambos os sexos. 

 A avaliação do estado nutricional por meio do IMC indicou que em 

torno de 40% (n=230) eram eutróficos, 29% (n= 163) baixo peso, 11% 

sobrepeso (n=65) e 20% (n=117) obesos. Dentre os pacientes obesos, 61% 

(n=71) não apresentaram risco nutricional, 38% (n=44) apresentaram risco 

de desnutrição e 2,0% (n=2) desnutrição à partir das classificações da MAN. 
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Tabela 1 - Características da fragilidade em homens e mulheres (média 

e desvio padrão). 

 Robustos 

(n=46) 

Pré frágeis 

(n=192) 

Frágeis  

(n=184) 

p-valor 

Mulheres     

Idade (anos) 72,5 ±5,0a 75,3 ±7,5b 80,2 ±8,2c <0,001 

Nº diagnósticos 3,7 ±2,3 4,0 ±2,1 4,7 ±2,6 0,13 

Nº medicamentos 3,4 ±1,9 4,1 ±2,3 4,4 ±2,4 0,12 

CC (cm) 90,2 ±11,7 93,4 ±11,5 92,9 ±13,8 0,31 

CP (cm) 33,7 ±3,1 34,2 ±6,6 32,8 ±7,5 0,12 

IMC (Kg/m2) 25,7 ±4,5 27,0 ±5,5 26,3 ±5,2 0,23 

MNA – R (score) 12,4 ±1,4a 11.2 ±2.3b 9,7 ±3,0c <0,001 

MNA – C (score) 26,1 ±2,1a 24,0 ±3,5b 21,4 ±4,4c <0,001 

 Robustos 

(n=17) 

Pré frágeis 

(n=69) 

Frágeis  

(n=72) 

p-valor 

Homens     

Idade (anos) 76,8 ±6,5a 77,2 ±7,4a 81,8 ±6,8b <0,001 

Nº diagnósticos 3,7 ±2,0 3,9 ±2,1 4,3 ±2,3 0,94 

Nº medicamentos 3,1 ±2,1 3,2 ±2,3 4,2 ±2,3 0,88 

CC (cm) 95,9 ±10,1 95,9 ±12,8 91,2 ±12,3 0,15 

CP (cm) 34,7 ±2,7a 34,1 ±3,6a 32,2 ±4,2b 0,003 

IMC (Kg/m2) 25,8 ±3,8a,b 25,8 ±4,6b 23,5 ±5,4a 0,01 

MNA – R (score) 12,2 ±1,9a 11,7 ±2,2a 8,8 ±3,3b <0,001 

MNA – C (score) 26,2 ±2,7a 24,6 ±3,5a 20,0 ±4,6b <0,001 

Todos os dados representam médias e desvios-padrão. IMC: Índice de massa corpórea. 
MAN-R: versão reduzida da Mini Avaliação Nutricional. MAN-C: versão completa da Mini 
Avaliação Nutricional. As letras sobrescritas iguais representam valores iguais e as letras 
sobrescritas diferentes representam valores diferentes. 
Fonte: produção de próprio autor (2017). 

 

Em relação ao rastreio cognitivo, a Tabela 2 apresenta a mediana 

para ambos os sexos nas diferentes classificações de fragilidade, que 

demonstram a associação com da cognição apresentada com a fragilidade. 
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A Tabela 3 apresenta a prevalência de alteração cognitiva, de acordo com a 

escolaridade da amostra. Há maior percentual de pacientes com rastreio 

cognitivo alterado dentre os grupos de pré frágeis e maior prevalência está 

no grupo de frágeis, em ambos os sexos. 

  

Tabela 2 – Resultado do rastreio cognitivo por meio do MEEM em 

ambos os sexos de acordo com a classificação de fragilidade. 

Mulheres               

Classificação 
fragilidade 

Média DP Mediana Mínimo Máximo N p-valor 

Não 25,35 3,755 26 15 30 46 0,100 

Pré frágil 22,7 5,218 24 7 30 192 
 Frágil 18,96 7,556 21 0 30 183 
 Total 21,37 6,611 23 0 30 421   

Homens 

       Classificação 
fragilidade 

Média DP Mediana Mínimo Máximo N p-valor 

Não 24,82 5,388 26 7 30 17 0,978 

Pré frágil 23,3 5,234 24 11 30 69 
 Frágil 18,73 8,173 20 0 30 71 
 Total 21,4 7,142 23 0 30 157   

DP: desvio-padrão. N: número de pacientes. 
Fonte: produção de próprio autor (2017). 
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Tabela 3 – Rastreio de alteração cognitiva de acordo com a 

classificação de fragilidade em homens e mulheres. 

  MEEM alterado     

Classificação 
fragilidade Não Sim Total p-valor 

 Mulheres n % n %     

Não 36 78,3 10 21,7 46 <0,001 

Pré frágil 114 59,7 77 40,3 191 
 Frágil 79 43,6 102 56,4 181 
 Total 229 54,8 189 45,2 418   

  MEEM alterado     

Classificação 
fragilidade Não Sim Total p-valor 

 Homens n % n %     

Não 14 82,4 3 17,6 17 <0,001 

Pré frágil 44 63,8 25 36,2 69 
 Frágil 26 37,1 44 62,9 70 
 Total 84 53,8 72 46,2 156   

Teste qui-quadrado. Dados categóricos apresentados em número de pacientes (n) e 
percentual do total da classificação de fragilidade correspondente (%). MMEM: mini Exame 
do Estado Mental. 
Fonte: produção de próprio autor (2017). 

 

 De acordo com as Figuras 2 e 3, a prevalência de fragilidade foi maior 

entre os desnutridos em ambos os sexos (cerca de 80%). Assim como a 

prevalência de pacientes não frágeis é maior dentre os pacientes sem risco 

nutricional (cerca de 19%). Em relação aos pacientes pré frágeis, a sua 

prevalência é maior dentre os sem risco nutricional em ambos os sexos 

(cerca de 50% entre as mulheres e 60% entre os homens) do que entre os 

indivíduos sob risco nutricional (cerca de 40% entre as mulheres e 30% 

entre os homens). A associação entre fragilidade e estado nutricional foi 

significativa (p<0.001) independente da versão da MAN utilizada de acordo 

com o apresentado na Tabela 1. 
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As Figuras 4 e 5 mostram as curvas ROC para a MAN-R e MAN-C 

identificando pré fragilidade e fragilidade em homens e mulheres idosos.  

 As AUC das curvas ROC com valores inferiores a 0,7 indicam que a 

identificação da pré fragilidade apresenta menor precisão do que a 

identificação da fragilidade em ambos os sexos independente da versão da 

MAN utilizada. O ponto de corte para indicar pré fragilidade em mulheres por 

meio da MAN-R é ≤11 (sensibilidade=50,0, especificidade=80,4; 

AUC=0,653; 95%CI= 0,589 a 0,713) enquanto em homens o melhor ponto 

de corte é ≤12 pontos (sensibilidade=58,0, especificidade=58,8; AUC=0,575; 

95%CI= 0,464 a 0,681). Quando avaliado o uso da MAN-C, o ponto de corte 

para mulheres também é menor do que o ponto de corte para homens, 

sendo o melhor ponto para mulheres ≤24,5 pontos (sensibilidade=54,2, 

especificidade=78,3; AUC=0,686; 95%CI= 0,623 a 0,744) e para homens 
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≤25,5 pontos (sensibilidade=52,2, especificidade=76,5; AUC=0,645; 95%CI= 

0,534 a 0,745). 

A MAN apresenta AUC para rastreio de fragilidade excelente. Os 

pontos de corte para MAN-R são os mesmos para ambos os sexos ≤11,0 

pontos (mulheres: sensibilidade=69,0, especificidade=80,4; AUC=0,795; 

95%CI= 0,738 a 0,846 e homens: sensibilidade=81,9, especificidade=76,5; 

AUC=0,821; 95%CI= 0,725 a 0,894). 

Em relação ao uso da MAN-C as AUC são maiores do que a da MAN-

R e o ponto de corte proposto para homens é menor (pontos de corte: ≤23,0; 

sensibilidade=79,2, especificidade=88,2; AUC=0,877; 95%CI= 0,791 a 

0,937) do que para mulheres (pontos de corte: ≤24,5; sensibilidade=79,7, 

especificidade=78,3; AUC=0,849; 95%CI= 0,795 a 0,842).  
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6 Discussão 

 

O presente estudo teve os objetivos de identificar a presença da 

síndrome da fragilidade e estado nutricional em idosos atendidos em serviço 

especializado ao atendimento geriátrico e investigar a sensibilidade e 

especificidade da MAN em identificar a pré-fragilidade e fragilidade.  

Os dados encontrados indicam alta prevalência de fragilidade 

(41,1%), sendo 43,6% nas mulheres e 45,6% nos homens idosos, e 

desnutrição (12,2%), sendo esta 10,9% dentre as mulheres e 10,8% dentre 

os homens avaliados em serviço de especialidade geriátrica. O critério de 

fragilidade com maior prevalência na amostra foi a inatividade física, seguido 

pela força de preensão palmar reduzida, e a perda de peso o menos 

prevalente.  A amostra analisada apresentou maior alteração no rastreio 

cognitivo nos pacientes frágeis em ambos os sexos. Os idosos frágeis 

representam mais de 60% do total de idosos desnutridos avaliados. 

Segundo a análise por meio das curvas ROC há associação entre fragilidade 

e desnutrição para ambos os sexos. As curvas também indicam que a MAN-

C apresenta maior sensibilidade e especificidade para detectar fragilidade do 

que a MAN-R. Embora ambas as formas da MAN sejam boas opções para 

identificar fragilidade, nenhuma delas apresentou boa sensibilidade e 

especificidade para identificar a pré fragilidade. O ponto de corte ≤11 pontos 

na MAN-R indica presença de fragilidade independente do gênero, por outro 

lado a MAN-C sugere que a pontuação ≤23 pontos para homens e 

pontuação ≤24,5 pontos para mulheres indiquem a presença da síndrome. 

 Estudos anteriores encontraram prevalências de fragilidade diferentes 

do presente estudo. Bollwein et al (2013) identificaram fragilidade em 

somente 15,5% dos idosos da comunidade na Alemanha; ressalta-se que o 

critério para identificação de fragilidade utilizado não eram os critérios de 

Fried et al. Nesse estudo foram identificados como frágeis, os idosos que 

moravam sozinhos, sem diagnóstico de demência e idade maior do que 75 

anos. Smit et al (2013) avaliaram pacientes dos Estados Unidos da América, 
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nos quais a fragilidade foi encontrada em 21,7% dos casos. Na Espanha 

dois estudos encontraram prevalências de fragilidade distintas em suas 

cidades: O estudo FRADEA identificou 16,3% de fragilidade e 48,8% de pré 

fragilidade (Abizanda et al., 2011) enquanto o estudo FRALLE (Evolucion del 

proceso de fragilidad de las personas mayores de Lleida) identificou 9,6% de 

fragilidade e 47% de pré fragilidade (Jürschik et al., 2014) por meio dos 

critérios de Fried et al. (2001) em ambos. No Brasil, o estudo FIBRA avaliou 

fragilidade em idosos que vivem na comunidade na cidade de Belo 

Horizonte, sendo encontrada em 17,1% da amostra investigada (Vieira et al., 

2013) e na amostra composta pelas cidades de Campinas, Belém, Parnaíba, 

Poços de Caldas, distrito de Ermelino Matarazzo e Ivotí foram identificados 

9,17% de fragilidade e 51,8% de pré fragilidade (Moretto et al., 2012). Por 

outro lado, os estudos que avaliaram pacientes idosos hospitalizados 

encontraram as maiores prevalências de fragilidade. (Dorner et al., 2014) 

identificou 75,9% de fragilidade e Dent et al. (2012) 96.6%. Dentre os 

estudos citados, somente os estudos em idosos hospitalizados incluíram 

pacientes com alteração cognitiva ou diagnóstico de demência, esta 

condição pode ser a razão pela qual a prevalência de fragilidade em idosos 

da comunidade foi mais alta na população do presente estudo. Outra 

possível explicação para essa alta prevalência de fragilidade neste estudo, é 

o fato de todos os avaliados terem sido encaminhados pela atenção 

primária, devido a comprometimentos, sejam eles funcionais ou cognitivos. 

Sem dúvida, isso constitui um viés da presente avaliação.  

 No presente estudo, assim como no estudo Rede FIBRA (Rede de 

Estudos sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros), realizado no Rio de 

Janeiro, houve maior prevalência de pior desempenho cognitivo entre os 

idoso frágeis comparados aos pré frágeis e aos robustos, conforme 

identificado em literatura (Faria Cde et al., 2013). Outros estudos no Brasil e 

Estados Unidos também investigaram a associação entre o diagnóstico de 

fragilidade e desempenho cognitivo demonstrando a mesma associação. Em 

suas análises, Yassuda et al. (2012) consideram a possibilidade de que 

ocorram, simultaneamente, ambos os fenômenos da fragilidade ser um fator 



36 

 

de risco para a alteração cognitiva e da alteração cognitiva ser um fator de 

risco para fragilidade. Portanto, optou-se em manter na amostra analisada 

os pacientes com alteração cognitiva, para avaliar a acurácia da MAN em 

identificar fragilidade (Samper-Ternent et al., 2008; Yassuda et al., 2012). 

 Considerando a relação entre a MAN e fragilidade, os demais estudos 

apresentam resultados similares aos encontrados nesta pesquisa. Bollwein 

et al. (2013) encontraram alta prevalência de risco de desnutrição dentre os 

idosos frágeis da comunidade. Naquela população, os pesquisadores não 

encontraram nenhum idoso desnutrido. O estudo FRALLE também 

apresentou em seus resultados aumento do número de pacientes frágeis e 

pré frágeis dentre as classificações de risco de desnutrição e desnutrição da 

MAN-R (Jürschik et al., 2014). Da mesma forma, Dorner et al. (2014) 

identificou relação entre desnutrição e fragilidade em idosos hospitalizados. 

Portanto, a relação entre a MAN e os critérios de fragilidade tem sido 

identificada de forma consistente em diferentes estudos e diferentes 

populações, inclusive no presente estudo, reforçando o uso da MAN como 

ferramenta capaz de identificar fragilidade. 

 Os resultados das curvas ROC foram semelhantes a outros estudos 

com os mesmos objetivos. Em estudo Australiano, realizado com homens e 

mulheres com idade a partir de 70 anos, admitidos em ala geriátrica de 

hospital geral, as curvas ROC obtidas apresentaram AUC de 0,802 e ponto 

de corte para identificação de fragilidade <9 pontos para MAN-R e AUC de 

0,780 para MAN-C com ponto de corte <17,5 pontos (Dent et al., 2012). A 

AUC encontrada indica boa sensibilidade e especificidade para a MAN 

conseguir identificar fragilidade. O ponto de corte da MAN-R identificado na 

população australiana, é semelhante ao encontrado em nossa população. 

Entretanto, nosso estudo verificou melhor sensibilidade e especificidade 

utilizando a MAN-C do que sua versão reduzida. Assim como o estudo 

FRALLE realizado na Espanha o qual apresentou AUC para MAN-C de 0,80 

enquanto a AUC para MAN-R foi de 0,75, contudo este estudo não 

apresentou possíveis pontos de corte para fragilidade em sua população 

(Jürschik et al., 2014). 
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 A versão completa da MAN demonstrou ser melhor para identificação 

da fragilidade e indicou pontos de corte diferentes para homens e mulheres, 

refletindo as diferenças entre os gêneros. O maior ponto de corte proposto 

para homens (24,5 pontos) em relação às mulheres (23 pontos) sugere que 

as mulheres possuem maior risco de desenvolver fragilidade. Além disto, há 

relação inversa entre fragilidade e IMC somente no sexo masculino (sendo 

valores menores de IMC para pacientes frágeis em relação aos pré frágeis); 

nas mulheres, independente da presença de pré fragilidade ou fragilidade, 

as medidas antropométricas foram semelhantes. Uma possível explicação 

para este achado pode ser a diferença entre as composições corporais de 

homens e mulheres. Em mulheres, a massa magra reduzida, com 

consequente maior quantidade de tecido adiposo e risco nutricional são 

descritos por diversos autores (Perissinotto et al., 2002; Sampaio e 

Figueiredo, 2005; Reuen et al., 2008; Alvarenga et al., 2010; Falsarella et al., 

2015). De uma forma geral, a infiltração de gordura no tecido muscular 

acarreta piora da função locomotora por excesso de peso e piora da 

qualidade da musculatura. Além disto, o tecido adiposo secreta mediadores 

imunológicos e inflamatórios que impactam na função metabólica, 

provocando um estado crônico de inflamação e consequentemente o 

catabolismo muscular (Falsarella et al., 2015; Ramsay et al., 2015). Portanto, 

podemos observar que a mudança de composição corporal durante o 

envelhecimento é mais importante nos homens do que nas mulheres. Outros 

marcadores podem influenciar a fragilidade e esta não depende unicamente 

do estado nutricional por ser uma condição multifatorial, sendo mais evidente 

no sexo feminino do que masculino. 

 Em relação à obesidade, que representa 20% desta amostra, há 

presença de 38% de risco de desnutrição e 2,0% de desnutrição entre os 

pacientes obesos (IMC≥30kg/m2) o que vai de encontro  com o apresentado 

na literatura em relação à possibilidade de sobreposição dos quadros de 

obesidade e risco nutricional. Assim como identificada por Brabcová et al 

(2016) que observou em sua amostra a presença de 36% de pacientes sob 

risco de desnutrição dentre seus pacientes com sobrepeso e obesidade. 
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  Este estudo apresentou aumento do percentual de pacientes frágeis 

conforme a piora do risco nutricional identificado por ambas as formas da 

MAN, em homens e mulheres, e foram identificados quase 20% de pacientes 

frágeis dentre os pacientes desnutridos a partir das classificações da MAN. 

Resultados semelhantes ao estudo de Boulos et al. (2016) que apresentou 

36% de pacientes frágeis classificados pela MAN–R como sem risco 

nutricional. Considerando que o ponto de corte para ausência de risco 

nutricional para a MAN-R são 07 pontos, isto justificaria o ponto de corte 

encontrado na curta ROC deste estudo de 11 pontos para MAN-R. Esta 

também pode ser uma explicação para o ponto de corte de 24,5pontos para 

mulheres na MAN-C (valor acima do ponto de corte para risco nutricional da 

MAN que é 23,5). 

Contudo para homens apesar da acurácia da MAN em rastrear 

fragilidade ser maior do que para mulheres o ponto de corte identificado é 

23,0 pontos (menor do que o ponto de corte para risco nutricional). 

Reforçando a hipótese apresentada anteriormente que as diferenças entre a 

composição corporal influenciam no resultado da fragilidade (avaliada nesta 

pesquisa por meio do IMC). Pois, conforme descrito anteriormente, os 

homens frágeis apresentaram menor valor do IMC em relação aos pré 

frágeis e como a MAN é uma ferramenta de rastreio de desnutrição 

originalmente, refletiria melhor o rastreio de fragilidade entre os homens. 

 Este estudo apresenta algumas limitações, sendo estas: estudo de 

amostra de conveniência, o que impede afirmar que estes resultados reflitam 

uma população; o estudo transversal não nos permite encontrar uma relação 

causa-efeito entre as variáveis; a MAN é uma ferramenta que apesar de 

identificar o risco de desnutrição por meio de componentes relacionados ao 

consumo alimentar inadequado (tanto para casos de obesidade e 

desnutrição), foi desenvolvida originalmente para rastrear desnutrição. 

Entretanto, a importância de nossa pesquisa está na comparação entre 

homens e mulheres e poucos estudos investigaram a relação entre estado 

nutricional e fragilidade entre homens e mulheres na América Latina. 
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7 Conclusão 

  

O presente estudo confirmou a hipótese de que existe associação 

entre a síndrome da fragilidade e o risco nutricional identificado pela MAN. 

A MAN apresenta boa sensibilidade e especificidade para identificar a 

fragilidade, mas não para identificar a pré-fragilidade. A versão completa da 

MAN apresentou melhores resultados que a versão reduzida. 

O uso da MAN para o rastreio da fragilidade é melhor em homens 

porém também pode ser usado na identificação entre o sexo feminino. 
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Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Anexo 3 – Avaliação do nível de atividade física (IPAQ) 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
1a  Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 

minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um 
lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
Dias ________ por SEMANA                    (   ) Nenhum                                                               

 
1b.  Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 
tempo no total você gastou caminhando por dia? 
Horas: _________   Minutos: __________ 
 
2a  Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve de bicicleta, 
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 
aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 
sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 
CAMINHADA) 
Dias ________ por SEMANA                    (   )  Nenhum                           
 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 
por dia? 

Horas: __________Minutos:______ 
 
3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 
domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 
elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 

batimentos do coração. 
Dias___________                                     (   )  Nenhum                 
3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por 
dia? 

Horas:___________ Minutos:_______ 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, 
no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o 
tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa, 
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 
gasto sentado durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 
 
4a Quanto tempo total você gasta sentado durante um dia de semana? 

____horas______minutos 
 
4b.  Quanto tempo total você gasta sentado durante um dia de final de semana? 

____horas______minutos
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Anexo 4 – Mini Avaliação Nutricional® Completa (MAN-C) 
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Anexo 5 – Mini Avaliação Nutricional® reduzida (MAN-R) 
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Anexo 6 – Mini Exame do Estado Mental (MMEM) 

 

Nota de Corte: 
18 pontos: analfabetos 
21 pontos: de 1 a 3 anos de escolaridade 
24 pontos: 4 a 7 anos de escolaridade 
26 pontos: mais de 7 anos de escolaridade 
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Anexo 7 – Ficha do Aluno 
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